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40 σελίδες που αφορούν στη διαχείριση και στη βελτίωση της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής
Δωρεάν Eβδομαδιαία Εφημερίδα
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Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής 
εφημερίδας στην Αθήνα

Κάθε Πέμπτη - Σημεία διανομής 
εφημερίδας στη Θεσσαλονίκη

• Μετρό-Ελληνικό

• Μετρό-Δάφνη

• Μετρό-Συγγρού-Φιξ

•  Μετρό-Ευαγγελισμός

• Μετρό-Αμπελόκηποι

• Μετρό-Κατεχάκη

• Μετρό-Αττική

• Μετρό-Άγιος Αντώνιος

• Μετρό-Αιγάλεω

•  Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο

•  Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα

•  Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

• ΟΑΕΔ: Δωδεκανήσου 10 Α

• ΟΑΕΔ, Τούμπα: Παπαναστασίου 50

• Αριστοτέλους & Τσιμισκή

• Καμάρα

Διαρκή σημεία παραλαβής εφημερίδας

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

Λεωφ. Δημοκρατίας 46 - τ.κ.163 45 - Ηλιούπολη
τηλ: 210 9730280 - site: www.skywalker.gr - 

e-mail: fpress@skywalker.gr

Εκδότης: Δημήτρης Φυντάνης
Αρχισυντάκτρια: Άννα Βενιέρη

Εμπορικός διευθυντής: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης
Διευθυντής πωλήσεων: Γιάννης Σοϊλεμές

Υπεύθυνη αγγελιών: Ελένη Κούτσικου
Υποδοχή αγγελιών: Μάγδα Ζουπαντή

Υπεύθυνη διαφημίσεων & χορηγιών: Κέλλυ Μπαντή
Υποδοχή διαφημίσεων:  

Ελισάβετ Καλαρούτη, Ιωάννα Παπαγγελή
Διευθύντρια marketing: Ελένη Ροκά

Διαδικτυακό marketing: Αθανασία Τσουκαλά
Διαδικτυακή έρευνα: Γεωργία Κωνσταντίνου

Συντονισμός ύλης: Ελευθερία Βενιζέλου
Επιμέλεια δομής: Έλενα Κεντάρχου
Επιμέλεια κειμένων: Βάσω Καδά

Υπεύθυνη ροής αγγελιών: Γεωργία Παναγιώταρου
Οικονομικός διευθυντής: Νεκτάριος Κολλάρος

Υπεύθυνη διεκπεραίωσης: Κορνέλια Καραγιαννίδου
Υπεύθυνη δημιουργικού: Γεωργία Κούσκουρη

Ατελιέ: Φερενίκη Κουτσούμπα
Δημοσιογραφική τεκμηρίωση: Αποστόλης Ζαβιτσάνος

Τεχνική υποστήριξη: Κώστας Τσουράκης
Διανομή: Fast Messengers Ε.Π.Ε.

Υποστήριξη ιστότοπου: Human Factor M.E.Π.Ε.
Εκτύπωση: Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.

Υπεύθυνη διανομής: Μαριάννα Μάρκου
Σύβουλοι έκδοσης: Ειρήνη Τσικνιά-Αριστέα Δημητρούση

ΑΤΤΙΚΗ
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό, Κεντρικό 

Δημαρχείο-Γραφείο Ανέργων
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό, Κοινωνική 

Υπηρεσία Δήμου
• Άγ. Ανάργυροι-Πειραιάς, ΜΑ...ΖΕΙ
•  Αγία Βαρβάρα, Δημαρχείο  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Αγία Παρασκευή, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Αγίων Αναργύρων-Φυλής,  

Κοινωνικό Παντοπωλείο-Γραφείο 
Διαμεσολάβησης

• Αθήνα, Career in Progress
• Αθήνα, City Unity College
• Αθήνα, Mediterranean College
•  Αθήνα, Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης & Δράσης
•  Αθήνα, Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο  

Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
• Αθήνα, Γραμματεία Νέας Γενιάς
• Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης Ε.Μ.Π.
•  Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης, Εθνικό  

& Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Αθήνα, Δημαρχείο
•  Αθήνα, Διεύθυνση Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης & Υγείας
•  Αθήνα, Η Αγκαλιά-Σύλλογος  

Προστασίας Αγέννητου Παιδιού
• Αθήνα, ΙΕΚ Δέλτα
• Αθήνα, ΙΕΚ Ξυνή
• Αθήνα, ΙΕΚ ΣΒΙΕ
• Αθήνα, ΚΕΘΕΑ Διάβαση
• Αθήνα, Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Αθήνα, Κέντρο Ημέρας Praksis
• Αθήνα, Κολλέγιο BCA
• Αθήνα, Κολλέγιο CNAM
• Αθήνα, ΚΥΑΔΑ
• Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Αθήνα, Ομάδα Πείραγμα
•  Αθήνα, Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. (Γραφείο 

υποστήριξης απασχόλησης)
•  Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη Φιλοσοφικής 

Σχολής (Γραμματείς Τμημάτων: Γαλλικής, 
Γερμανικής & Ελληνικής Γλώσσας  
& Φιλοσοφίας)

• Αθήνα, Πολιτιστικό Κέντρο
• Αθήνα, Πολυιατρείο Praksis
• Αιγάλεω, Αλληλέγγυο Φροντιστήριο
•  Αιγάλεω, Γραφείο Διασύνδεσης  

ΤΕΙ Πειραιά
• Αιγάλεω, Γραφείο Ισότητας των Φύλων
• Αιγάλεω, Δημαρχείο
•  Αιγάλεω, Κέντρο Ψυχολογικής  

& Κοινωνικής Υποστήριξης 
Μακροχρόνιων Ανέργων

• Άλιμος, Δημαρχείο
• Αργυρούπολη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ασπρόπυργος, Δημαρχείο
• Αυλώνα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Αχαρναί, Γραφείο Διασύνδεσης
•  Αχαρναί, Γραφείο Προώθησης  

στην Απασχόληση
• Αχαρναί, Δημαρχείο
• Βάρη, Δημαρχείο
• Βούλα, Δημαρχείο

• Βουλιαγμένη, Δημαρχείο
• Βριλήσσια, Δημαρχείο
•  Βριλήσσια, Οργανισμός Κοινωνικής 

Προστασίας & Αλληλεγγύης
• Βύρωνας, Δημαρχείο
• Βύρωνας, Κοινωνικό Ιατρείο
• Γαλάτσι, Δημαρχείο
• Γαλάτσι, Κοινωνική Υπηρεσία
• Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Γκύζη, Πολιτιστικό Κέντρο Βαφειχωρίου
• Γλυφάδα, BCA
• Γλυφάδα, ΙΕΚ Ξυνή
• Δάφνη - Υμμητός Emfasis
• Δάφνη, Δημαρχείο
• Δάφνη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Διόνυσος, Δημαρχείο
• Δραπετσώνα, Δημαρχείο
• Δραπετσώνα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ελληνικό-Αργυρούπολη, Δημαρχείο
• Ελληνικό, ΑΜΥΜΩΝΗ
•  Ελληνικό, Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο
• Εξάρχεια, MOm
• Εξάρχεια, Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. Νόστος
• Εξάρχεια, ΚΕΘΕΑ Παρέμβαση
• Εξάρχεια, Πολιτιστικό Κέντρο
•  Ζωγράφου, Γραφείο Δικτύου  

Κοινωνικής Μέριμνας
• Ζωγράφου, Δημαρχείο
• Ζωγράφου, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ζωγράφου, Ε.Μ.Π.
•  Ηλιούπολη, Δημαρχείο (Γραφείο 

Υποστήριξης Ανέργων)
• Ηλιούπολη, Θεραπεία=Ελπίδα
•  Ηλιούπολη, Ιατρείο Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Ηλιούπολη, Κοινωνικό Φαρμακείο 

Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Πολιτιστικό Κέντρο
• Ηλιούπολη, Τράπεζα Χρόνου
• Ηράκλειο Αττικής, Δημαρχείο
• Θησείο, Συνεργατικό Καφενείο 6
• Καλλιθέα, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Καλύβια Σαρωνικού,  

Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Κάτω Πετράλωνα, Πολιτιστικό Κέντρο
•  Κερατσίνι-Δραπετσώνα, Δημοτική 

Βιβλιοθήκη Αμφιάλης
•  Κερατσίνι-Δραπετσώνα, Δημοτική 

Βιβλιοθήκη Δραπετσώνας
•  Κερατσίνι-Δραπετσώνα, Δημοτική 

Βιβλιοθήκη Ευγενείας
• Κηφισιά, Δημαρχείο
• Κηφισιά, ΙΕΚ Διαμαντόπουλος
• Κορυδαλλός, Δημαρχείο
• Κορωπί, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Κουκάκι, Ομάδα Πείρα(γ)μα
• Κυψέλη, Πολιτιστικό Κέντρο
 •  Λεωφ. Συγγρού, το Σούπερ Μάρκετ  

της Αλληλεγγύης
• Λυκόβρυση-Πεύκη, Δημαρχείο
• Μαραθώνας, Δημαρχείο
• Μαρούσι, ECOCITY
• Μαρούσι, Δημαρχείο

• Μαρούσι, ΟΚΟΙΠΑΔΑ
• Μεταμόρφωση, Δημαρχείο
• Μεταμόρφωση, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Mεταμόρφωση, Κ.Ε.Κ.01  

Εκπαιδευτική Πληροφορική
• Μοναστηράκι, Μπορούμε
• Μοσχάτο, Sae Creative Media College
• Μοσχάτο, Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων
• Μοσχάτο, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Νέα Μάκρη, Πολιτιστικό Πάρκο
• Νέα Πεντέλη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Νέα Σμύρνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Νέα Σμύρνη, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
• Νέο Ψυχικό, Golden Cup
• Νίκαια- Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Δημαρχείο
• Παγκράτι, CIVISplus
• Παιανία, Δημαρχείο
• Παλλήνη, Δημαρχείο
• Παλλήνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Παπάγου-Χολαργού, Δημαρχείο
• Πειραιάς, ΑγκαλιάΖΩ
• Πειραιάς, Δημαρχείο
• Πειραιάς, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Πειραιάς, ΙΕΚ Ξυνή
• Πειραιάς, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Πεντέλη, Δημαρχείο
• Περιστέρι, Δημαρχείο
•  Περιστέρι, Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Εκπαιδευτηρίων Αυγουλέα-Λιναρδάτου
• Πετρούπολη, Δημαρχείο
• Σαρωνικός, Δημαρχείο
• Σεπόλια, Πολιτιστικό Κέντρο
• Σπάτων Αρτέμιδος, Δημαρχείο
•  Ταύρος, Κέντρο Πολιτισμού  

«Ελληνικός Κόσμος»
• Φιλαδέλφεια-Χαλκηδόνα, Δημαρχείο
• Φιλοθέη-Ψυχικό, Δημαρχείο
•  Φιλοθέη-Ψυχικό, Πολιτιστικό  

Κέντρο Βενετσάνου
• Χαϊδάρι, Δημαρχείο
• Χαλάνδρι, Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο
• Χαλάνδρι, Δημαρχείο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Αμπελοκήπων
•  Θεσσαλονίκη - Εύοσμος,  

Δημοτική Βιβλιοθήκη Εύοσμου
•  Θεσσαλονίκη - Θερμαϊκός,  

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Θεσσαλονίκη - Σίνδος,  

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
•  Θεσσαλονίκη, City College
•  Θεσσαλονίκη, ICBS Business  

College, Ωραιόκαστρο
•  Θεσσαλονίκη, Metropolitan College
•  Θεσσαλονίκη, New York College
•  Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ. Κυλικείο  

Νομικής Σχολής
•  Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ. Κυλικείο 

Πολυτεχνικής Σχολής
•  Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ. Κυλικείο 

Φιλοσοφικής Σχολής
•  Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ. Κυλικείο 

Φυσικομαθηματικού
•  Θεσσαλονίκη, Κυλικείο  

Παιδαγωγικού ΑΠΘ
•  Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Κέντρο  

Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων
•  Θεσσαλονίκη, Αστόρια Καφενείο
•  Θεσσαλονίκη, ΑΤΕΙ
•  Θεσσαλονίκη, Δημαρχείο
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη  

Άνω Τούμπας
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική  

Βιβλιοθήκη Μηχανιώνας
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική  

Βιβλιοθήκη Χαριλάου
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Κεντρική 

Βιβλιοθήκη Καλαμαριάς
•  Θεσσαλονίκη, Ελληνικό Παιδικό Χωριό
•  Θεσσαλονίκη, ΙΕΚ Δέλτα
•  Θεσσαλονίκη, ΙΕΚ Ξυνή
•  Θεσσαλονίκη, ΙΕΚ Παστέρ
•  Θεσσαλονίκη, Καφέ Θερμαϊκός
•  Θεσσαλονίκη, Καφωδείο Ελληνικό
•  Θεσσαλονίκη, ΚΕΘΕΑ Προμηθέας
•  Θεσσαλονίκη, Κεντρική Βιβλιοθήκη 

Θεσσαλονίκης
•  Θεσσαλονίκη, Κέντρο Υποστήριξης Νέων
•  Θεσσαλονίκη, Μ.Κ.Ο. Άρσις
•  Θεσσαλονίκη, ΠΑ.ΜΑΚ. Γραφείο 

Διασύνδεσης
•  Θεσσαλονίκη, Πρώτο Πάτωμα
•  Θεσσαλονίκη, Συμβουλευτικό Κέντρο 

Γυναικών, Γενικής Γραμματείας  
Ισότητας Φύλων

•  Θεσσαλονίκη, Υπνωτήριο Αστέγων
•  Θεσσαλονίκη, ΧΑΝΘ

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
•  Αγρίνιο, ΚΕΚ Ευρωσυμβουλευτική Ε.Π.Ε.
•  Αταλάντη, Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη
•  Αταλάντη, Δημαρχείο
•  Βέροια, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Βόλος, Δημαρχείο
•  Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη  

Νέας Αγχιάλου
•  Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη Νέας Ιωνίας
•  Βόλος, ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ
•  Γύθειο, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Γύθειο, Καψάλειος Δημοτική  

Βιβλιοθήκη Ανατολικής Μάνης
•  Διδυμότειχο, Δημαρχείο
•  Δομοκός, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Δράμα, Δημαρχείο - Γραφείο 

Απασχόλησης & Τουρισμού
•  Δράμα, ΚΕΚ Αριστοτέλης
•  Εύβοια, Αγροτικός Σύλλογος Ερέτρια
•  Εύβοια, Δημοτική Βιβλιοθήκη Ψαχνών
•  Εύβοια, ΚΕΠ Βασιλικό
•  Εύβοια, ΚΕΠ Διρφύων - Μεσσαπίων
•  Εύβοια, ΚΕΠ Πισσώνα
•  Θεσσαλιώτιδα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Θήβα, Δημοτική Βιβλιοθήκη  

Πνευματικού Κέντρου
•  Ιτέα, Δημοτική Βιβλιοθήκη

•  Ιωάννινα, Γραφείο Διασύνδεσης, Δομής 
Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας

•  Ιωάννινα, Δημαρχείο
•  Ιωάννινα, Μ.Κ.Ο. Μέριμνα
• Ιωάννινα, ΙΕΚ Δέλτα
•  Καλαμάτα, Δημαρχείο
•  Καλαμάτα, Πολιτιστικός Οργανισμός  

«Οι δρόμοι της Ελιάς»
•  Καλαμάτα, ΤΕΙ Πελοποννήσου
•  Καρδίτσα, Δημαρχείο
•  Καρπενήσι, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Καστοριά, Δημαρχείο
•  Καστοριά, Λογιστικό Γραφείο Σάββας 

Μυταράς & Συνεργάτες
•  Κοζάνη, Δημαρχείο
•  Κρήτη, (Άγιος Νικόλαος),  

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Κρήτη, (Άγιος Νικόλαος), Κουνδούρειος 

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Κρήτη, (Ηράκλειο), ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης
•  Κρήτη, Γραφείο Διασύνδεσης 

Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου
•  Κρήτη, Γραφείο Διασύνδεσης ΣΘΕΤΕ
•  Κως, ΑΝΚΟ Academy
•  Λάρισα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Λειβανάτες, Δημαρχείο
•  Λιβαδειά, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Νάξος, Δημαρχείο
•  Νάουσα, Δημαρχείο
•  Ναύπακτος, Παπαχαραλάμπειος  

Δημοτική Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Ομβριακή Δημοτική Ενότητα Ξηνιάδος, 

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ορχομενός, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Πάτρα, Load Πανεπιστημιακό 

Βιβλιοπωλείο, Πανεπιστημιούπολη 
Πάτρας

•  Πάτρα, Βιβλιοθήκη & Κέντρο 
Πληροφόρησης Ε.Α.Π.

•  Πάτρα, Γραφείο Διασύνδεσης ΕΑΠ
•  Πάτρα, Γραφείο Διασύνδεσης 

Πανεπιστημίου Πατρών
•  Πάτρα, Δημαρχείο
•  Πάτρα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Πρέβεζα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ρόδος, Δημαρχείο
•  Σαμοθράκη, Δημαρχείο
•  Σάμος, Δημαρχείο
•  Σάμος, ΚΕΠ
•  Σέρρες, Δημαρχείο
•  Σέρρες, ΚΕΚ Εύβουλος
•  Σκόπελος, Δημαρχείο
•  Τήνος, Δημαρχείο
•  Τρίκαλα, ΚΕΚ Ροή
•  Τρίπολη, Δημαρχείο
•  Χαλκίδα-Κύμη, ΚΕΚ Πυθαγόρας
•  Χαλκίδα, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Χαλκίδα, Δημοτική Βιβλιοθήκη Καθενών
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ Αυλίδα
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ Βασιλικό
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ Δροσιά
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ Νέα Αρτάκη
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ Πάρκο Βούρκου
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ Πλατανιώτη 1 & Δούνα

Δείτε το χάρτη στo: http://fpress.skywalker.gr/map.htm

Αιγίου

Καβάλας

Άρτας

Αγρινίου

Κοζάνης

Αιτωλοακαρνανίας

Τα άρθρα που θα διαβάσετε στην εφη-
μερίδα μας αναδημοσιεύονται από τις 
ιστοσελίδες μας. 

Επισκεφθείτε τα για ακόμη περισσό- 
τερο υλικό και ενημερωθείτε σχετικά 
με την εργασία, την επιχειρηματικότητα, 
τον εθελοντισμό και τις δωρεάν δράσεις 
φορέων.

Το περιεχόμενο
της εφημερίδαςΣυνεργασίες - Ένθετα
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εργασια

Μια καριέρα με νόημα... ανακαλύψτε την
Αφιερώνουμε 75,200 ώρες από 

τη ζωή μας στην εργασία μας, 
αν υπολογίσουμε ότι εργαζό-

μαστε για περίπου 40 χρόνια, επί 40 
ώρες την εβδομάδα, επί 47 εβδομάδες 
το χρόνο. Με αυτό ως δεδομένο, θα 
πρέπει να επιλέξουμε μια καριέρα που 
έχει νόημα, μας γεμίζει και μας κάνει 
ευτυχισμένους.

Η εργασία μας απασχολεί στο μεγα-
λύτερο μέρος της ζωής μας και συνεχώς 
μας προκαλεί να προσαρμοστούμε: 
προετοιμασία, είσοδος, πρόοδος, 
έξοδος. Προϋποθέτει συστηματική 
επένδυση και προσπάθεια πριν καν 
αρχίσουμε να εργαζόμαστε, απαιτεί το 
χρόνο μας, συχνά εξελίσσεται σε κάτι 
περισσότερο από πηγή εισοδήματος 
και σκιάζει τα όρια μεταξύ προσωπικής 
και επαγγελματικής ζωής, καθορίζει 
τον τρόπο που ζούμε, τον ελεύθερο 
χρόνο, την υγεία μας, τους πόρους που 
διαθέτουμε, την άνεση, τις ευκαιρίες, 
τις προσδοκίες μας. Ικανοποιεί ψυχο-
λογικές μας ανάγκες για αναγνώριση 
και ισχύ, συμβάλλει σε κοινωνικές 
σχέσεις (συνάδελφοι, μέντορες, φίλοι, 
γνωστοί) και εμπεριέχει συναισθηματική 
φόρτιση λόγω των απαιτήσεων της.

 Ανακαλύψτε την καριέρα  
που θέλετε να ακολουθήσετε.
Ποιες είναι οι ανάγκες και οι 

αξίες σας;
Ποιες είναι οι προσδοκίες σας; Τι 

είναι πιο σημαντικό για εσάς στον 
εργασιακό χώρο; Υπάρχουν εργα-
ζόμενοι που αντιλαμβάνονται την 
εργασία ως δουλειά (εισόδημα), άλλοι 
ως καριέρα (ανέλιξη, ισχύ) και άλ-
λοι ως κάλεσμα (προσωπικό νόημα, 
ολοκλήρωση, ανώτερος σκοπός που 
κάνει τον κόσμο καλύτερο). Ίσως θα 
πρέπει να αποφασίσετε ποιο είναι το 
νόημα της εργασίας για εσάς. Έχουν 
μεγαλύτερη αξία τα χρήματα από 
ότι η ομαδικότητα και η προσωπική 
ανάπτυξη; Είναι πιο σημαντικός ο 
ελεύθερος χρόνος από ότι η προσπά-
θεια και το κατόρθωμα; Θέλετε μια 
εργασία που να αποτελεί πρόκληση 
για να εξελίσσεστε και να προσφέρετε 
στους άλλους;

 Ποια είναι τα δυνατά σημεία και 
οι δεξιότητές σας;

Τα δυνατά σημεία εκφράζονται στις 
δραστηριότητες που κάνετε φυσικά και 
σας δίνουν ενέργεια (όπως επικοινωνία, 
εν συναίσθηση, εστίαση, οργάνωση). 
Οι δεξιότητες είναι πρακτικές και σας 
βοηθούν να εκτελείτε τα καθήκοντά 
σας (όπως δεξιότητες προφορικών 
παρουσιάσεων, δεξιότητες υπολογι-
στών). Αναγνωρίστε τα δυνατά σημεία 
και τις δεξιότητες για τις οποίες θα σας 
επέλεγε ένας εργοδότης.

Στη συνέχεια εξασκηθείτε για να 
τις τελειοποιήσετε. Τα δυνατά σημεία 
και οι δεξιότητές σας συνθέτουν το 
Μοναδικό Σημείο της Ταυτότητάς 
σας, εκείνο το χαρακτηριστικό που 
θα σας βοηθήσει να ξεχωρίσετε από 
άλλους υποψηφίους. Ο τρόπος που 
εκφράζετε τη μοναδικότητά σας είναι 
αυτό που, όχι μόνο σας κάνει να ξεχω-
ρίζετε, αλλά σας κάνει να αισθάνεστε 
ευτυχισμένοι και ολοκληρωμένοι. Και 
μόνο εάν αισθάνεστε έτσι, θα είστε 
και επιτυχημένοι στην εργασία σας.

Τι άλλο θα πρέπει να σκεφτείτε. 
Δεν αρκεί να γνωρίζετε μόνο εσείς 
το Μοναδικό Σημείο της Ταυτότη-
τάς σας. Θα πρέπει να το μάθουν 
και οι πιθανοί εργοδότες. Αφού 
αναγνωρίσετε τα δυνατά σημεία και 
τις δεξιότητες που σας κάνουν να 
ξεχωρίζετε, ή τον τρόπο που τις εκ-
φράζετε, θα πρέπει να εξερευνήσετε 
εάν και σε ποιο βαθμό ταιριάζουν με 
τις ανάγκες ενός εργοδότη ή με την 
καριέρα που επιθυμείτε. Κάντε έρευ-
να στην αγορά εργασίας, συζητήστε 
με ανθρώπους που γνωρίζουν τι 

ζητούν οι εργοδότεςαπό τους εργα-
ζομένους. Στη συνέχεια, σημειώστε 
τις επιτυχίες σας, παρουσιάστε στο 
βιογραφικό σας σημείωμα, και στη 
συνέντευξη επιλογής προσωπικού 
όσα έχετε κατορθώσει. Εστιάστε στα 
δυνατά σας σημεία, όχι στα αδύναμα, 
και αποφασίστε με ποιο τρόπο (με 
ποια παραδείγματα, συμπεριφορές, 
επιτυχίες) θαταπροωθήσετε. 

Αναπτύξτε την προσωπική σας 
επαγγελματική ταυτότητα, ή αλλιώς 
το personal brand. Δημιουργήστε έναν 
επαγγελματικό λογαριασμό ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου, αποτελούμενο 
από το αρχικό του ονόματός σας και το 
επίθετό σας (π.χ.sprotopapa@hauniv.
edu).Μη χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση 
που είχατε στα δεκάξι σας όταν στέλνετε 
βιογραφικά! (όπως superman2000@
yahoo.gr ή kouklitsamary@hotmail.
gr). Αφιερώστε χρόνο για να γράψετε 
το βιογραφικό σας σημείωμα με τρόπο 
που προβάλλει τις επαγγελματικές 
και προσωπικές σας ικανότητες.Βε-
βαιωθείτε,όχι μόνο ότι περιέχει τις 
κατάλληλες πληροφορίες που θέ-
λετε να επικοινωνήσετε, αλλά και 
ότι έχει τη σωστή δομή. Κάντε τις 
απαραίτητες διορθώσεις για να μην 
έχει ορθογραφικά λάθη. Επίσης, προ-
σέξτετηνπαρουσία και το προφίλ σας 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Όποια πληροφορία δίνετε αποτυ-
πώνεται και είναι προσβάσιμη από 
κάποιον που ενδιαφέρεται να μάθει 
για εσάς. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι ένας 
εργοδότης,ή ένας σύμβουλος που 

αναζητά υποψηφίους, θα επισκεφτεί 
τις σελίδεςσας. Για το λόγο αυτό, 
θα πρέπει οι πληροφορίες που θα 
διαβάσουν να τους ελκύσουν για να 
επικοινωνήσουν μαζί σας, όχι να τους 
απωθήσουν και να σας στερήσουν 
μια επαγγελματική ευκαιρία.

Η εξάσκηση οδηγεί στην τελει-
ότητα: Ακόμα και εάν η πρώτη σας 
συνέντευξη ήταν μια αρνητική εμπει-
ρία, θα πρέπει να μάθετε από αυτήν 
και να προετοιμαστείτε καλύτερα για 
την επόμενη. Σκεφτείτε τι σας έκανε 
να αισθανθείτε άβολα, να χάσετε τα 
λόγια σας ή τον ειρμό της σκέψης σας. 
Μήπως ήταν ότι δε γνωρίζατε αρκετά 
πράγματα για την επιχείρηση, για τη 
θέση εργασίας, ή ακόμα και για τον 
εαυτό σας; Εάν ήταν κάτι από αυτά, 
προετοιμαστείτε. Εάν αισθάνεστε ότι 
κάνατε μια πρώτη καλή εντύπωση στον 
άνθρωπο που έκανε τη συνέντευξη, 
αξιοποιήστε την. Μπορεί να μη σας 
βοήθησε γι’ αυτήν τη θέση εργασίας 
αλλά θα αυξήσει την αυτοπεποίθησή 
σας για την επόμενη συνέντευξη. 
Αξιοποιήστε τα προσωπικά χαρα-
κτηριστικά (προσωπικότητα, δυνατά-
σημεία, δεξιότητες) που σας κάνουν 
να αισθάνεστε άνετα και σας δίνουν 
αυτοπεποίθηση. Προσέξτε όμως την 
υπερβολή, γιατί μπορεί να δώσετε 
την εντύπωση ότι είστε υπερόπτες.

Δικτυωθείτε: Ανακαλύψτε ποιος 
είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος 
δικτύωσης για την καριέρα που έχετε 
επιλέξει. Για παράδειγμα, δημιουργή-
στε ένα σωστό επαγγελματικό προφίλ 
στο Linkedin, και ενημερώστε το με 
τις γνώσεις και τις δεξιότητές σας, 
τα ενδιαφέροντα και την εμπειρία 
σας, τους στόχους σας για το μέλλον. 
Συνδεθείτε με άλλους επαγγελμα-
τίες, παρακολουθήστε συνέδρια ή 
άλλες εκδηλώσεις σχετικές με την 
καριέρα σας.

Τέλος, αναρωτηθείτε: Θα προ-
σλαμβάνατε τον εαυτό σας;

Δρ. Σοφία Πρωτόπαπα-
Διευθύντρια Γραφείου  

Προσωπικής Ανάπτυξης  
και Σταδιοδρομίας

Hellenic American College
www.haec.gr

Οι νέοι  
επιστήμονες  
στα χρόνια  
του διωγμού

Υπήρχε μια εποχή, πολύ μακρινή, 
τότε που η Ελλάδα συγκέντρωνε 
όλα τα πεφωτισμένα μυαλά στους 
κόλπους της και ζούσαν την πληρο-
φορία εν τη γενέσει και το καινούριο 
στην αρχή του. Σήμερα, χιλιετίες 
μετά, ω του θαύματος, η χώρα συ-
νεχίζει να γεννά πρωτοποριακούς 
ανθρώπους με καινοτόμες ιδέες 
και ισχυρά «λογισμικά». Υπάρχει 
μια ωστόσο διαφοροποίηση που 
ξεχωρίζει ανάμεσα στις πολλές. Οι 
άνθρωποι πλέον σε αντίθεση με το 
παρελθόν αφήνουν τη χώρα τους 
και ταξιδεύον προς άλλες πολιτείες. 
Δίδουν τις γνώσεις τους πέρα από τα 
σύνορα και προσφέρουν ανάπτυξη 
σε κοινωνίες άλλες. «Διαρροή εγκε-
φάλων» λέγεται το φαινόμενο και 
αποτελεί ένα από τα πλέον ισχυρά 
«εξαγώγιμα» προϊόντα μας.

Περισσότεροι από 120.000 εκτι-
μάται, με βάση τα τελευταία στοι-
χεία, πως είναι οι νέοι με λαμπρές 
σπουδές, που σήμερα ζουν και 
εργάζονται στο εξωτερικό καθώς 
ιδίως στα χρόνια της οικονομικής 
κρίσης τα οποία και συνεχίζουμε 
να βιώνουμε παρουσιάστηκε με 
ιδιάζουσα τάση αφαίμαξης πολλών 
λαμπρών μυαλών της χώρας.

Η βασική αιτία της «διαρροής 
εγκεφάλων» είναι η πάγια αλήθεια 
πως η Ελλάδα δεν έχει μετακινηθεί 
στην αλυσίδα παραγωγής της αξί-
ας, ώστε να προάγει πιο σύνθετα 
προϊόντα και υπηρεσίες (γνώσης/
τεχνολογίας). Το 2013, οι επενδύσεις 
σε έρευνα και ανάπτυξη στη χώρα 
μας διαμορφώθηκαν στο 0,78% του 
ΑΕΠ, με την Ελλάδα να βρίσκεται 
στην 24η θέση ανάμεσα στους «28» 
της Ε.Ε..

Αποτέλεσμα της ισχύουσας στα-
σιμότητας είναι να υπάρχει περιο-
ρισμένη ζήτηση για πτυχιούχους. 
Ακολουθώντας αντίστροφή πορεία 
από αυτήν των δυτικών χωρών όπου 
η ανεργία μειώνεται όσο αυξάνεται το 
εκπαιδευτικό επίπεδο, στην Ελλάδα 
θαρρείς πως ακολουθείται μια ιδιά-
ζουσα πορεία απόκλισης. Kαι αυτό 
μάλιστα όταν, όπως καταδεικνύουν 
τα αποτελέσματα πρόσφατων με-
λετών, οι Έλληνες είναι μέλη της 
παγκόσμιας επιστημονικής «ελίτ». 
Σύμφωνα με στοιχεία, ο ελληνι-
σμός διαθέτει περίπου το 3% των 
επιστημόνων κορυφαίας εμβέλειας 
παγκοσμίως, αν και ο πληθυσμός 
της χώρας μας αντιστοιχεί στο 0,20% 
του πληθυσμού της γης. Δυστυχώς, 
όμως, το 85% των Eλλήνων αυτών 
ζει και εργάζεται στο εξωτερικό.

Πλέον η φυγή των νέων επιστη-
μόνων παίρνει τα χαρακτηριστικά 
του «διωγμού» από τη χώρα λόγω 
παντελούς έλλειψης επαγγελματικών 
επιλογών. Ποια μάνα λένε δε θέλει 
τα παιδιά της; Καλά τα γνωμικά του 
σοφού λαού. Στην πράξη ωστόσο 
η αλήθεια απέχει.

Φώτης Σπυρόπουλος
Δημοσιογράφος, Equal Society

Παρουσίαση της συνέντευξης - Βασικά tips
Το πιο σημαντικό μέρος της συνέντευξης είναι 

η παρουσίαση. Από την αρχή προσέχετε την ει-
κόνα σας και τη γλώσσα του σώματος. Η επαφή 
ξεκινάει από την πρώτη στιγμή, που το βλέμμα 
σας θα συναντηθεί με το βλέμμα του μελλοντικού 
εργοδότη σας. Προσέξτε γιατί πολλές φορές, σε 
μεγάλες και καλά οργανωμένες επιχειρήσεις, στο 
χώρο παραμονής υπάρχουν κλειστά κυκλώματα. 
Έτσι ο μελλοντικός σας εργοδότης, κι ενώ εσείς 
είστε ανύποπτος, σκιαγραφεί το προφίλ σας. 
Προσέχετε την εικόνας σας κάθε στιγμή. Καθί-
στε με άνεση στο χώρο υποδοχής. Μη δείχνετε 
εγωκεντρισμό, αλλά μια σίγουρη ηρεμία. Χωρίς 
να γίνετε αδιάκριτοι, γνωρίστε το χώρο, διαβάστε 
κάποιο έντυπο της εταιρείας, προωθητικά έντυπα, 
κ.λ.π. εάν υπάρχουν. Αποφύγετε ακόμη κι άν 
είστε φανατικός καπνιστής να καπνίσετε, τόσο 
στο χώρο υποδοχής, όσο και κατά τη διάρκεια 
της συνέντευξης. Διατηρείστε όμως τη φυσικότητά 
σας. Αποφύγετε την προσποίηση στις κινήσεις σας. 
Θυμηθείτε τη γλώσσα του σώματος και σκεφτείτε 
τι είδους μηνύματα μεταδίδετε. Εφόσον σας κα-
λέσουν κινηθείτε αργά και με σίγουρα βήματα. 

Χαιρετίστε ανάλογα με το χρόνο της ημέρας, 
χρησιμοποιώντας το επώνυμο του ατόμου που 
θα κάνετε μαζί τη συνέντευξη. Η χειραψία σας 
φροντίστε να είναι φιλική και ζεστή. Περιμένετε να 
καθίσει πρώτα ο συνομιλητής σας και στη συνέχεια 
καθίστε κι εσείς. Προσπαθήστε να είστε άνετοι, 
φιλικοί, αποφεύγοντας προσποιητές κινήσεις. Εάν 
αυτός που παίρνει τη συνέντευξη, δεν ξεκινήσει 
τη συνομιλία σας, πάρτε εσείς την πρωτοβουλία. 
Να έχετε προετοιμαστεί σε αυτό. Σχολιάστε θετικά 
το ντεκόρ του γραφείου του, την οργάνωση, την 
εργονομία, κ.λ.π. για το σπάσιμο του πάγου. Μετά 
κάντε μια ερώτηση σχετική με τους στόχους σας. 
Προσπαθήστε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης 
να μη χάνετε τον έλεγχο της συνομιλίας σας. Να 
είστε καλός ακροατής. Προσέξτε τι ζητάει αυτός 
που προσλαμβάνει. Τι απαιτήσεις έχει από τον 
υποψήφιο; Γι' αυτό ακούστε προσεκτικά, κάνοντας 
τη δική σας ανάλυση των αναγκών του. Κατά τη 
διάρκεια της συζήτησης, να κοιτάτε στα μάτια 
το συνομιλητή σας, κουνώντας που και που με 
συγκατάβαση το κεφάλι σας, σε θέσεις με τις 
οποίες συμφωνείτε, δημιουργώντας ένα κλίμα 

συμφωνίας. Μέρος της παρουσίασης είναι οι 
ερωτήσεις που θα αντιμετωπίσετε, καθώς και οι 
ερωτήσεις που εσείς πρέπει να κάνετε. Να είστε 
σε ετοιμότητα, ώστε να δείχνετε ότι είστε σε θέση 
να απαντάτε έξυπνα και γρήγορα. Φυσικά, πάντα 
θα πρέπει πριν, να δείξετε ότι σκέπτεστε και ότι 
κατόπιν απαντάτε προσεκτικά, σε όλα τα σκέλη 
της ερώτησης. Είναι φρόνιμο, να αποφύγετε να 
απαντήσετε, σε κάτι που δε γνωρίζετε. Προσέξτε 
επίσης να κρατάτε υψηλό το ενδιαφέρον του 
συνομιλητή σας. Αν παρατηρήσετε ότι χάνει το 
ενδιαφέρον του, δείξτε το, συντομεύοντας την 
απάντησή σας. Μην προχωράτε σε λεπτομέρειες 
και περάστε σε κάποιο άλλο θέμα. Στο τέλος της 
παρουσίασης υπενθυμίστε αυτά που εσείς μπορείτε 
να προσφέρετε στην εταιρεία, τονίστε τις ικανότητες 
για τη συγκεκριμένη εργασία, υπογραμμίζοντας 
τα πιο δυνατά σας σημεία διακριτικά.

Βασίλειος Γαλάνης - Marketing Manager/  
Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Καθηγητής - Συγγραφέας - Εισηγητής  
Ειδικών Σεμιναρίων
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Διεθνές συνέδριο: Για μία αγροτική  
παραγωγή μικρής & μεσαίας κλίμακας
Πραγματοποιήθηκε το Διεθνές Συνέδριο «Για 

μια αγροτική παραγωγή μικρής & μεσαίας 
κλίμακος», στις 7/5/2015, στην Αθήνα, από 

τις Οικονομικές & Κοινωνικές Επιτροπές, στις εγκα-
ταστάσεις της Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτρο-
πής-ΟΚΕ, ως μια μορφή αξιολόγησης του Διεθνούς 
Έτους της Οικογενειακής Γεωργίας-2014. 

Ο κ. Χρήστος Πολυζογόπουλος, Πρόεδρος της 
ΟΚΕ Ελλάδος και πρόεδρος της Ένωσης Οικονο-
μικών & Κοινωνικών Συμβουλίων & παρόμοιων 
Γαλλόφωνων Θεσμών-UCESIF έκανε την έναρξη και 
με τη λήξη των εργασιών παρέδωσε την προεδρία 
της UCISEF στον Μαροκινό εκπρόσωπο κ. Albert 
Sasson, για τα επόμενα δύο χρόνια. 

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είδαμε, έστω και στον 
τίτλο του Συνεδρίου, την προσέγγιση της «κοινω-
νικά συμμετοχικής», «Για μια αγροτική παραγωγή 
μικρής και μεσαίας κλίμακας: Οικονομικά βιώσιμης, 
περιβαλλοντικά βιώσιμης και κοινωνικά συμμε-
τοχικής». Τελικά σιγά-σιγά όλο και περισσότερο 
εντοπίζουμε ότι όλοι «ρίχνουν μια ματιά» στην 
κοινωνία, στην κοινωνικά συμμετοχική διαδικασία, 
στην κοινωνική οικονομία, στον άνθρωπο και το 
περιβάλλον του- φυσικό, κοινωνικό, οικονομικό, 
πολιτιστικό, τεχνολογικό κλπ. 

Με τη λήξη του Διεθνούς Συνεδρίου ο Πρέσβης 
της Γαλλίας κ Jean-Loup Kuhn-Delforge ενημέρωσε 
του συμμετέχοντες για τη σημαντική συνδιάσκεψη 
όλων των συμμετεχόντων στον ΟΗΕ, COP 21, η οποία 
είναι η 21η Συνδιάσκεψη των Μελών (Conference 
of the Parties-COP). 

Περίπου 21.000 άνθρωποι εκπροσωπούντες 
όλα τα κράτη, αλλά και τα διαπιστευμένα μέλη 
και οργανώσεις, θα συναντηθούν στο Παρίσι τον 
Δεκ 2015 (30 Νοε-11 Δεκ 2015) για να αποφα-
σίσουν να δεσμευτούν όλοι, ότι η θερμοκρασία 
της γης δε θα αυξηθεί από ανθρωπογενείς αιτίες 
πάνω από 2ο C. 

Η κλιματική αλλαγή επιφέρει πάρα πολλές δια-
φοροποιήσεις και κυρίως δημιουργεί προβλήματα 
στην γεωργία και την αγροτική παραγωγή, ενώ 
δημιουργεί μετακίνηση των καλλιεργειών βορει-
ότερα και βίαιες μεταναστεύσεις ανθρώπων από 
τις ποιο θερμές περιοχές, προς τις ποιο εύκρατες, 
που είναι όλο και βορειότερα. 

Ανάμεσα στις ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις του 
Διεθνούς Συνεδρίου ακούσαμε:

1 «Οι σημερινές κοινωνίες πρέπει να επικεντρω-
θούν στην αναζήτηση και προώθηση ενός νέου 

παραγωγικού και διατροφικού προτύπου, ενός 
προτύπου που θα βασίζεται στην αειφορία, στην 
ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη των αγροτικών πε-
ριοχών, στη βιωσιμότητα του αγροδιατροφικού 
μοντέλου και βεβαίως στη δίκαιη κατανομή του 
παραγόμενου πλούτου», τόνισε ο Αν Υπ Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης Ε. Αποστόλου.

2 «Η κοινωνική αλληλεγγύη, η προστασία του 
περιβάλλοντος και η διαφύλαξη της πολιτιστικής 

μας κληρονομιάς είναι υποχρέωση όλων μας και 
απαιτεί την ενεργητική συμμετοχή του αγροτικού 
πληθυσμού, των κατοίκων της υπαίθρου και των 
πολιτών γενικότερα, μέσω της στήριξης της παραγω-
γής μικρής και μεσαίας κλίμακας» αναγνωρίσθηκε 
από τον ΑνΥπΠΑ Ε. Αποστόλου, για πρώτη φορά, 
δίνοντας τη σκυτάλη των πιθανών αναγκαίων αλ-
λαγών στο διαλυμένο αγροτικό τομέα.

3 Βασικός μοχλός μιας νέας πολιτικής είναι η 
ριζοσπαστική ανασυγκρότηση του αγροδια-

τροφικού τομέα με την προστασία και στήριξη των 
μικρομεσαίων παραγωγών και της οικογενειακής 
γεωργίας, μέσω ενδυνάμωσης νέων μορφών οικο-
νομικών οργανώσεων που να στηρίζουν παραγωγές 
μικρής και μεσαίας κλίμακας, παράλληλα με την 
ενθάρρυνση μορφών συλλογικής οικονομικής 
δράσης, που έχουν ως στόχο όχι μόνο το κέρδος 
αλλά και την ευημερία των πολιτών. Είναι σημαντικό 
να σημειώσουμε ότι για πρώτη φορά μπαίνει μπρο-

στά η αγροτική κοινωνία, έστω και σα διακήρυξη, 
από τα χρηματικά κέρδη, που μέχρι σήμερα είχαν 
σχεδόν θεοποιηθεί. 

4 Φαίνεται ότι από τα σημαντικότερα προβλήμα-
τα το 2050, θα είναι ότι οι άνθρωποι θα είναι 

10.000.000.000, τα πόσιμα νερά δε θα είναι αρκετά, 
το ουσιαστικό έλλειμμα τροφής υπολογίζεται σε 
1.000.000.000 τόνων ισοδυνάμου σιτηρών(!), η 
κλιματική αλλαγή θα δημιουργήσει πρόβλημα 
νερού άρδευσης και παραγωγής φυσικής τροφής, 
νέων ασθενειών και θα δημιουργηθεί μεγάλο κύμα 
μετανάστευσης. Επίσης θα πρέπει να αλλάξουν οι 
μέχρι σήμερα καλλιέργειες. 

5 Η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή προσδιο-
ρίζεται από τις εκπομπές του CO2. Για ένα κιλό 

βούτυρο εκπέμπονται 23.800γρ CO2. Για ένα κιλό 
μοσχαρίσιου κρέατος παράγονται 13.200 γρ CO2. 
Για ένα κιλό κρέατος κοτόπουλου εκπέμπονται 
3.500γρ CO2. Αξίζει να κάνουμε «μικροαλλαγές» 
στη διατροφή μας που θα δώσουν μεγάλες αλλαγές 
στα προβλήματα της γης? Στο Μπενίν η αναδάσωση 
φύτεψε 11.000.000 δένδρα για να μειώσει το CO2.

6 Από πολλούς εισηγητές μπήκε ως προτεραιότητα 
η ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών και η 

διαμόρφωση Τοπικών Εφοδιαστικών Αλυσίδων, 
αντί του παγκοσμιοποιημένου γνωστού διεθνούς 
εμπορίου, χωρίς να ακουστεί τίποτα εναντίον του. 
Αλλά πρέπει να ενδυναμωθεί παράλληλα με τα 
υπάρχοντα συστήματα, αντί να μένουν αδρανείς 
οι τοπικές κοινωνίες. 

7 Μπήκε ένα θέμα της έκφρασης «μικρή αγροτική 
εκμετάλλευση». Στην Αφρική υπάρχει μια ενιαία 

εκμετάλλευση 2.000 στρεμμάτων, που διοικείται 
από μια μόνο οικογένεια 120 ατόμων, αφού είναι 
«σφικτά» συνδεδεμένοι και μένουν μαζί κάτω από 
την ίδια «οικογένεια». Ποιο είναι το κρίσιμο μέγεθος? 
Στην Ουκρανία η μέση αγροτική εκμετάλλευση είναι 
18.000 στρέμματα και στην Ελλάδα 47 στρέμματα. 

8 Ο άνθρωπος πρέπει να ξαναμπεί στο κέντρο 
του ενδιαφέροντος, κυρίως με την εκπαίδευση. 

Η διαφοροποίηση της εκπαίδευσης στερεί τους 
ανθρώπους από ευτυχία & ανάπτυξη. 

9 Η σημερινή αγροτική παραγωγή τροφίμων 
επαρκεί για να θρέψει όλους τους σημερινούς 

ανθρώπους του πλανήτη. Το πρόβλημα δεν είναι 
στην αγροτική παραγωγή, αλλά στους μηχανισμούς 
διανομής και διάθεσης των τροφίμων. 

10 Οι άνθρωποι που παράγουν χρειάζονται κυ-
ρίως τεχνική βοήθεια για να παίρνουν οι ίδιοι 

τις αποφάσεις τους και πρόσβαση σε μικροδάνεια.

11 Η σημερινή γεωργία είναι ιδιαίτερα ενερ-
γοβόρα. Σύγχρονη τεχνολογία δε σημαίνει 

κατ’ ανάγκη «τρακτέρ», αλλά γνώσεις. Το κόστος 
της ενέργειας στην Ελλάδα αυξήθηκε από το 2009 
στο 2012 κατά 64%, φθάνοντας στο 27% των 
εξόδων παραγωγής και στερώντας 1,5 δις € από 
το εισόδημα του αγρότη. 

12 Το 50% της παγκόσμιας οικονομίας είναι ο 
αγροδιατροφικός τομέας, και επομένως είναι 

ακόμα πολύ σημαντικός τομέας, που αξίζει να τον 
προσέξουμε. Στην Γαλλία έχει αναπτυχθεί κίνημα, 
και πολλά έργα, υπέρ των τοπικών αγροδιατροφι-
κών συστημάτων, διότι αυτό ουσιαστικά προωθεί 
την πραγματική ανάπτυξη. Οι πρωτοβουλίες δεν 
είναι υπέρ της βιώσιμης διατροφής, αλλά υπέρ της 
ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ διατροφής. 

13 Έργα της μορφής «Να θρέψουμε τις πόλεις και 
να αναπτύξουμε την οικογενειακή γεωργία» 

δουλεύουν πολύ ισχυρά στην ανάπτυξη Τοπικών 
Αγροτοδιατροφικών Δικτύων, όπου μια μεταποιητική 
μονάδα συνεργάζεται με 100 περίπου παραγωγούς 
για να θρέψουν την κοντινή πόλη. Πρόκειται για 
συστήματα σε επίπεδο περίπου διανομαρχιακό, 
πάντως ΤΟΠΙΚΟ. 

Με ενδιαφέρον παρακολουθήσαμε την πα-
ρουσίαση μιας Ανώνυμης Εταιρείας, η οποία 
παρουσιάσθηκε ως «Κοινωνική Πολυσυμμετοχική 
Επιχείρηση Αλφειός-Ρόδι ΑΕ», που ασχέτως του 
αντικειμένου της (καλλιέργεια ροδιάς και μεταποίη-
ση) δίνει σημασία στην μη επιδοτούμενη γεωργία, 
στην αυτοχρηματοδότηση (χωρίς τράπεζες), στην 
αλληλεγγύη και τη δύναμη της ομάδος, στην 
οικονομία κλίμακος και στην προστιθέμενη αξία, 
χωρίς ο κάθε μικροπαραγωγός (όχι κατ ανάγκην 
αγρότης) να χάνει την ιδιαιτερότητα της μικρής 
οικογενειακής επιχείρησης. 

Το ενδιαφέρον εγχείρημα υλοποιούν σήμερα 
200 μέτοχοι, που αθροίζουν 2.000 στρέμματα 
ροδώνες στην Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα 
και διαθέτουν εργοστάσιο χυμοποίησης 4 τόνων/
ώρα, με συνολική επένδυση 1.000.000€ χωρίς 
τραπεζική χρηματοδότηση και αξία των κοινών 
περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, σε υλικά 
και άυλα στοιχεία, πάνω από 3.000.000€. Ενδι-
αφέρον προς παρατήρηση υβριδικό εγχείρημα 
γεμάτο καλές προθέσεις, από αυτοαποκαλούμε-
νους «παραγωγούς-μη αγρότες», από διάφορα 
μέρη της Ελλάδος.

«Δημιουργία 
κουλτούρας 
coaching τώρα»

“Culture eats strategy for 
breakfast” - Peter Drucker.

Έρευνες έχουν δείξει ότι τα 
οφέλη από την εφαρμογή μιας 
κουλτούρας coaching στις επιχει-
ρήσεις περιλαμβάνουν αύξηση 
δέσμευσης, ταχύτερη ανάληψη 
ρόλων & ταχύτερη ανάπτυξη ηγε-
σίας, αύξηση συναισθηματικής 
νοημοσύνης υπαλλήλων & βελ-
τίωση λειτουργικότητας ομάδας, 
αύξηση ικανοποίησης από την 
εργασία & βελτίωση σχέσεων 
υπαλλήλων, βελτίωση εξυπη-
ρέτησης πελατών, υψηλότερους 
ρυθμούς διαχείρισης αλλαγών 
και αυξημένη παραγωγικότητα.

Τα βήματα για την εφαρμο-
γή αυτή περιλαμβάνουν τη 
μεταφορά της προσέγγισης 
coaching στην εταιρεία με τη 
βοήθεια εξωτερικών coaches 
αλλά και την εκπαίδευση του 
υπάρχοντος προσωπικού στο 
coaching. Είναι σαφές ότι χρειά-
ζονται εκπαίδευση στο coaching 
και οι ηγέτες αλλά και τα μέλη 
ομάδων. Σταδιακά, προκρίνονται 
μορφές ηγεσίας που υιοθετούν 
την coaching προσέγγιση έστι 
ώστε να εφαρμόζεται τακτικά 
και στις συναντήσεις ομάδων. 
Ακολούθως, το coaching εν-
σωματώνεται στο HR και στις 
διαδικασίες παρακολούθησης 
απόδοσης. Σύμφωνα με τον βη-
ματισμό αυτό, το coaching γίνεται 
το κυρίαρχο στυλ διοίκησης και 
είναι, πλέον επισήμως, μέρος 
των αξιών, των πολιτικών, της 
στρατηγικής ηγεσίας αλλά και ο 
τρόπος που η επιχείρηση επιλέγει 
να επικοινωνεί και να συζητεί με 
όλους τους ενδιαφερόμενους.

Στην εφαρμογή της coaching 
κουλτούρας καλούνται ταυτό-
χρονα τόσο οι managers και 
οι εσωτερικοί coaches όσο και 
εξωτερικοί coaches αφού η κάθε 
μία από τις παραπάνω ιδιότη-
τες έχει υψηλότερη επίδοση 
σε διαφορετικές συνθήκες και 
απαιτήσεις. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην 
εκπαίδευση των εσωτερικών 
coaches και των managers. Θε-
ωρείται απαραίτητο οι managers 
να έχουν εκπαιδευτεί κατ’ελάχι-
στο 30 ώρες ενώ οι εσωτερικοί 
coaches (συνήθως στελέχη του 
ΗR) να έχουν ολοκληρώσει εκ-
παίδευση κατ’ελάχιστο 60 ώρες.

Άγγελος Δερλώπας,  
PCC, CMC - Executive & 

Leadership Coach
Iδρυτής Positivity Coaching

www.positivity.gr
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Συνεντευξη

Μια πρωτότυπη πλατφόρμα ανάγνωσης που πλέον ο δυ-
σλεκτικός θα μπορεί να διαβάζει χωρίς καμία δυσκολία 
και χωρίς να αντιμετωπίζει το παραμικρό πρόβλημα. Η 

διαδικτυακή πλατφόρμα 3asyR (easy reader) δημιουργεί για τα 
άτομα που έχουν δυσλεξία τις ιδανικές συνθήκες για ανάγνωση 
χωρίς καμία δυσκολία, όπου δε θα μπερδεύουν τα γράμματα, 
δε θα χάνουν τη σειρά και δεν αποσπάται η προσοχή τους. Η 
Μαρία Τσιάνα σχεδίασε το 3asyR και άλλαξε τον τρόπο που 
διαβάζουμε.

Τι είναι το 3asyR; 
Το 3asyR (easier) είναι ένα εργαλείο για ευκολότερη ανάγνω-

ση ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες, αλλά και όχι μόνο, στο 
διαδίκτυο. Τεχνικά είναι ένα plug-in στον browser του chrome. 

Τι προσπαθείτε να επιλύσετε με τη συγκεκριμένη εφαρμογή 
και πως ακριβώς λειτουργεί;

Το πρόβλημα που υπάρχει και αυτό λύνουμε ουσιαστικά, 
είναι η εστίαση στο κείμενο. Οι δυσλεξικοί (όπως και εγώ) 
δυσκολευόμαστε στο διάβασμα και αυτό γιατί προσπερνάμε 
λέξεις, γραμμές, καμιά φορά και ολόκληρες παραγράφους. 
Οπότε δε βγάζεις νόημα στο κείμενο και πρέπει να επαναλάβεις 
τη διαδικασία. Με το 3asyR μπορείς να διαβάσεις σειριακά, 
φωσφορίζοντας μια-μια τη λέξη που θες να διαβάσεις, όπως 
ακριβώς κάνεις με τον μαρκαδόρο στο έντυπο κείμενο, απλά 
σέρνοντας το ποντίκι δεξιά και με ένα δεξί κλικ έχεις υπογραμ-
μισμένη την παράγραφο που σε ενδιαφέρει και μεγαλύτερη 
γραμματοσειρά. 

Τι σημαίνει το 3asyR;
 Εasier δηλαδή ευκολότερο. Το σύνθημα μας είναι make your 

reading easier (κάνε το διάβασμά σου ευκολότερο).
Πως προέκυψε η δημιουργία του;
Από την προσωπική μου εμπειρία, έψαχνα ένα εργαλείο για 

ευκολότερη ανάγνωση στο intenet και δυστυχώς δεν έβρισκα. 

Έτσι το εμπνεύστηκα και αποφασίσαμε με την ομάδα μου να 
το δημιουργήσουμε. 

Είναι διαθέσιμο σε όλους τους browser;
Προς το παρόν είναι μόνο στον browser του Chrome. Μπορεί 

να το κατεβάσει κάνεις από το site μας το www.3asyR.com, 
που εκεί διατίθεται δωρεάν. Το επόμενο μας βήμα είναι να γίνει 
συμβατό το 3asyR σε όλους τους browsers.

Από ποια άτομα αποτελείται η ομάδα που το δημιούργησε;
Ο Αλέξανδρος Μπινόπουλος είναι ο προγραμματιστής μας, ο 

οποίος έχει αναλάβει την ανάπτυξη της εφαρμογής, η Βασιλική 
Χρυσοβιτσιώτη είναι η γραφίστρια μας και έχει αναλάβει την 
εταιρική ταυτότητα, ο Martin I. Petrov είναι ο δημοσιογράφος, 
ο οποίος μένει μόνιμα στη Σκοτία και έχει αναλάβει το γραφείο 
τύπου και τις επαφές στο εξωτερικό και εγώ που έχω αναλά-

βει το μάρκετινγκ, το μάνατζμεντ, τη στρατηγική, τις δημόσιες 
σχέσεις και τις επαφές στο εσωτερικό καθώς και την εύρεση 
χρηματοδότησης. 

Υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα προς τα άτομα που είναι δυσλεκτικά; Βιώνουν 
κάποιον άτυπο ρατσισμό;
Παλιότερα σίγουρα υπήρχε έλλειψη ενημέρωσης. Γίνονται 

αρκετές προσπάθειες τα τελευταία χρόνια για την ενημερωση 
των εκπευδευτικών στις μαθησιακές δυσκολίες (ημερίδες, συ-
νέδρια), υπάρχουν πια και σχολές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ με ειδίκευση 
στην ειδική αγωγή και τη λογοθεραπία. Θα έλεγα ότι παλιότερα 
υπήρχε διαχωρισμός ανάμεσα σε καλούς και κακούς μαθητές. 
Εύχομαι εν έτη 2015 να μην υπάρχουν ανενημέρωτοι δάσκαλοι 
και καθηγητές, έτσι ώστε να βοηθήσουν επί της ουσίας τα παιδιά 
με μαθησιακές δυσκολίες. 

Έχετε κερδίσει το βραβείο καλύτερης web εφαρμογής. Είναι 
μια δικαίωση για τη δουλειά και την προσπάθειά σας;
Το βραβείο κερδήθηκε πέρυσι στον διαγωνισμό Start up live 

Thessaloniki. Ουσιαστικά από εκεί ξεκίνησαν όλα και άρχισα να 
ψάχνω συνεργάτες και να δημιουργώ την ομάδα μου.

Ποια είναι η ιδανική συνέχεια για την εφαρμογή όπως την 
φαντάζεστε;
Αυτό που θα θέλαμε είναι το 3asyR να γίνει ακόμα καλύτερο, 

μιας και είναι σε ΒΕΤΑ version και γίνονται συνεχώς βελτιώ-
σεις, να εξελιχθεί περισσότερο. Έχουμε στο μυαλό μας αρκετά 
πράγματα που χρειάζονται το χρόνο τους για να γίνουν και 
ελπίζω να τα καταφέρουμε. Να πω εδώ και ένα μεγάλο ευχα-
ριστώ στους ήδη υπάρχοντες χρήστες που μας στέλνουν τις 
παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους αλλά και για την αγάπη 
και το ενδιαφέρον τους. 

Αποστόλης Ζαβιτσάνος
Δημοσιογραφική τεκμηρίωση, skywalker.gr

Από τη δυσλεξία στο… 3asyR

Η πώληση είναι τέχνη ή απλή λογική;
Πριν από ένα μήνα περίπου επικοινώνησε 

μαζί μου ένας ιδιοκτήτης μιας μικρής 
επιχείρησης, ο οποίος ζήτησε να συνερ-

γαστούμε στο κομμάτι της συμβουλευτικής 
Μάρκετινγκ. Θεωρούσε ότι η επιχείρησή του 
χρειαζόταν φρέσκες ιδέες επικοινωνίας -δια-
φήμισης ώστε να γίνει γνωστή και να αυξήσει 
το πελατολόγιό της.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση δραστηριοποιείται 
στο χώρο του τουρισμού, πουλώντας υπηρε-
σίες. Πρόκειται για μια καινούρια επιχείρηση, 
με περίπου 20 άτομα προσωπικό, 15 εκ των 
οποίων δραστηριοποιούνται στο χώρο των 
πωλήσεων.

Όταν επισκέφτηκα την επιχείρηση και παρα-
κολούθησα για περίπου 6 ώρες τη διαδικασία 
τηλεφωνικών πωλήσεων κατάλαβα ότι το θέμα 
της διαφήμισης και του μάρκετινγκ δεν είναι το 
πρώτο θέμα που πρέπει να επιλύσει η επιχείρη-
ση. Ο τρόπος που προσπαθούσαν να πουλή-
σουν τις υπηρεσίες τους μέσω τηλεφώνου και 
κατ επέκταση μέσω προσωπικών επισκέψεων 
στους εν δυνάμει πελάτες τους ήταν το μεγά-
λο πρόβλημα. Βγαίνοντας μαζί με 3 από τους 
πωλητές στην αγορά επιβεβαίωσα το αρχικό 
μου συμπέρασμα. Το θέμα της συγκεκριμένης 
επιχείρησης ήταν η παντελής έλλειψη στρατη-
γικής πώλησης και ο απαρχαιωμένος τρόπος 
επικοινωνίας με τον πελάτη.

Η Ελληνική αγορά είναι χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αγοράς με ραγδαίες αλλαγές σε 
όλα τα επίπεδα τα τελευταία χρόνια. Όταν η 
αγορά και ο ίδιος ο Έλληνας καταναλωτής, 
έχει τόσο έντονα αλλάξει, δεν είναι δυνατόν 
να προσπαθούμε να πουλήσουμε οτιδήποτε 
με τον ίδιο τρόπο που το κάναμε κάποια (όχι 
απαραίτητα πολλά) χρόνια πριν...

-Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει κά-
ποιος κατά την προσπάθεια πώλησης είναι 
να καταλάβει καλά ποιά είναι η ανάγκη του 
πελάτη. Πολλές φορές ο ίδιος ο πελάτης δεν 
έχει καταλάβει τί πραγματικά χρειάζεται ή δεν 
μας το μεταφέρει καλά. Ο πωλητής πρέπει να 
σκέφτεται σα γιατρός αρκετές φορές. Είναι πράγ-

ματι αυτή η ανάγκη του πελάτη, είναι πράγματι 
η αιτία που του δημιουργεί το πρόβλημα ή είναι 
απλώς ένα σύμπτωμα; Πριν λοιπόν κάνουμε 
τη "διάγνωση" και την προσφορά προϊόντος 
ή υπηρεσίας σε έναν πελάτη, πρέπει να κάνου-
με αρκετές ερωτήσεις ώστε να καταλάβουμε 
την πραγματική του ανάγκη. Έτσι αυτό που 
θα του προτείνουμε θα είναι πράγματι αυτό 
που χρειάζεται και τότε η πιθανότητα να το 
αρνηθεί γίνεται αισθητά μικρότερη. Επίσης δι-
αφοροποιούμαστε κατευθείαν από όλους τους 
ανταγωνιστές, που δεν μπήκαν ποτέ σε αυτή 
τη διαδικασία και πρότειναν "έτοιμες λύσεις" 
χωρίς ιδιαίτερη σκέψη.

-Ένα άλλο κοινό λάθος που κάνουμε στην 
πώληση είναι ότι... μιλάμε πάρα πολύ. Το άγχος 
για το αποτέλεσμα καθώς και το πάθος μας να 
παρουσιάσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα το 
προϊόν ή την υπηρεσία μας, μας οδηγεί σε έναν 
μονόλογο συχνά κουραστικό για τον πελάτη. 
Ο χρυσός κανόνας που προτείνεται είναι 70/30. 
70% ακούμε, 30% μιλάμε. Σκεφτείτε ότι αν ο 

πελάτης ήθελε μια χωρίς μακροσκελή παρουσί-
αση των υπηρεσιών μας ή των προϊόντων μας 
θα επισκεπτόταν το site μας και θα μάθαινε τα 
πάντα με την ησυχία του! Η διαφοροποίηση 
της προσωπικής επικοινωνίας είναι ότι έχουμε 
τη δυνατότητα να ρωτάμε και να ακούμε τις 
δικές του ανάγκες. Έτσι θα βγει και η σωστή 
"διάγνωση" που αναφέρθηκε παραπάνω.

-Πολλές φορές θεωρούμε ότι αρκεί να κά-
νουμε μια εντυπωσιακή παρουσίαση για να 
πετύχουμε την πώληση. Οι άνθρωποι όμως 
δεν αγοράζουν απλά και μόνο γιατί τους το 
λέμε. Φράσεις όπως" Αγόρασέ το και θα με 
θυμηθείς" δεν έχουν καμία τύχη. Κανείς δε 
θέλει να σε θυμηθεί! Να κάνει αποτελεσματικά 
τη δουλεία του θέλει. Μην ξεχνάτε ότι στους 
καταναλωτές δεν αρέσει να τους λένε τί να 
κάνουν. Η αντίσταση στην παρακίνηση των 
πωλητών βρίσκεται προγραμματισμένη στο 
DNA μας. Μια καλύτερη και πιο αποτελεσμα-
τική προσέγγιση από το " Παρ 'το και δε θα 
χάσεις" είναι να αναφερθούμε σε πραγματικά 

παραδείγματα άλλων πελατών με παρόμοιες 
ανάγκες και ποιό ήταν το αποτέλεσμα/όφελος 
της συγκεκριμένης αγοράς για αυτούς.

-Το να ελπίζουμε ότι ο πελάτης δε θα "κα-
ταλάβει" το μειονέκτημα αυτού που του προ-
σφέρουμε ή δε θα μας κάνει " τη δύσκολη" 
ερώτηση σπανίως θα μας βοηθήσει. Ο μόνος 
τρόπος να αντιμετωπίσουμε μια επερχόμενη 
δύσκολη κατάσταση τέτοιου είδους είναι να 
την αναφέρουμε μόνοι μας. Έτσι έχουμε το 
πλεονέκτημα του να μην αιφνιδιαστούμε και 
κυρίως να μην εκτεθούμε. Πιθανά μειονεκτήματα 
ή προβλήματα που μπορεί να προκύψουν, αν 
παρουσιαστούν εξ αρχής με ειλικρίνεια και 
χωρίς πανικό θα ενισχύσουν την εικόνα μας 
ως σύμβουλο και όχι ως απλό πωλητή. Έτσι 
"χτίζεται" η εμπιστοσύνη και οι μακροχρόνιες 
σχέσεις με τους πελάτες.

Υπάρχουν πλέον πολλές και σύγχρονες τεχνικές 
πωλήσεων ανάλογα μα το είδος της πώλησης 
(τηλεφωνικές πωλήσεις, προιοντικές, υπηρεσίες, 
B2B κτλ.) που βοηθούν στη σωστή ανάδειξη 
των πλεονεκτημάτων και στην αντιμετώπιση των 
αντιστάσεων των πελατών. Η βάση όμως για να 
έχουν οι παραπάνω τεχνικές επιτυχία είναι το 
να είναι κανείς ειλικρινής σχετικά με αυτό που 
πουλάει καθώς και να είναι ένας αποτελεσματικός 
ακροατής σχετικά με τις ανάγκες του πελάτη 
του. Έτσι προσφέρουμε αυτό που πραγματικά 
κάποιος χρειάζεται, το οποίο θα αγοράσει πολύ 
ευκολότερα από κάτι που εμείς χρειαζόμαστε να 
πουλήσουμε. Το σημαντικότερο όμως σε όλη 
αυτή τη διαδικασία είναι ότι θα βρει κάποιος 
τρόπους να προσφέρει κάτι χρήσιμο στους 
άλλους! Αξία ανεκτίμητη!

Καλές Πωλήσεις!

Την Δευτέρα 8 Ιουνίου, πραγματοποιείται 
το διαδικτυακό σεμινάριο "Σύγχρονες Τεχνι-
κές Πωλήσεων", από την A bit Of Greece, 
με εισηγήτρια τη Βίκυ Πέππα. Περισσότερες 
πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα: http://
abitofgreece.com
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εθελοντισμοσ

Το Home-Start ιδρύθηκε από την Margaret Harrison στο Leicester 
της Αγγλίας, το 1973. Μητέρα τριών παιδιών και έμπειρη εθελό-
ντρια η ίδια, κατάλαβε ότι οι οικογένειες δέχονται με μεγαλύτερη 
ευκολία βοήθεια στο δικό τους χώρο από ανθρώπους με τις ίδιες 
εμπειρίες με εκείνους. Στόχος του η πρόληψη ενδοοικογενεια-

κών κρίσεων, καθώς και η ανάπτυξη και ευημερία των παιδιών, δίνοντας κατ’ οίκον 
υποστήριξη από γονέα προς γονέα.

Σήμερα λειτουργούν προγράμματα Home-Start σε 23 χώρες σε όλο τον κόσμο, προσαρ-
μοσμένα στις τοπικές ανάγκες. Το 2003 η Ελλάδα έγινε μέλος του παγκοσμίου δικτύου 
Home-Start. Το 2010 ξεκίνησε το πρόγραμμα στην Αθήνα έχοντας υποστηρίξει μέχρι 
σήμερα πάνω από 140 Οικογένειες. Τώρα το Home-Start Αθήνας επεκτείνει τη δράση 
του και στον Πειραιά*.

Το Home-Start υποστηρίζει οικογένειες με τουλάχιστον ένα παιδί προσχολικής ηλικίας 
καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως το άγχος της καθημερινότητας και τις 
αλλαγές λόγω του ερχομού ενός νέου μέλους αλλά και τον χωρισμό ή τις συγκρούσεις. 
Εκπαιδευμένοι εθελοντές-γονείς επισκέπτονται μια φορά την εβδομάδα την οικογένεια 
στο σπίτι της και προσφέρουν χρόνο, κατανόηση, δέσμευση, εχεμύθεια, διακριτικότητα 
καθώς και την προσωπική τους εμπειρία και γνώση. Επίσης, βοηθούν τις οικογένειες να 
συνδεθούν με άλλες υπηρεσίες και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, να υποστηριχθούν από 
επαγγελματίες σε θέματα σχετικά με την ειδικότητά τους.

Το Home-Start Αθήνας, όπως και η δράση του Πειραιά, εμπλουτίζει τις υπηρεσίες 
του με εκπαιδευμένους εθελοντές-παιδαγωγούς που θα ασχοληθούν με τα παιδιά 
δημιουργικά μέσα στο σπίτι. Σκοπός αυτής της δράσης είναι να τα ενισχύσει, ώστε 
να αναπτύξουν σχέσεις κατανόησης και εμπιστοσύνης με τους γύρω τους μέσα από 
το παιχνίδι και παράλληλα να οριοθετήσει τη συμπεριφορά τους και να τονώσει το 
αίσθημα της αυτοπεποίθησης.

Οι υπηρεσίες του προγράμματος είναι δωρεάν και απολύτως εμπιστευτικές. *Το έργο 
χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του 
Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματο-
δοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής 
Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας 
και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στηρίζουμε οικογένειες με μικρά παιδιά.

Αγγελία: 
Γίνε Εθελοντής Home-Start
Είσαι γονιός;
Βοήθησε άλλους γονείς που σε χρειάζονται
Έλα κοντά μας!
Ξεκινάμε εκπαίδευση εθελοντών-γονέων για τη Δράση του Πειραιά*

Επικοινώνησε στα τηλέφωνα: 213 0357998 - 6936 561850 - Home-Start Αθήνας - 
Δράση Πειραιά* - Δραγάτση 2-4, Πειραιάς, 1ος όροφος - γραφείο 9 - Ώρες λειτουργίας: 
Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 9.00-15.00

Η Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου - ΕΛΒΙ - είναι πολιτιστικός οργανισμός, εθε-
λοντικός, μη κερδοσκοπικός, με σύγχρονο πρόσωπο και αγάπη για το διαφο-
ρετικό. Μέλος της ΟΕΜΚΟΕ - Ομοσπονδίας Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων Ελλάδας, ιδρύθηκε το 1977 και διοικείται από 11μελές Δ.Σ.

Έχει αναπτύξει μέχρι τώρα 24 προγράμματα "από αναγνώστες σε αναγνώστες".
Σκοπός: Η ποιότητα - Ο άρτιος άνθρωπος - Ο νέος ανθρωποκεντρικός πολιτισμός
Στόχοι: Σύνδεση του βιβλίου με τη ζωή. Συσχετισμός λόγου και πράξης.
Προώθηση του αληθινού, ποιοτικού βιβλίου. Κοινωνικοποίηση του αναγνώστη.
Ανθρώπινη επικοινωνία. Επαφή με τη φύση.
Αγγελία:
Έχεις φίλους τα βιβλία; Αγαπάς το διάβασμα; Είσαι ανήσυχο, δημιουργικό πνεύμα; Σε 
διακρίνουν οργανωτικά, διοικητικά ταλέντα; Θα χαρακτήριζες τον εαυτό σου επικοινωνι-
ακό; Τα πας καλά με τις δημόσιες σχέσεις; Έχεις κλίση σε σχέδιο, γράψιμο, φωτογραφία; 
Στοχεύεις ψηλά; Δίνεις κι εσύ τον δικό σου αγώνα για καλύτερες μέρες; Έλα στην Λέσχη 
γιατί η ποιότητα του βιβλίου είναι ποιότητα ζωής. Τι κερδίζεις: 1. Ευκαιρίες εκπαίδευ-
σης, εξάσκησης, πρακτικής, συνεργασίας με έναν κόσμο ποιότητας και πολιτισμού. 2. 
Παραγωγικές ώρες απασχόλησης, γνώση ζωής, πολύτιμες εμπειρίες για το μέλλον. 3. 
Ελαστικό ωράριο προσαρμοσμένο στο χρόνο σου. 4. Ικανοποίηση ότι προσφέρεις έργο 
με κοινωνική ευαισθησία. 5. Βοηθάς στην ανάπτυξη και εφαρμογή των 24 προγραμμάτων 
και πολιτιστικών εκδηλώσεων μας. 6. Βάζεις το λιθαράκι σου στη δημιουργία και διάδοση 
ενός νέου πολιτισμού. Τι ζητάμε: Φοιτητές ή απόφοιτους: 1. Οργάνωσης εκδηλώσεων 2. 
Εμψυχωτές 3. Φιλολογίας, λογοτεχνίας 4. Γραφιστικής, ελεύθερου σχεδίου, art design 
5. Φωτογραφίας 6. Γραμματειακής υποστήριξης 7. Βιβλιοθηκονομίας 8. Πληροφορικής 
Για πληροφορίες κάλεσε στο 210 6463888 ή μπες στο http://www.elbi.gr.

Ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας, Πεταλούδα είναι ένα μη κερδο-
σκοπικό σωματείο επίσημα αναγνωρισμένο από το Διεθνές Ίδρυμα 
Οστεοπόρωσης (ΙΟF) και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO).

Ο Σύλλογος, ο οποίος αριθμεί 7.500 και πλέον μέλη, αποτελεί το 
μοναδικό αναγνωρισμένο σωματείο το οποίο σαν κύριο στόχο 

έχει την ενημέρωση του κοινού γύρω από την οστεοπόρωση, τη διατροφή, την άσκηση, 
τη ψυχολογία, την πρόληψη και την σκελετική υγεία. Η δράση του Συλλόγου επεκτείνεται 
τόσο στα όρια της Ατττικής όσο και εκτός αυτής.Ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας, Πεταλούδα 
διατηρεί άριστη σχέση συνεργασίας με επιστημονικά σωματεία που ασχολούνται με την οστε-
οπόρωση καθώς και με το Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος του 
Πανεπιστημίου Αθηνών της Ιατρικής Σχολής. Ο Σύλλογος σε συνεργασία με τους παραπάνω 
φορείς διεξάγει επιδημιολογικές και άλλες μελέτες προκειμένου να συγκεντρωθούν και να 
επεξεργαστούν στοιχεία για την χρόνια αυτή νόσο.

Ο Σύλλογος επίσης δραστηριοποιείται στη διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων, σεμιναρίων, 
συνεδρίων και στην έκδοση εντύπων.

Αποτέλεσμα της πολύχρονης αυτής προσπάθειας ήταν ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας, Πετα-
λούδα να κατακτήσει την πρώτη θέση για την εξέχουσα πορεία του, μεταξύ 186 χωρών, στο 
Παγκόσμιο Συνέδριο που διεξήχθη στο Miami των Ηνωμένων Πολιτειών τον Δεκέμβριο του 
2007 καθώς και το 1ο βραβείο μεταξύ 212 χωρών για τη δημιουργία της καλύτερης καμπάνιας 
δημοσιοποίησης (Best Media Campaign), στο Παγκόσμιο Συνέδριο των Συλλόγων για την 
Οστεοπόρωση που διεξήχθη στο Ελσίνκι της Φιλανδίας, στις 31/5 – 2/6/2013.

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 8018123, 213 2086698, e-mail: info@osteocare.gr, www.osteocare.gr

Αγγελία:
Χρόνος: Η ελάχιστη συμμετοχή που μπορεί να έχει κάποιος εθελοντής στις δράσεις του Συλ-
λόγου είναι 1 φορά την εβδομάδα. Ο Σύλλογος λειτουργεί 5 μέρες την εβδομάδα (Δευτ-Παρ) 
από τις 8:30 έως τις 18:00.

Προσόντα: διάθεση για ομαδική εργασία, ευχάριστο χαρακτήρα, ευγένεια, αξιοπιστία.

Καθήκοντα: επικοινωνία με τον κόσμο που έρχεται σε επικοινωνία με τον Σύλλογο, οργά-
νωση εκδηλώσεων, event, συμμετοχή στο πρόγραμμα Κύφωσης-Σκολίωσης του Συλλόγου.

Οφέλη: απόκτηση εμπειρίας στην οργάνωση γραφείου, στην οργάνωση εκδηλώσεων, στη 
διαχείριση του κόσμου, δημιουργία νέων φίλων μέσα από μια μεγάλη ομάδα.

Σύλλογος Σκελετικής Υγείας, Πεταλούδα, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικό, Αθηνάς 10, 14561, Κηφισιά. 
Τηλ: 210 8018123, φαξ: 210 8018122

Η Στέγη Αυτόνομης Διαβίωσης "Ανάδυση", λειτουργεί από το 1996 στην 
Αίγινα σε ετήσια βάση και φιλοξενεί άτομα με ειδικές ανάγκες. Το καλοκαίρι 
διεξάγονται κατασκηνωτικά προγράμμα εντελώς δωρεάν για παιδιά από 
ιδρύματα που κλείνουν ή παιδιά προερχόμενα από άπορες οικογένειες.
Aγγελία:

Ζητείται Κοινωνική Λειτουργός με πείρα γραφείου (με σύμβαση εργασίας & ασφαλιστική 
κάλυψη) σε Στέγη Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στην Αίγινα. Παρέχεται διαμονή και διατροφή.
Αιτήσεις με λεπτομερές βιογραφικό ΠΡΟΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ «ΑΝΑΔΥΣΗ».
Τηλέφωνo επικοινωνίας: 22970 25802, fax: 22970 28849, e-mail: anadisi@hotmail.gr

Κάνουμε τον κόσμο μας πιο πράσινο, με μηδενική ή ελάχιστη ποσότητα 
νερού ποτίσματος.
Το 35% της χερσαίας γήινης επιφάνειας απειλείται σήμερα από ερημο-
ποίηση χωρίς να περιλαμβάνονται σ’ αυτό οι ήδη υπάρχουσες έρημοι.

Δάση που καίγονται δύο φορές κατ’ επανάληψη και επομένως είναι αδύνατον να ανα-
γεννηθούν από μόνα τους, χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση, προστίθενται επίσης σ’ 
αυτό το ποσοστό. Το ποσοστό διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που παράγεται αυτή τη 
στιγμή από ανθρώπινη δραστηριότητα έχει ξεπεράσει προ πολλού τα αποδεκτά επίπεδα. 
Αναγκαζόμαστε να θάψουμε μέσα στη Γη το διοξείδιο του άνθρακα, σε μία απέλπιδα 
προσπάθεια να εμποδίσουμε την περαιτέρω εξάπλωσή του στην ατμόσφαιρα. Ποιος ξέρει 
όμως τι παρενέργειες θα έχει η μέθοδος αυτή. Ο μόνος αποτελεσματικός και φυσικός 
τρόπος να περιορίσουμε το περίσσευμα διοξειδίου του άνθρακα που προκαλεί την 
υπερθέρμανση του πλανήτη είναι να φυτεύουμε συνέχεια δέντρα, τα οποία δεσμεύουν 
το διοξείδιο που άνθρακα και παράγουν οξυγόνο. Η αναδάσωση μεγάλων εκτάσεων θα 
οδηγήσει σε σταθεροποίηση των περιβαλλοντικών συνθηκών και θα αποτελέσει εμπόδιο 
στην άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας, ένα φαινόμενο με απρόβλεπτες συνέπειες. 
Η Arid Zone Afforestation έχει στόχο την καταπολέμηση της ερημοποίησης και την 
ενίσχυση των δενδροφυτεύσεων στις περιοχές που είναι περισσότερο απαραίτητες, χρη-
σιμοποιώντας μόνο το 1/20ό των υδάτινων πόρων που θα χρειάζονταν οι παραδοσιακές 
μέθοδοι φύτευσης.
Αγγελία:
Αναζητούμε Εθελοντές για την προώθηση, ανάπτυξη και υλοποιίηση του σκοπού της.
E-mail: info@aridzoneafforestation.org, τηλ.: 6932 405766,
κος Αθανάσιος Βασιλειάδης.

Το Μουσείο Μάνου Φαλτάϊτς ιδρύθηκε το 1964. Είναι από τα πρώτα τοπικά 
Ιστορικά - Λαογραφικά Μουσεία της Ελλάδας. Δημιουργήθηκε για να σωθεί 
η Σκυριανή παραδοσιακή κληρονομιά και για να περάσει στον Πανελλήνιο 
Χώρο το μήνυμα πως το Παρόν και το Μέλλον πρέπει να στερεώνονται στην 
Παράδοση.
Στεγασμένο στο παλαιό αρχοντικό των “Φαλνταήδων”, που οι ρίζες τους 

χάνονται στο Βυζάντιο, το Μουσείο δεσπόζει του ΒΑ άκρου της Σκύρου, χτισμένο πάνω στον 
μεγαλύτερο πύργο των πανάρχαιων Πελασγικών τειχών του νησιού - τον Παλαιόπυργο, 
όπως τον ονομάζουν οι νησιώτες.
Φορτωμένο το μύθο και την ιστορία (ο τόπος όπου βρίσκεται ήταν άλλοτε αρχαίος ναός), 
περιλαμβάνει όλον τον παραδοσιακό πολιτισμό και την ιστορία του νησιού, από τη μεταβυ-
ζαντινή μέχρι τη σύγχρονη εποχή.
Το Μουσείο και οι Εθελοντές του
Το Μουσείο, που είναι ένας από τους αρχαιότερους και πλέον δυναμικούς πολιτιστικούς 
φορείς στον Ελληνικό χώρο, από την ίδρυσή του λειτουργεί ως ζωντανός οργανισμός με την 
ενεργό συμμετοχή νέων εθελοντών από ολόκληρη την Ελλάδα.
Ο εθελοντισμός, σα θεωρία και πρακτική είναι, εδώ και τριανταπέντε χρόνια, ο κεντρικός 
άξονας γύρω από τον οποίο κινούνται οι δραστηριότητες του μουσείου, στο σύνολό τους.
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Customer Care - Αθήνα  
Κωδικός Θέσης: CCATH

Η Γενική Χημικών Προϊόντων δραστηριοποιείται από 
το 1977 στα φαρμακευτικά / ιατρικά είδη. Η ανοδική 
πορεία της εταιρίας οφείλεται στο δυναμικό στρατηγι-
κό σχεδιασμό και στη δέσμευσή της στον ανθρώπινο 
παράγοντα.

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει: 
•Καλή γνώση χειρισμού PC και γνώση Αγγλικών 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε παρόμοια θέση 
•Έμφαση στην εμπορική διαχείριση / εξυπηρέτηση 
πελατών 
•Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία  
με πελάτες 
•Δυναμική και οργανωτική προσωπικότητα  
υπεύθυνη της καλής λειτουργίας του τμήματος 
εξυπηρέτησης πελατών 
•Συστάσεις απαραίτητες

Η εταιρία προσφέρει: 
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Μισθό αναλόγως προσόντων 
•Συνεχής off-the-job και on-the-job εκπαίδευση 
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη 
αγορά 
•Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρία 
•Πενθήμερη εργασία, από 09:30 έως 18:00  
στη Νέα Κηφισιά

Αποστολή βιογραφικών στο fax: 210 6201333,  στο 
e-mail:  nio@gcp.gr ταχυδρομικώς στη διεύθυνση  Αυ-
γής 60, Κηφισιά Αθήνα, 145 64, website:  www.gcp.gr

 

Η εταιρία Ancient Greek Sandals S.A. αναζητά ερ-
γαζόμενο/η για κάλυψη θέσης εργασίας στο:

Τμήμα Διαχείρισης Παραγγελιών 
Εξυπηρέτησης Πελατών 

Στερεά Ελλάδα - Ν. Φθιώτιδας

Τόπος εργασίας: 
•57ο Χιλ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Άριστη γνώση γραφής και ομιλίας αγγλικής 
γλώσσας (απαραίτητα Proficiency) 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ

Ατομικές ικανότητες: 
•Προφορική επικοινωνία 
•Ομαδικότητα 
•Οργανωτικότητα 
•Αντίληψη/κατανόηση 
•Εργατικότητα

Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Υποψήφιοι που έχουν ζήσει και εξασκήσει  
τα αγγλικά τους στο εξωτερικό 
•Κάτοχοι μεταφορικού μέσου

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
d.fotinos@buffalo.gr

Στέλεχος Ταξιδιωτικού Γραφείου

Ταξιδιωτικό γραφείο με έδρα στο Μαραθώνα που 
δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στον τομέα των 
εκδρομών σε τουρίστες γαλλόφωνους και αγγλόφω-
νους επιθυμεί να προσλάβει υπάλληλο για εποχική 
απασχόληση.

Προσόντα: 
•Πτυχίο σε τουριστικές επιχειρήσεις ή αντίστοιχη 
εμπειρία στο χώρο του τουρισμού 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες ιδιαίτερα 
με τον ξενόγλωσσο τουρισμό 
•Γνώση των αναγκών των πελατών και ευχέρεια 
στην προώθηση τουριστικών προϊόντων 
•Άριστη γνώση αγγλικών και γαλλικών 
•Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. 
•Προϋπηρεσία σε σχετική θέση θα συνεκτιμηθεί 
•Ηλικία έως 40 ετών

Τι προσφέρουμε: 
•Αποδοχές ανάλογες με το προφίλ του υποψηφίου 
•Προμήθειες ανάλογες με τις πωλήσεις 
•Νεανικό, φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον  
εργασίας 
•Προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης μαζί  
με την εταιρία

To Elysium Travel είναι ένα ταξιδιωτικό γραφείο 
που γεννήθηκε από την αγάπη για τη χώρα μας και την 
επιθυμία μας να μοιραστούμε τις ομορφιές της. Μετά 
από πολλά χρόνια εργασίας στον τομέα του τουρισμού 
και αφού εντρυφήσαμε σ τις ανάγκες και τις απαιτήσεις 

των ταξιδιωτών είμαστε σε θέση να προσφέρουμε 
υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση και να ξεχωρίσουμε 
για την ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elysium-
travel.com. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στο:  www.
elysium-travel.com.

Η Auto Marin A.E. αναζητά:

Υπάλληλο Γραμματειακής 
Υποστήριξης - Βούλα

H Auto Marin αναζητά άμεσα για πρόσληψη υπάλληλο 
γραμματειακής υποστήριξης.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο μέσης εκπαίδευσης, ΤΕΙ 
•Γνώση Η/Υ & Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση Microsoft Office 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Οργανωτική ικανότητα 
•Ικανότητα συνεργασίας 
•Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση τουλάχιστον 5 ετών

Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικός μισθός 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Διαρκής εκπαίδευση 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: hr@
automarin.gr. Για ευκαιρίες καριέρας στην Auto 
Marin A.E επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη 
διεύθυνση: www.automarin.gr. Στα βιογραφικά θα 
τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 
Η εταιρία «Άλλη Διάσταση - Συστήματα Πληροφο-
ρικής» αναζητεί:

System Administrator

Για τη στελέχωση του τεχνικού τμήματος.

Αρμοδιότητες θέσεως: 
•Συντήρηση των υποδομών server και δικτύου  
των πελατών της εταιρείας σε καθημερινή βάση 
•Έγκαιρη διάγνωση αστοχιών υλικού  
ή/και εφαρμογών 
•Σχεδιασμός δικτύων και διασφάλιση ασφαλείας 
τους 
•Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικασιών backup 
και disaster recovery 
•Παροχή άμεσης υποστήριξης σε τελικούς χρήστες 
εταιρικών πελατών 
•Διασφάλιση ποιότητας και εφαρμογής ορθών 
πρακτικών σε εγκαταστάσεις με ποικίλες βαθμίδες 
πολυπλοκότητας. 
•Παρακολούθηση εργασιών και σύνταξη  
αναφορών και τευχών τεκμηρίωσης. 
•Παρακολούθηση εξελίξεων στον τομέα  
της τεχνολογίας και παροχή προτάσεων για βελτίωση 
των διαδικασιών που αφορούν στα καθήκοντά του.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 2-4 χρόνια προϋπηρεσία  
σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση προϊόντων Microsoft και εταιρικών 
υποδομών (Server και Desktop) 
•Άριστη γνώση δικτύων και συσκευών δικτύωσης 
(ενδεικτικά: Watchguard, Zyxel, κτλ.) 
•Γνώση τεχνολογιών Virtualization (Hyper-V  
& Vmware) 
•Ικανότητα καλής επικοινωνίας σε συνθήκες  
παροχής υποστήριξης 
•Αναλυτική σκέψη και κριτική ικανότητα 
•Ισχυρό εργασιακό ήθος

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο πληροφορικής 
•Εξοικείωση με διαχείριση βάσεων δεδομένων 
•Γνώσεις γύρω από συσκευές hardware  
(server, workstations)

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@ad-systems.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Υπεύθυνος Εξαγωγών  

(κωδ.1291ΥΕ) - Κέντρο Θεσσαλονίκης

Ελληνική εταιρεία με έδρα στη Θεσσαλονίκη και πο-
λυετή δραστηριοποίηση στην εμπορία τυποποιημένων 
αγροτικών προϊόντων, αναζητεί Υπεύθυνο Εξαγωγών 
με κύριες αρμοδιότητες την ανάπτυξη εξαγωγών, τη 
διαχείριση υφιστάμενου πελατολογίου και τη γενικότερη 
παρακολούθηση της εξαγωγικής δραστηριότητάς της.

Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 

•Τουλάχιστον 2 έτη εμπειρίας σε τμήμα εξαγωγών 
(ιδανικά στον κλάδο των τροφίμων) 
•Άριστη γνώση της Γερμανικής και της Αγγλικής 
γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση του Η/Υ (MS Office) 
•Δυνατότητα ταξιδίων ανά 2 μήνες (3-4 ημερών, 
κυρίως στην Ευρώπη)

Αποδοχές: 
•Η εταιρεία προσφέρει ικανοποιητικό μισθό  
και εταιρικό κινητό τηλέφωνο

Αποστολή βιογραφικών μέσω του link: http://goo.
gl/O8wGTJ Σε όλες τις επαφές θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεμύθεια.

 
Τμήμα Marketing - Θεσσαλονίκη 

Περιγραφή θέσης: 
•Συντονισμός, οργάνωση, προγραμματισμός  
και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών, 
•Παρακολούθηση της υλοποίησης των ATL και BTL 
ενεργειών της εταιρίας 
•Παρακολούθηση διαφημιστικών ενεργειών 
•Συνεργασία με τους εξωτερικούς συνεργάτες 
(φωτογράφους, ενδυματολόγους, τυπογράφους κτλ), 
•Παρακολούθηση και αξιολόγηση ανταγωνισμού 
•Επικοινωνία και εξυπηρέτηση του δικτύου  
πελατών όσον αφορά marketing ενέργειες  
και προωθητικό υλικό

Προφίλ υποψηφίου:  
•Απόφοιτος/η ΑΕΙ - ΤΕΙ με κατεύθυνση σπουδών 
στο marketing, 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Ms Office, ERP), 
•Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 
προφορική και γραπτή (επιπλέον γλώσσα  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν), 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, προσαρμοστικότητα, 
ομαδικό πνεύμα εργασίας, 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα,  
αποτελεσματική επικοινωνία, μεθοδική οργάνωση, 
ορθότητα και ταχύτητα στην εκτέλεση καθηκόντων 
•Ηλικία από 25-35 ετών.

Η εταιρία Perideo SA προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση υψηλού επιπέδου και νέων 
τεχνολογιών 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
dmarketing@perideo.gr

 
Our client is a leading, high valued company in the 
FMCG industry, by transforming innovative ideas in 
high quality products. Due to continuing expansion, 
we are now looking, on behalf of them to recruit a:

Marketing Manager

The job holder will be responsible for developing, 
establishing and maintaining marketing strategies 
to meet organizational objectives.

Main responsibilities: 
•Manage and coordinate all marketing, advertising 
and promotional activities of the organization 
•Manage and evaluate the financial aspects  
of product development, such as budgets and P/L. 
•Manage the entire product line life cycle from 
strategic planning to tactical activities 
•Develop pricing strategy, analysis of customer 
research, current market conditions and 
competitor information 
•Deliver marketing activity within agreed budget; 
Negotiate contracts with vendors 
•Liaison with media shop and advertising agencies 
•Maintain professional internal and external 
relationships that meet company core values 
•Check and coordinate of changes on corporate 
websites; maintain and develop web site campaigns

On top of that, the ideal candidate should have: 
•University degree in marketing (master’s degree 
would be considered an asset) 
•At least 5 years experience in all aspects 
of developing and maintaining marketing 
strategies, preferably in FMCG industry 
•Excellent command in English 
•Very good knowledge of MS Office  
and other software applications 
•Excellent written and verbal communication 
skills 
•Candidates for this specific position should  
be passion driven, with an inspired and creative 
thinking, high energy and organizational skills, 
problem solving skills, adaptability.

If you are interested to join a dynamic working 
environment where quality and innovation are highly 
valued, you may apply now to the following link: http://
goo.gl/cl7HLJ. Follow us to Linkedin, Twitter, Facebook, 
so as to be immediately informed about our latest 
news and ads!

 
Ο ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ζητά να προσλάβει:

Σύμβουλους Διαφήμισης  
για το Νομό Ξάνθης

Αντικείμενο εργασίας: 
•Διαχείριση και ανανέωση υπάρχοντος πελατολογίου 
•Εύρεση νέων πελατών 
•Ενημέρωση πελατών για τις νέες υπηρεσίες  
της εταιρείας 
•Ποιοτική συγγραφή & συμπλήρωση αιτήσεων 
διαφημιστικής προβολής 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•After-sales service

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε τμήμα/θέση 
εξωτερικών πωλήσεων 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Windows, Excel, 
Word, PowerPoint, Internet) 
•Πολύ καλή γνώση & αντίληψη digital marketing 
•Πολύ καλή γνώση & ενεργή εμπλοκή με τα social 
media 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Κατοχή άδειας οδήγησης Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου 
•Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων  
για τους άντρες υποψηφίους.

Συνεκτιμώμενα προσόντα: 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας  
και διαπραγμάτευσης 
•Εστίαση στο αποτέλεσμα και την επίτευξη  
των στόχων 
•Γνώση των εξελίξεων της αγοράς στο ελεύθερο 
ανταγωνιστικό περιβάλλον 
•Επαγγελματική εμφάνιση

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό μισθό 
•Ελκυστικό σύστημα απόδοσης κινήτρων 
•Αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, φορητό υπολογιστή 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προδια-
γραφές παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στην παρακάτω διεύθυνση: ΧΡΥΣΟΣ 
ΟΔΗΓΟΣ Α.Ε. διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, Γ. 
Αβέρωφ 26-28, 142 32, Νέα Ιωνία-Περισσός ,fax: 
210 9204172, e-mail: kpadopoulou@yellowpages.
gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των 
βιογραφικών σημειωμάτων.

Career In Progress (www.careerinprogress.gr) is a 
company providing consulting services in the fields of 
job search, career guidance and business development. 
On behalf of our partner, we are looking for an: 

Social Media Manager - Athens

Based in Athens, the company consists of experienced 
digital marketing consultants designed to pass on 
their knowledge and plan Optimal solution to the 
needs of each company.

The social media manager will implement the company’s 
social media marketing. Administration includes content 
strategy, develop brand awareness, generate inbound 
traffic and cultivate leads and sales. The social media 
manager is a highly motivated individual with experience 
and a passion for designing and implementing the 
company’s content strategy, creating relevant content, 
blogging, community participation and leadership.

Requirements: 
Manage social media marketing campaigns  
and day-to-day activities including: 
•Curate relevant content to reach the company’s 
ideal customers. 
•Create, curate, and manage all published content 
(images, video and written). 
•Monitor, listen and respond to users in a “Social” 
way while cultivating leads and sales. 
•Conduct online advocacy and open stream  
for cross-promotions 
•Develop and expand community and/or blogger 
outreach efforts. 
•Oversee design (ie: Facebook Timeline cover, 
profile pic, thumbnails, ads, landing pages, Twitter 
profile, and blog). 

Αγγελίες εργασίας
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•Design, create and manage promotions  
and Social ad campaigns. 
•Compile report for management showing  
results (ROI).
Desirable candidate profile: 
•Graduate marketing department 
•Team spirit
Benefits: 
•Competitive remuneration package 
•Friendly and challenging working environment 
•Opportunities for further development
Please send your CV to the following e-mail: 
jobs@careerinprogress.gr, quoting reference: 
(SM_MANAGER)

Leisure & MICE 
Coordinator/ Manager - Athens

Τhe leisure coordinator/manager will be responsible 
for searching of suitable partners to start business 
with (hotels, resorts and service providers). He/she 
will be in charge in contracting, negotiating prices 
and conditions of cooperation and communication in 
accordance with the company standards. Should be 
able to determine the needs of the client and create 
suitable products.
Requirements: 
•Excellent English and Greek language skills 
(written and spoken) 
•Minimum 2 years of experience in tourism  
(DMC or luxury hotel) 
•Excellent communication, presentation, 
organizational and social skills 
•PC skills required: Word, Excel, Outlook,  
and Internet
Additional requirements: 
•Good business acumen 
•Attention to detail 
•Luxury hotel experience 
•Existing business contacts
What do we offer? We place a great deal of importance 
on assembling the best team of people possible. Guided 
by your existing knowledge, personality and motivation 
we train you to perform your jobs well and create a 
working environment where you can flourish.
Candidates who meet the above requirements shall 
send their CV in English with a recent photo to 
the following e-mail: info@travel4care.eu. All of 
the CVs will be treated with strict confidentiality.

qmetric | HR & Career Solutions, is currently recruiting, 
on behalf of its client, the position of:

Product Manager - Thessaloniki 
 (Job opening ID: PM1)

The company: Our client is a dynamic and fast-growing 
manufacturer of high quality personal care products. 
It boasts significant exporting activity, as well as a 
strong market share in Greece.
The position:
The successful candidate will be based in Thessaloniki 
and his or her main duties will include:
•Lead the coordination of all functions 
contributing to product design, development  
and management throughout the entire life cycle 
of a product 
•New product development activities according  
to the company’s overall strategy and goals 
•Optimize existing products to achieve business 
goals and maximize ROI 
•Participate in the development of annual 
marketing and budget plans, monitor product  
P&L and take corrective action in case 
performance is behind budget 
•Develop and implement a ‘go-to’ market plan, 
working across functions 
•Design and deliver marketing and sales activities 
•Conduct competition analysis and market 
research, as well as use consumer feedback,  
to identify gaps and opportunities for new product 
development 
•Undertake P&L analysis for new products 
•Work closely with the R&D, sales and other 
teams within the company to define product 
requirements and help key stakeholders 
understand product positioning and target 
audience 
•Monitor product launch and ensure deadlines  
are met 
•Report to the executive team on product results 
•Review and revise product forecasts 
•Design solutions based on customer needs 
•Maintain product documentation and prepare 
price lists
Your profile:
In order for you to be able to successfully carry 

out the duties of the job, you should possess  
the following:
•A good understanding of personal care products 
and market, demonstrated by at least 3 years’ 
experience in a similar role 
•University degree, ideally in marketing  
or business 
•Experience in designing and implementing 
marketing activities, across the marketing mix 
•Good understanding of key business financial 
measures 
•Good written and verbal communication skills, 
both in Greek and English 
•IT skills 
•Commercial awareness 
•Strong problem solving, data analysis  
and research skills 
•Excellent interpersonal, communication  
and influencing skills 
•Ability to travel from time to time.

Our client offers:
In case you are selected for the position of product 
manager, you will have access to the following:
•Competitive remuneration package 
•Training and continuous professional 
development opportunities 
•Excellent advancement opportunities.

Are you interested? Are you a motivated product 
manager with a passion for beauty and personal care 
products? Do you take pride in your ability to define 
the very essence of a product, create a vision and 
inspire others? Are you able to combine business 
with user experience and technology? If yes, this is 
an excellent opportunity to get involved in exciting 
projects and see your ideas translate to reality.

If yes, please send your CV to the following e-mail: 
career@qmetric.gr (Job ID: PM1), along with a cover letter.

The selection process: We apply a demanding selection 
process, in order to ensure fairness. shortlisted 
candidates will be assessed with the use of competency 
based Interviews (CBI), personality and work sample 
tests. All the shortlisted candidates will also have access 
to personalized feedback, regarding their performance 
during the selection process. Our company treats 
each application with strict confidence.

 
Η ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ αναπτύσσει, εμπορεύεται και 
διακινεί τα πιο δυνατά brands βιομηχανικών εργαλείων 
εντός και εκτός Ελλάδος. Με το πολύ καλό της δίκτυο 
πωλήσεων Ελλάδος εξυπηρετεί τα περισσότερα κατα-
στήματα «χρωμάτων - εργαλείων - σιδηρικών». Με 
υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και άριστο αξιοκρατικό 
περιβάλλον εργασίας η εταιρεία μας είναι σήμερα η 
μεγαλύτερη Ελληνική εταιρεία βιομηχανικών εργα-
λείων χειρός και βρίσκεται στη λίστα με τις ταχύτερα 
αναπτυσσόμενες εταιρείες του κλάδου ζητεί:

HR Manager & Payroll - (Κωδ. HR.)

Ζητείται υποψήφιος στον οποίο θα του ανατεθεί η 
εύρεση, αξιολόγηση, επιλογή προσωπικού και η δι-
αχείριση μισθοδοσίας.

Περιγραφή θέσης: 
•Διαχείριση μισθοδοσίας και παροχών προσωπικού. 
•Παρακολούθηση εργατικής και ασφαλιστικής 
νομοθεσίας. 
•Παρακολούθηση και διεκπεραίωση  
των διαδικασιών των προσλήψεων, παραιτήσεων 
και απολύσεων. 
•Εύρεση και στελέχωση προσωπικού. 
•Παρακολούθηση και ανάλυση διαδικασίας  
αξιολογήσεων προσωπικού. 
•Δημιουργία πλάνου και συντονισμό  
προγραμμάτων και εργαλείων εκπαίδευσης. 
•Δημιουργία και παρακολούθηση ετήσιου budget 
κόστους προσωπικού. 
•Συμμετοχή στο σχεδιασμό και υλοποίηση  
στρατηγικού πλάνου HR & Training. 
•Γενικότερη υποστήριξη όλων των διαδικασιών 
και δραστηριοτήτων του τμήματος. 
•Διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΟΑΕΔ 
(ΛΑΕΚ,ΕΣΠΑ). 
•Δημιουργία και τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού 
αρχείου.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ κατεύθυνσης διαχείρισης  
ανθρώπινου δυναμικού ή διοίκησης επιχειρήσεων. 
•Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σε διοίκηση 
ανθρώπινου δυναμικού. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη 
θέση. 
•Πολύ καλή γνώση εργατικής νομοθεσίας 
•Θα ληφθεί υπόψη η γνώση προγράμματος  
μισθοδοσίας EPSILON BUSINESS. 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και Microsoft 
Office. 
•Άριστη ικανότητα διαχείρισης και διοίκησης  
ομάδας. 

•Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα. 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό 
πνεύμα. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες). 
•Άριστη γνώση MS-Excel 
•Καλή γνώση Αγγλικών

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: 
•Έφεση στους υπολογιστές, συστήματα  
και τεχνολογία θεωρούνται απαραίτητα προσόντα. 
•Κριτική ικανότητα, δομημένος τρόπος σκέψης, 
οργάνωση και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου. 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες. 
•Όρεξη για σκληρή δουλεία και ευχέρεια εργασίας 
σε απαιτητικό περιβάλλον. 
•Ηλικία έως 40 ετών

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα  
με τα προσόντα του υποψήφιου 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: Cv2@fournarakis.
gr, website: www.fournarakis.gr. Αποστολή βιογρα-
φικών μόνο από όσους διαθέτουν τα ζητούμενα 
προσόντα.

Υπεύθυνος Ανταλλακτικών  
Εισαγωγικής Εταιρίας - Αθήνα

•Υπεύθυνος για το σχεδιασμό της εμπορικής  
πολιτικής των ανταλλακτικών της μάρκας. 
•Υπεύθυνος για την εφαρμογή και παρακολούθηση 
της εμπορικής πολιτικής ανταλλακτικών  
στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο επισκευαστών,  
στους χονδρεμπόρους και της λιανικής. 
•Υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση  
των ανταλλακτικών, λιπαντικών και αξεσουάρ 
καθώς και για προγράμματα προώθησης  
ανταλλακτικών. 
•Υπεύθυνος για την αποθήκη ανταλλακτικών  
με υποχρέωση τακτικών δειγματοληπτικών  
απογραφών και μιας ετήσιας αναλυτικής απογραφής. 
•Υπεύθυνος για την επικοινωνία του τμήματος 
ανταλλακτικών με τον προμηθευτή-κατασκευαστή. 
•Υπεύθυνος για έρευνα αγοράς για προσδιορισμό 
παραγγελιών και θέσπιση τιμών ανταλλακτικών. 
•Υπεύθυνος για την κοστολόγηση  
των ανταλλακτικών. 
•Θεσμοθέτηση στόχων στο δίκτυο.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε εισαγωγική  
εταιρία αυτοκινήτων στο τμήμα ανταλλακτικών  
σε όλα τα τμήματα (αποθήκη, marketing,  
παραγγελίες, κοστολογήσεις, παρακολούθηση 
δικτύου). 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής θα εκτιμηθεί 
ιδιαίτερα.

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

Rontis, a Swiss multinational healthcare company, 
is looking to hire:

Quality Control Principal Analyst 
based in Larissa, Greece

Positioning: 
Quality control principal analyst reports to: 
•Quality control manager, in case of absence  
to analytical development manager.

Employees that report to the quality control 
principal analyst: 
•Quality control senior analyst, quality control 
analyst, quality control assistant.

Required qualifications: 
•University degree in chemistry or pharmaceutical 
studies (with strong chemistry content). 
•Previous experience in the pharmaceutical field 
will be an asset. 
•Excellent knowledge and handling of both verbal 
and written English language. 
•Good knowledge of MS Office suites  
(Word, Excel, Power Point, Outlook). 
•Ability to work accurately in a busy  
and demanding environment, adhering to strict 
deadlines/timescales. Strong analytical  
and problem solving ability.

Responsibilities: 
•Performing various analytical methods related 
to in process, final product and stability testing 
under the guidance of quality control manager. 
•Performing routine and complex analytical 
laboratory methods under the guidance of quality 
control manager. 
•Recording data and providing cGMP 
documentation in an accurate and timely manner. 
•Maintaining and calibrate lab equipment under 

the guidance of quality control manager. 
•Investigate and troubleshoot equipment, testing, 
and process abnormalities under the guidance  
of quality control manager. 
•Ensuring compliance with cGMP and regulatory 
requirements and industry best practices,  
and integrate this knowledge in conjunction  
with corporate policies and procedures into site 
SOPs and laboratory systems under the guidance  
of quality control manager. 
•Participating in the execution of technology 
transfer plans related to method transfers under 
the guidance of quality control manager. 
•Participating in laboratory investigations  
and support and execute retest plans with limited 
supervision. 
•Participating in the development of laboratory 
testing procedures to ensure compliance with 
corporate policies and procedures under  
the guidance of quality control manager. 
•Performing data entry/management of laboratory 
information. 
•Participating in the development and 
implementation of training programs that govern 
general and specific laboratory practices under 
the guidance of quality control manager.

This is a full-time position.

Only candidates meeting the criteria above will 
be contacted. Candidates are kindly requested to 
send their CV to the following e-mail: hr@rontis.
com with the code “QCP Analyst”.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 
Our client is an international company with over 
1,100 employees throughout Europe. The company 
is a major player in regards to technical services and 
external expertees. The range of services includes 
from technical verifications, evaluations, testings to 
a wide range of highly situative services. To further 
strengthen our Greek representation we are currently 
looking for a:

Senior Controller - Austria
The role: 
•Providing business support, financial analysis 
and investment evaluation and appraisals 
•Continuous controlling tasks with a strong focus 
on further developing the investment controlling 
standards 
•Forecasts, budgets and long range business 
plans of business units  
•Compiling of the month/year end statements/
reports 
•Liaison with the management board as well  
as our local CEO

The person: 
•Succesfully completed a higher education with  
an emphasis on controlling or accounting 
•Minimum of 4 years of working experience  
in this field 
•Strong MS-Office skills, ideally with experience 
in SAP FI/CO 
•Fluent in English and Greek; basic command  
of the German language is highly appreciated 
•Confident liasing and interacting with senior 
management and external clients 
•Proven communicator with strong presentation 
skills

We are looking forward to your application for this 
position under the reference number 2015016 to the 
following e-mail: career@pmc.at PMC International 
GmbH, Währinger Straße 16, A-1090 Wien, telefon: 
+431 / 313 29 0, fax: +431 / 313 29 22.

Η εταιρεία πετρελαιοειδών REVOIL ΑΕΕΠ επιθυμεί 
να προσλάβει:

Οικονομικό Διευθυντή  
(έδρα Βάρη) - (Κωδ. Θέσης REV63)

Προφίλ εταιρείας: Η REVOIL είναι μία δυναμικά ανα-
πτυσσόμενη εταιρεία πετρελαιοειδών στην Ελληνική 
αγορά. Είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Α. και κατέχει μερίδιο 
αγοράς άνω του 9% με δίκτυο 535 πρατηρίων. Στόχος 
της εταιρείας είναι η συνεχής ανάπτυξη με καινοτομία, 
πρωτοπορία και σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία 
και το περιβάλλον.

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Προγραμματισμός, συντονισμός και έλεγχος  
των δραστηριοτήτων της οικονομικής διεύθυνσης 
και των τμημάτων αυτής 
•Διαχείριση των οικονομικών πόρων 
και αποδοτική χρήση των διαθεσίμων 
•Ανάπτυξη και τήρηση των πολιτικών οικονομικής 
διαχείρισης και ελέγχου της εταιρείας 
•Επίβλεψη των ετήσιων προϋπολογισμών εσόδων 
και εξόδων 
•Παρακολούθηση και παροχή πληροφόρησης  
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σχετικά με την πορεία των οικονομικών μεγεθών της 
•Κατάρτιση ενδιάμεσων και ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων ομίλου 
•Ανάπτυξη, διοίκηση και αξιοποίηση ανθρωπίνου 
δυναμικού της διεύθυνσης 
•Διαπραγμάτευση με τράπεζες, προμηθευτές  
και δημόσιες αρχές

Απαραίτητα προσόντα: 
•Δυναμική προσωπικότητα με οργανωτικές  
ικανότητες και επιχειρηματικό πνεύμα 
•10 έτη και άνω εμπειρία σε Α.Ε., κατά προτίμηση 
σε εταιρεία εισηγμένη στο Χ.Α. 
•Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης,  
μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός 
•Άδεια λογιστή Ά τάξης 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας  
& διαπραγματεύσεων 
•Άριστη γνώση ERP συστημάτων & MS Office 
•Ηλικία έως 45 ετών 
•Κάτοχος τίτλου ACCA ή CPA επιθυμητός

Η εταιρεία προσφέρει:  
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ομαδικό πρόγραμμα νοσοκομειακής  
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

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

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Μεγάλη βιομηχανία με έδρα στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσ-
σαλονίκης (κύκλο εργασιών 10.000.000€, προσω-
πικό 100 άτομα) μέλος μεγαλύτερου ομίλου (leader 
σε Ελλάδα & Βαλκάνια), ζητεί:

Στέλεχος Λογιστηρίου -Λογιστή 
(Κωδ. 26056-15)

Αρμοδιότητες: 
•Ολοκλήρωση εργασιών φορολογικών  
υποχρεώσεων εταιρίας (Φ.Π.Α. - ισολογισμοί κλπ) 
•Τήρηση ομάδας 9 - κοστολόγηση 
•Διαχείριση προϋπολογισμών - οικονομικών  
αναφορών budgeting και reporting 
•Εποπτεία και έλεγχος εταιρικών εξόδων 
•Επίβλεψη και έλεγχος των τιμολογήσεων 
•Επικοινωνία με δημόσιες υπηρεσίες, πελάτες, 
προμηθευτές

Προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης 
•Άδεια φοροτεχνικού Ά τάξης 
•Άριστη γνώση ΕΓΛΣ, ΚΒΣ, ΦΠΑ, κοστολόγησης, 
budgeting & reporting 
•Άριστη γνώση φορολογικού πλαισίου Α.Ε. 
•Γνώση Δ.Λ.Π. (IFRS) 
•Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία σε μεγάλη  
οργανωμένη επιχείρηση σε αντίστοιχη θέση 
•Πολύ καλή γνώση ERP (NAVISION) συστημάτων 
και ΜS Office 
•Πολύ καλή γνώση Δ.Λ.Π. & Ε.Λ.Π. 
•Αρίστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Δυνατότητα αντίληψης των «αναγκών»  
του πελάτη εσωτερικού & εξωτερικού 
•Εμπειρία σε έκδοση περιοδικών οικονομικών  
και εμπορικών αναφορών 
•Εμπειρία σε θέματα κοστολόγησης, τιμολόγησης 
και credit control 
•Ικανότητα διαπραγμάτευσης με δημόσιες αρχές, 
όπου απαιτείται

Προσωπικά χαρακτηριστικά:  
•Άριστη επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα, 
κριτική σκέψη 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Πνεύμα ομαδικής εργασίας 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών 
•Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου 
•Αποτελεσματικότητα

Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με την αξιολόγηση 
επιλογής 
•Μεταβλητές αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@cosmoshellas.com 

 
Junior Accountant

Build your career with a company that is making an 
impact on a global scale!

If you are seeking a stimulating career in a 
revolutionizing industry, join the company who is 
leading the crusade of the energy revolution. RECOM 
Corporation, the global leader in solar modules, 
offers incredible opportunity to ambitious, motivated 
individuals seeking a rewarding work environment. 
The diverse, multinational company is comprised 
of highly-skilled professionals who possess expert 
knowledge and extensive experience in their fields.

RECOM stands at the forefront of the Solar Energy 
industry and has established corporate branches in 8 
countries. In all of its operations, the company maintains 
‘best workplace practices’ and upholds the highest ethical 
standards. RECOM is an equal opportunity employer who 
prides itself for its diverse background and has developed 
its work force based solely on skill and expertise.

Scope: Supports accounting operations by making 
day-to-day accounting entries, reconciling statements, 
maintaining accounting database, running software 
programs and proceeding with the appropriate TAX 
declarations at a monthly basis.

Responsible to: 
•Head of accounting dpt and financial analyst.

Duties/areas of responsibility: 
•Issuance of commercial invoices, delivery notes, 
packing lists, credit notes and other accounting 
documents. 
•Tracking all contracts and deposits. 
•Credit control, including accounts receivable 
follow up. 
•Reconciling finance accounts. 
•Preparation of bank reconciliation. 
•Preparation of payments in Euro and in foreign 
currencies. 
•Managing petty cash, credit and debit cards 
transactions. 
•Assisting in weekly/monthly financial reporting. 
•Controlling the cost of the goods 
•Assisting in declarations and tax & VAT duties. 
•Being familiar with the IFRS and GAAP 
regulations.

Education/skills: 
•BSc degree in accounting or finance. 
postgraduate degree will be considered an asset. 
•Excellent PC skills (Ms Office). 
•Good knowledge of Entersoft. 
•Excellent English, knowledge of German 
language will be considered an asset.

Competencies: 
•High degree of confidentiality, integrity, 
accountability and critical thinking. 
•Strong attention to details, with time 
management and organizational skills. 
•Strong planning, analytical capabilities  
and reporting skills. 
•Excellent verbal and written communication 
skills in English and Greek languages.

Experience: 
•Minimum of 3 years experience in accounting  
& finance.

Location: 
•Agios Dimitrios, Athens.

Send your CV to the following e-mail: hr.recom@
gmail.com or Katerina.rapti@recom-solar.com

 
Το ξενοδοχείο Creta Star στη Σκαλέτα Ρεθύμνου 
μέλος  της αλυσίδας Aegean Star Hotels, επιθυμεί 
να προσλάβει:

Λογιστή

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Απαραίτητα πτυχίο οικονομικής σχολής  
πανεπιστημιακού επιπέδου. 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 χρόνια  
σε λογιστήριο ξενοδοχείου. 
•Ηλικίας από 30 έως 45 ετών. 
•Μακροχρόνια συνεργασία. 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις 
•Πλήρης απασχόληση (όχι εποχική)

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋ-
ποθέσεις, να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους 
σημείωμα με φωτογραφία στο e-mail: manager-chal@
aegeanstar.com, τηλ: 23740 20820, 28310 20735, 
φαξ: 23740 20544.

 
H Rainbow Waters, No 1 εταιρεία ψυκτών και οικιακών 
φίλτρων νερού στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει 
στέλεχος για το τμήμα λογιστηρίου:

Βοηθός Λογιστή 
 (κωδ. Θέσης AD17) - Αθήνα

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Καταχώρηση παραστατικών αγορών - εξόδων 
•Έλεγχος, καταχώρηση, κλείσιμο εισαγωγών 
•Έλεγχος και συμφωνία αποθήκης 
•Συμφωνία υπολοίπου προμηθευτών

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι. στον τομέα της λογιστικής / 
οικονομικής κατεύθυνσης 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη 
θέση αναλόγων προσόντων 
•Άριστη γνώση των προγραμμάτων MS-Office  

(ιδίως ms-excel και ms-outlook) 
•Άριστη γνώση λογιστικού σχεδίου 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες υποψηφίους)

Επιθυμητά προσόντα θα θεωρηθούν: 
•Εμπειρία σε ERP συστήματα (Navision)

Προσφέρονται: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, 
συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητα προσωπικής 
και επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα σύγχρονο και 
δυναμικό περιβάλλον εργασίας.

Επικοινωνία: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστεί-
λουν βιογραφικό σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό 
θέσης, στο e-mail: hr@rainbowwaters.gr Θα απαντηθούν 
τα βιογραφικά που ενδιαφέρουν την εταιρεία. Για 
όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 
Ανώνυμη εμπορική εταιρία επαγγελματικού  εξο-
πλισμού στη ΒΙ.ΠΕ.Θ ζητεί:

Υπάλληλο Λογιστηρίου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής/λογιστικής κατεύθυνσης. 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. 
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office) και συστημάτων ERP. 
•Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα. 
•Ηγετικές και οργανωτικές ικανότητες. 
•Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον. 
•Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. και κατοχή Ι.Χ. αυτοκινήτου. 
•Απαραίτητη αποστολή φωτογραφίας μαζί  
με το βιογραφικό.

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε λογιστήριο ανώνυμης εταιρίας. 
•Γνώση χειρισμού του E.R.P. ENTERPRISE  
της SINGULAR LOGIC.

Τα βιογραφικά θα διαχειριστούν με απόλυτη εχεμύ-
θεια. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε βιογραφικό 
στο e-mail: hr@egem.gr

Από τα εκπαιδευτήρια Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Α.Ε. ζητείται:

Υπάλληλος Λογιστηρίου 
Θεσσαλονίκη

Εκπαίδευση: Πτυχίο οικονομικών ή χρηματοοικο-
νομικής λογιστικής από ΑΕΙ. Μεταπτυχιακό από ΑΕΙ 
(επιθυμητό, αλλά όχι απαραίτητο).

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσίας  
σε οργανωμένο λογιστήριο. 
•Γνώσεις μισθοδοσίας 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών  
(MS Office, Internet) με βαρύτητα στο excel. 
•Άπταιστα αγγλικά. 
•Ικανότητα να διεκπεραιώνει πολλές διαδικασίες 
παράλληλα με προσοχή στη λεπτομέρεια.

Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: 
www.mandoulides.edu.gr  για αποστολή αίτησης 
πρόσληψης.

 
Τεχνική εταιρία ζητάει:

Λογιστή - Βριλήσσια

Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. 
οικονομικής κατεύθυνσης ή Τ.Ε.Ι. λογιστών, με του-
λάχιστον 5ετή εμπειρία σε ανάλογη θέση.

•Επιθυμητή ηλικία υποψηφίου 35 - 45 ετών

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
ntoufexi.v@gmail.com

Υπάλληλος Λογιστηρίου

•Για μόνιμη εργασία εντός και εκτός Αθηνών.

Προσόντα: Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, γνώσεις 
- πτυχίο στα λογιστικά, αγγλικά, καλή γνώση excel, 
οργανωτική,

Παρακαλώ αποστολή CV με φωτογραφία  
στο e-mail: cvhtl8@gmail.com

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Για τις κεντρικές εγκαταστάσεις μας στο Κάτω Σχο-
λάρι, Θεσσαλονίκης, ζητείται:

Γραφίστας/Γραφίστρια 

Για προετοιμασία ετικετών και γενικότερα εργασίες 
γραφιστικής φύσης και εκτυπώσεων ετικετών, banners, 
προωθητικών ενεργειών κα.

•Απαραίτητη γνώση προγραμμάτων γραφιστικής. 
•Γνώση Indesign απαραίτητη. 
•Γνώση photoshop ή άλλων προγραμμάτων  
επεξεργασίας φωτογραφιών. 
•Εμπειρία σε παρόμοια θέση απαραίτητη.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
betty@glasscleaning.gr

Η Axel accessories είναι μια 100% ελληνική εταιρία 
μόδας με το βλέμμα της στραμμένο σε ολόκληρο τον 
κόσμο. Η καινοτομία, η διορατικότητα, το πάθος, η γνώση, 
η φαντασία, η αποτελεσματικότητα και η θετική στάση 
ζωής όλων των συνεργατών της είναι τα στοιχεία που 
την έχουν διατηρήσει σε μια, συνεχώς, ανοδική και 
εξωστρεφή πορεία. Μαζί μας, μπορείς να εργαστείς 
στον υπέροχο κόσμο της μόδας και να κάνεις τα όνειρα 
σου πραγματικότητα μέσα σε ένα φιλικό, ανθρώπινο 
και ταυτόχρονα διεθνές περιβάλλον. Η εταιρία για 
τα κεντρικά της γραφεία στη Θεσσαλονίκη επιθυμεί:

Γραφίστα 
(Κωδικός θέσης: ΓΡΦ01)

O /H κατάλληλος υποψήφιος/α θα ενταχθεί στο 
δημιουργικό τμήμα της εταιρίας.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ γραφιστικής σχολής, 
•Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
εταιρία, 
•Άριστη γνώση προγραμμάτων Abode Photoshop, 
Illustrator, In Design 
•Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 
προφορική και γραπτή (επιπλέον γλώσσα  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν), 
•Εμπειρία στο σχεδιασμό τυπωμάτων (print design) 
για ρούχα και αξεσουάρ 
•Εμπειρία στο χώρο της μεταξοτυπίας  
και στους διαχωρισμούς χρωμάτων, θα θεωρηθούν 
επιπρόσθετα προσόντα. 
•Ευρεία αντίληψη της βιομηχανίας μόδας, μελέτη, 
παρακολούθηση και εξοικείωση με τις παγκόσμιες 
τάσεις της μόδας και του design. 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, προσαρμοστικότητα, 
ομαδικό πνεύμα εργασίας,  
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα,  
εχεμύθεια, αποτελεσματική επικοινωνία, μεθοδική 
οργάνωση, ορθότητα και ταχύτητα στην εκτέλεση 
καθηκόντων, 
•Ηλικία από 25- 35 ετών.

Παρακαλούμε να αποστέλλονται μόνο βιογραφικά 
που τηρούν τα απαραίτητα προσόντα. Αποστολή βι-
ογραφικού με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
hr@axelaccessories.com

 
Physically-Based 

Rendering Support

We seek an individual with passion for 3d 
computer graphics, to work full time at our office 
in Athens.

Main tasks: 
•Support for customers of our photorealistic 
render engine. 
•Beta testing and quality assurance.

Requirements: 
•Proven experience with at least 2 modeling 
applications (such as 3dsMax, Blender, Cinema4D, 
Rhino, etc.). 
•Excellent oral and written English  
Proficiency or similar level diploma).

Skills wanted: 
•Experience with photorealistic rendering  
and related technologies. 
•Design skills and ability to create 3D scenery. 
•Organizational and kind/responsible personality.

If you want to apply for this position, please e-mail your 
CV to: jobs@solidiris.com with the subject «Physically-
based Rendering Support». Any information provided 
will be considered confidential.

Η ALOUETTE ΑΕ με παρουσία 39 χρόνων στο χώρο 
του παιδικού ενδύματος και έχοντας ηγετική θέση στο 
συγκεκριμένο κλάδο, αναζητά:

Γραφίστρια για το Δημιουργικό 
Τμήμα της Εταιρίας - Αθήνα

Περιγραφή θέσης / αρμοδιότητες: 
•Δημιουργία μακετών για τα εικαστικά των ρούχων 
(τυπώματα & κεντήματα) 
•Ολοκλήρωση μακετών (επιλογή χρωμάτων  
και τεχνικών)

Η ιδανική υποψήφια πρέπει να διαθέτει: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε παρόμοια θέση. 
•Πολύ καλή γνώση στα προγράμματα Illustrator  
& Photoshop. 
•Γνώση Αγγλικών. 
•Γνώση ίντερνετ & αποστολή e-mail. 
•Δημιουργικό πνεύμα & ευχάριστη προσωπικότητα.

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να αποστείλουν το βι-
ογραφικό τους στο e-mail: m.tafidi@alouette.gr με 
την ένδειξη «Γραφίστρια».

συνέχεια στη σελ. 14
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
συνέχεια στη σελ. 16

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Πωλήτριες

Νεαρής ηλικίας με πραγματική όρεξη για δουλειά από 
αλυσίδα τροφίμων.

•Γνώσεις Η/Υ θα εκτιμηθούν.

Περιοχή Θεσσαλονίκη.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: staff@natali.gr 

Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Πωλητές / Πωλήτριες 
για το Κατάστημα στα Χανιά 

Απαραίτητα προσόντα/ ικανότητες: 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα στο χώρο των πωλήσεων 
•Γνώση Αγγλικών 
•Γνώση υπολογιστών (Η/Υ) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες

Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στις πωλήσεις γενικότερα 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία στο χώρο της υπόδησης 
•Γνώση της αγοράς υπόδησης

Η εταιρία προσφέρει: 
•Συνεχόμενη εκπαίδευση στις νέες τεχνικές 
πωλήσεων, σύμφωνα με τις νέες τάσεις της αγοράς 
•Εργασία σε πολυτελείς χώρους 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης.

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα  
DEXIM A.E στο  e-mail: hr@dexim.gr, κωδικός 
αγγελίας: 2015150.

 
Πωλητής-τρια / Ταμίας 

(ημιαπασχόληση) στην Ορεστιάδα

Στο χώρο του εμπορίου κάθε μέρα είναι μια νέα πρό-
κληση. Ιδιαίτερα στη Lidl, είμαστε ευχαριστημένοι μόνο 
όταν και οι πελάτες μας είναι ευχαριστημένοι. Για το 
λόγο αυτό αναζητάμε αξιόπιστους συνεργάτες, τους 
οποίους θα προετοιμάσουμε με τον καλύτερο τρόπο 
για τις απαιτήσεις του κλάδου μας.

Τα καθήκοντά σας: 
•Αναλαμβάνετε ποικίλες εργασίες στο κατάστημα, 
όπως τη λειτουργία του ταμείου, τον ανεφοδιασμό 
των ραφιών, την τακτοποίηση της αποθήκης  
και την προετοιμασία των απογραφών 
•Φροντίζετε για την εξυπηρέτηση των πελατών  
και ασχολείστε με τη διάταξη και παρουσίαση  
των εμπορευμάτων, την εφαρμογή  
των κανονισμών υγιεινής και την καθαριότητα 
•Εργάζεστε με μερική απασχόληση,  
αναλαμβάνοντας βάρδιες

Το προφίλ σας: 
•Έχετε ευχάριστη προσωπικότητα και αποτελείτε 
πρότυπο ευγένειας απέναντι στους πελάτες 
•Σας διακρίνουν υπευθυνότητα και αξιοπιστία 
•Σας αρέσει η ομαδική εργασία και οι κοινοί στόχοι 
•Ιδανικά διαθέτετε εμπειρία στο χώρο του εμπορίου

Τι προσφέρουμε: 
•Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο 
περιβάλλον, αναλαμβάνοντας μία ποικιλόμορφη 
εργασία 
•Οι αποδοχές σας ξεκινούν από περίπου 500€  
μικτά μηνιαία, για 4ωρη εργασία 
•Λαμβάνετε επιπρόσθετες παροχές και ιδιωτική 
ιατρική ασφάλιση 
•Μέσα από ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης 4 περίπου 
εβδομάδων, σας παρέχουμε τα απαραίτητα εφόδια 
για τη θέση σας, ώστε να ενσωματωθείτε  
στη φιλοσοφία της εταιρίας μας, ακόμη  
και αν δεν διαθέτετε σχετική εμπειρία.

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λά-
βουμε το βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψετε 
το αρχείο του βιογραφικού σας σε Word ή PDF στα 
ελληνικά. Επισύναψη βιογραφικού online μέσω του 
link: http://goo.gl/RerFyc

Υπεύθυνη Καταστήματος 
στα Νότια Προάστια

Η εταιρεία βρεφικών ειδών ΗΡΑ, η μεγαλύτερη 
εταιρεία παραγωγής στην Ελλάδα, με ένα δίκτυο 30 
καταστημάτων αναζητά υπεύθυνη καταστήματος για 
το κατάστημα του Ελληνικού.

Απαραίτητα προσόντα: 
•5ετή εμπειρία σε θέση υπεύθυνου καταστήματος 
λιανικής πώλησης 
•Εμπειρία στη διοίκηση προσωπικού 
•Απόφοιτος ανώτερης ή ανώτατης σχολής. 
•Πτυχίο στον τομέα της διοίκησης ή συναφή κλάδο 
θεωρείται επιθυμητό προσόν. 

•Γνώσεις Η/Υ (Office) 
•Γνώσεις Αγγλικών 
•Δυναμική προσωπικότητα με ανεπτυγμένη  
την ικανότητα επικοινωνίας & οργάνωσης. 
•Κατά προτίμηση κοπέλα ηλικίας 35-45 χρονών.

Βιογραφικά στο e-mail: info@irabebe.gr,  
fax: 210 9885706.

Έλα στη μεγάλη παρέα της attr@ttivo! Λατρεύεις τη 
μόδα! Ονειρεύεσαι μια δουλειά γεμάτη beat, χρώμα, 
ρούχα, αξεσουάρ, νέο κόσμο, νέες εμπειρίες. Εσύ θα 
βάλεις το κέφι, το ταλέντο σου και την όρεξη για δουλειά. 
Εμείς όλα τα άλλα. Στείλε μας τώρα, το βιογραφικό 
σου για τις νέες μας θέσεις, ζητάμε:

Πωλήτρια Λιανικής (Full Time) 
για τα Καταστήματά μας, στα Νότια Προάστια

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στο χώρο 
•Ικανότητα επικοινωνίας και ευελιξία 
•Γνώσεις Η/Υ & αγγλικής γλώσσας 
•Ηλικία έως 28 ετών

Παροχές εταιρείας: 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Σταθερότητα 
•Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους με στο e-mail: m.papanikolaou@attrattivo.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Εταιρία ζητά να προσλάβει άμεσα:

Υπάλληλους Γραφείου - Αμπελόκηποι

Για στελέχωση τμήματος πωλήσεων (τηλεφωνίας 
και κάρτα υγείας).

Απασχόληση: 4ωρη - 5ωρη - 6ωρη για πρωινή  
ή απογευματινή εργασία.

Άμεση πρόσληψη. 
•Εύκολη πρόσβαση (30 μέτρα από σταθμό  
Αμπελοκήπων)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Επαγγελματισμός  
•Άνεση στην επικοινωνία και τη διαπραγμάτευση 
•Διάθεση για εργασία 
•Εμπειρία στις τηλεφωνικές πωλήσεις θα εκτιμηθεί

Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό 
•Ασφαλιστική κάλυψη 
•Μηνιαίο bonus 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ioulia.tsirka@
gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6456304. 
Fax αποστολής βιογραφικών: 215 5402236.

Σύμβουλοι Τηλεφωνικών Πωλήσεων 
(8h-6h-5h-4h) ΗΣΑΠ - Πλ. Βικτωρίας

H TLC, εταιρεία παροχής υπηρεσιών, έρευνας αγο-
ράς και προώθηση πωλήσεων, αναπτύσσεται ραγδαία 
και προσλαμβάνει άμεσα σύμβουλους τηλεφωνικών 
πωλήσεων.

Περιγραφή θέσης εργασίας: 
•Τηλεφωνική ενημέρωση και προώθηση υπηρεσιών 
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας σε πελατολόγια 
μεγάλων τηλεπικοινωνιακών ομίλων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης / ΙΕΚ 
•Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες  
και διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Βασικές γνώσεις Η/Υ 
•Συνέπεια και επαγγελματισμός

Επιθυμητά προσόντα: 
•Ανάλογη εμπειρία σε πωλήσεις ή/και τηλεφωνικές 
πωλήσεις 
•Προϋπηρεσία σε θέση που αφορούσε επίτευξη 
στόχων

Προσφέρονται: 
•Αρχική εκπαίδευση με ασφάλιση και κανονικές 
αποδοχές 
•Σταθερός μισθός με σύμβαση αορίστου,  
ανεξαρτήτως πωλήσεων 
•Ασφαλιστική κάλυψη, ένσημα, δώρα / επιδόματα 
•Επιπρόσθετα μπόνους, αναλόγως επίτευξης  
στοχοθεσίας 
•Πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ Βικτώρια, όπισθεν  
κτιρίου ΟΤΕ 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής και μισθολογικής  
εξέλιξης (team leader, supervisor) 
•Ιδανικό εργασιακό περιβάλλον, εύκολη πρόσβαση 
με όλα τα μέσα μεταφοράς 

•Πρωινά και απογευματινά τμήματα με δυνατότητα 
επιλογής (8h-6h-5h-4h)
(Πλησίον ΗΣΑΠ Πλ. Βικτωρίας 50 μ, όπισθεν 
κτιρίου ΟΤΕ).

Για αποστολή βιογραφικών: 
•Μέσω e-mail: cv@dnpsa.gr 
•Μέσω fax: 211 98.91.901 
•Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 211 98.91.913 / 
6936 838726

Η εταιρία “EFPS - European Food Processing Systems 
Ltd”, με ηγετική θέση στον τομέα του βιομηχανικού σχε-
διασμού επεξεργασίας υγρών τροφίμων, επιθυμεί να 
προσλάβει:

Technical Sales Engineer  
(Κωδ.: ΕΤΤ / TSE) - Αθήνα

Αρμοδιότητες: 
•Καθημερινή επικοινωνία με πελάτες της εταιρείας 
•Τεχνική υποστήριξη στο τμήμα sales & after sales 
•Παρακολούθηση της αγοράς και του ανταγωνισμού 
και ενημέρωση της διοίκησης 
•Προετοιμασία τεχνικών προσφορών, συναντήσεων 
καθώς και παρουσιάσεων 
•Περιοδικές επισκέψεις σε πελάτες εντός & εκτός 
Ελλάδος 
•Επίτευξη στόχων πωλήσεων
Προσόντα: 
•Κάτοχος τίτλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,  
επιθυμητά από μηχανολογική /  
ηλεκτρομηχανολογική κατεύθυνση 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Γνώση Γερμανικών θα θεωρηθεί επιπλέον  
προσόν 
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office, AutoCAD) 
•Εμπορική αντίληψη 
•Υψηλή ποιότητα χαρακτήρα, εντιμότητα,  
ειλικρίνεια, τιμιότητα, μαχητικός χαρακτήρας,  
με πνεύμα υγιή ανταγωνισμού, ομαδικότητα 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών  
σε Β2Β πωλήσεις στη βιομηχανία τροφίμων  
θα θεωρηθεί προσόν.
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικός μισθός & bonus βάσει στόχων  
ή/και ποσοστά 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξη
Παρακαλούμε όπως αποστείλατε το βιογραφικό σας 
σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, μέσω 
e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@efps.gr. 
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 όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

PROMOTION-
MERCHANDISERS

Η διαφημιστική εταιρία chapter 5 ζήτα άμεσα νέες και 
νέους για καθημερινή απασχόληση τους καλοκαιρινούς 
μήνες σε Αθήνα και νησιά για:

Προγράμματα Ημερήσια 
και Βραδινά Τσιγάρων

Κριτήρια για νέες: 
•21 ετών (κλεισμένα)+ 
•1,73 ύψος + 
•Πολύ καλή εμφάνιση 
•Άνεση στην επικοινωνία
Κριτήρια για νέους: 
•21 ετών (κλεισμένα)+ 
•1.85 ύψος+ 
•Κάτοχοι ΙΧ (oxi smart) 
•Πολύ καλή εμφάνιση 
•Άνεση στην επικοινωνία
Παρέχεται: 
•Μόνιμη συνεργασία 
•Ασφάλιση 
•Προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: lolis@chapter5.
gr ή στο τηλ: 210 9525255, καθημερινές 09:00-15:00.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Faros Solutions a software development company 
is looking to employ a:

Sales Representative - Athens

To further develop its market share.
Job description: 
•generate and explore leads, 
•meet sales targets 
•negotiate sales deals 
•provide after sales client support

Requirements: 
•previous sales experience, 
•information technology, computer or similar 
Bachelor’s degree from ΤΕΙ or University 
•good interpersonal and communication skills 
•good written and spoken English 
•self motivated 
•dynamic personality 
•28 - 35 years of age 
•Completed military service.

The company offers a basic salary package with 
great bonus options.

Send your CV to the following e-mail: cv@faros-
solutions.com, website: www.faros-solutions.com 

Randstad Hellas is seeking to employ:

Area Sales Manager

On behalf of its client, a company leader in its sector.

Αρμοδιότητες/responsibilities: 
•Implements the sales strategy agenda  
and manages the POS in order to targets 
•Coordinates and executes efficiently the channel 
development plan of POS, so as to achieve optimal 
coverage of the area and leverage its potential 
•Organizes the daily visit plan in collaboration 
with the merchandisers’ team, in order to develop 
and maintain business relations with retailers 
•Achieves sustainable alliance between the 
company and the retailers, including store outline 
and merchandising standards 
•Prepares sales reports by collecting, analyzing 
and summarizing information 
•Communicates the KPIs regularly, setting 
benchmarks and providing feedback, as well as 
ensuring that corrective action plans  
will be applied upon if it is necessary 
•Supports the POS management by sharing best 
practices and initiating training and development 
actions 
•Initiates product portfolio improvements  
or merchandising activities, by remaining current 
on industry trends and market dynamics

Προσόντα/requirements: 
•Bachelor’s degree in business administration/
marketing/finance 
•Minimum 4 years experience a similar position 
•Excellent written and verbal communication 
skills in Greek and English language  
•Proficient user of MS Office  
•Customer service orientation with commitment 
to quality 
•Results-driven, self-motivated with passion, 
energy and a positive attitude  
•Excellent presentation skills 
•Strong analytical planning and organizational 
skills  
•Ability to work independently and as part  
of a team to meet deadlines  
•Willingness to travel 
•Valid driving license  
•Fulfilled military obligations (for male 
candidates)

Προσφορά/offer: 
•Competitive salary & bonus 
•Excellent working environment 
•Company car & mobile 
•Opportunities to grow professionally

Πληροφορίες/information: 
•2310 414731

Please note that after the screening of all the CVs 
received, we will only contact the candidates who meet 
the requirements of the job to arrange an interview. 
For more job openings please visit our website: www.
randstad.gr and register your CV in our database to 
be eligible for current or future job openings.

Randstad is one of the leading HR services company 
in the world with a presence in the Greek market 
for over fifteen years. Our international experience 
combined with our successful presence in the local 
market guarantees the quality of our HR services.

Αποστολή βιογραφικών μέσω του link: http://goo.
gl/rW6RGlAll applications are considered strictly 
confidential. Ακολουθήστε μας στο: LinkedIn, 
Facebook, Twitter, website: www.randstad.gr

 
Grosses Multinationales Unternehmen, Hersteller 
von Autolack  und verwandten Produkten, weltweit 
tätig, sucht einen:

Verkäufer

Für den Vertrieb seiner Produkte im deutschsprachigen 
Raum.

Der Mitarbeiter wird seinen Sitz in Deutschland haben 



www.voluntaryaction.gr
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
συνέχεια στη σελ. 18

und wird  natürlich in direkten Kontakt mit der Firma 
in Griechenland stehen.

Qualifikationen: 
•Perfekte Handhabung der deutschen Sprache, 
vorzugschweize English 
•Möglichkeit und Bereitschaft zu Reisen 
•Mittlere bis höhere Schulausbildung 
•Militärdienst abgeschlossen

Das Angebot: 
•Ansehnlicher Lohn 
•Private Versicherung 
•Bonus 
•Reisekosten und Residenzkosten von der Firma 
bezahlt.

Senden sie Ihr Lebenslauf an:  
lccompany.hr@gmail.com

Η AMVIS είναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον 
οπτικό & οφθαλμολογικό χώρο. Δραστηριοποιείται δυ-
ναμικά, εφαρμόζοντας σύγχρονα συστήματα οργάνωσης, 
διοίκησης και ανάπτυξης προσωπικού αποτελώντας 
ιδεώδες περιβάλλον για επαγγελματική εξέλιξη. Η 
εταιρεία επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό 
της άτομα δραστήρια και δυναμικά ως:

Στελέχη Πωλήσεων / Υπεύθυνοι Τομέα 
Οπτικών Προϊόντων - Αθήνα

Θα αξιολογηθούν οι υποψήφιοι  
που θα διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης πανεπιστημιακής 
σχολής 
•Δίπλωμα οδήγησης και ευχέρεια μετακίνησης 
εκτός Αθηνών 
•Άνεση στην επαγγελματική επικοινωνία  
και στις διαπραγματεύσεις 
•Φιλοδοξία για την επίτευξη υψηλών στόχων 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ

Για αποστολή σχετικών βιογραφικών e-mail:  e.tsaliki@
amvis.gr  κωδ. θέσης S/W, υπόψη Έρης Τσαλίκη, 
website: www.amvis.gr.

Ο όμιλος Μαρινόπουλος, ένας από τους μεγαλύτερους 
εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα, επιθυμεί να προσλάβει 
για τα καταστήματά του:

Fresh Products Sales Developer 
(κωδ. 1001)

Καθήκοντα/ αρμοδιότητες: 
•Εξασφάλιση της άρτιας παρουσίασης 
των φρέσκων προϊόντων στα καταστήματα 
•Επικοινωνία & συνεργασία με τις ομάδες  
πωλήσεων και αγορών 
•Παρακολούθηση & έλεγχος των προωθητικών 
ενεργειών, των εκπτώσεων και των προσφορών 
•Έλεγχος της ποιότητας των φρέσκων προϊόντων 
•Συλλογή και ανάλυση στοιχείων σχετικά  
με τις δράσεις του ανταγωνισμού 
•Εκπαίδευση του προσωπικού των καταστημάτων 
στη ποιοτική διαχείριση των φρέσκων προϊόντων

Απαραίτητα προσόντα: 
•3-5 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office)

Πρόσθετα προσόντα: 
•Ικανότητες επικοινωνίας 
•Ομαδικότητα/συνεργασία 
•Προσαρμοστικότητα 
•Υπευθυνότητα 
•Καινοτομία
Ο όμιλος Μαρινόπουλος προσφέρει ελκυστικό πακέτο 
αποδοχών και άριστες προοπτικές σταδιοδρομίας και 
εξέλιξης σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα στο fax: 210 9893457 ή στο 
e-mail: HR_Greece@marinopoulos.com  ή στην παρα-
κάτω διεύθυνση με κωδικό θέσης 1001, Μαρινόπουλος 
ΑΕ Αγ. Δημητρίου 63, Άλιμος 17456, υπόψη δ/νσης 
ανθρώπινου δυναμικού.

 
Εισαγωγική εταιρία στο χώρο της ένδυσης, με έδρα 
στα Νότια Προάστια, που αναπτύσσεται δυναμικά στην 
Ελληνική αγορά, επιθυμεί να προσλάβει: 

Πωλητή/τρια Χονδρικής Πώλησης  

Για τη διατήρηση και την ανάπτυξη του υπάρχοντος 
πελατολογίου σε Αττική και επαρχία.

Προφίλ υποψηφίων: 
•Προϋπηρεσία στο χώρο ένδυσης. 
•Να είναι ενθουσιώδης, επικοινωνιακός, σοβαρός, 
μεθοδικός, να έχει επαγγελματικούς στόχους  
και επιθυμία για μακροχρόνια συνεργασία. 
•Δυνατότητα ταξιδιών στην επαρχία εφόσον  
χρειαστεί (όλα τα έξοδα καλύπτονται από την εταιρία) 

•Να είναι ικανός να διαχειριστεί προβλήματα  
σε σύντομο χρονικό διάστημα. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη χρήση Η/Υ σε περιβάλλον Windows και MS 
-Office (word, excel, power point)

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hrfashionloft@
gmail.com. Παράκληση μόνο συμβατά βιογραφικά. 
Θα τηρηθεί εχεμύθεια.

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

Πωλητή / Πωλήτριας

Για την προώθηση των προϊόντων της στα μικρά σημεία 
πώλησης στο νομό Ξάνθης.

Προσόντα/απαιτήσεις 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία στις πωλήσεις καταναλωτικών  
προϊόντων 
•Απολυτήριο λυκείου ή πτυχίο ανώτερης  
εκπαίδευσης 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας  
& διαπραγμάτευσης, εργατικότητα, συνέπεια,  
επαγγελματισμό 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
•Για του άντρες υποψηφίους εκπληρωμένες  
οι στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Μόνιμη κατοικία στο νομό Ξάνθης

Αποστολή βιογραφικών μέσω του link:  
http://goo.gl/8v9XNE

ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο των συμπλη-
ρωμάτων διατροφής ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Πωλητή

•Για τον κλάδο του φαρμακείου με έδρα  
την Αττική 
•Απαραίτητη η προϋπηρεσία στο χώρο  
πωλήσεων φαρμακείου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 3 τουλάχιστον ετών στο χώρο 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Δυνατότητα μετακινήσεων 
•Δυναμικός χαρακτήρας, ευχάριστη προσωπικότητα 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Έως 40 ετών

Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Αυτοκίνητο 
•Κινητό τηλέφωνο

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
dorothealentis2001@yahoo.co.uk

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Ιατρικοί Επισκέπτες 

Επιστημονικοί Συνεργάτες - Αθήνα

Πτυχιούχοι ΑΕΙ (βιολογίας ή χημείας) & ΤΕΙ (βιο-
ϊατρικής τεχνολογίας), για το τμήμα προώθησης και 
εφαρμογών διαγνωστικών  αντιδραστηρίων μοριακής 
ανάλυσης και κυτταρομετρίας ροής. Απαιτείται άριστη 
γνώση Αγγλικών.

•Προϋπηρεσία και μεταπτυχιακές σπουδές  
θα συνεκτιμηθούν.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr_management@
flowcytogen.gr, κωδ: S/R&D:146.

Ιατρικός Επισκέπτης – Πιερία 
 Κωδικός Θέσης: ΙΕ ΠΙΕ

Η Γενική Χημικών Προϊόντων δραστηριοποιείται από 
το 1977 στα φαρμακευτικά / ιατρικά είδη. Η ανοδική 
πορεία της εταιρίας οφείλεται στο δυναμικό στρατηγι-
κό σχεδιασμό και στη δέσμευσή της στον ανθρώπινο 
παράγοντα.

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει: 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Καλή παρουσία και άνεση με τους πελάτες 
•Φιλοδοξία και εργατικότητα 
•Επιθυμητή γνώση Αγγλικών και Η/Υ 
•Επιθυμητή εμπειρία σε πωλήσεις 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις 

Η εταιρία προσφέρει:  
•Ανταγωνιστικές αποδοχές, συν bonus αναλόγως 
απόδοσης 
•Συνεχής off-the-job και on-the-job εκπαίδευση 
•Αυτοκίνητο, laptop, κινητό 
•Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρία 

•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη αγορά 
•Πενθήμερη εργασία, οχτάωρο

Αποστολή βιογραφικών στο fax: 210 6201332,στο 
e-mail: nio@gcp.gr ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: 
Αυγής 60, 145 64 Κηφισιά, website: www.gcp.gr

ΙΑΤΡΟΙ
Ιατρός

Σε αναμονή ειδικότητας ζητείται για τη Θεσσαλο-
νίκη, από τoν όμιλο Figura για εφαρμογή φωτοα-
ποτρίχωσης. 

•Απαραίτητη εκπληρωμένη υπηρεσία υπαίθρου.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: figuragr@gmail.
com, τηλ: 2310 242429.

 
Ιατρός- Αθήνα

Με ειδικότητα παθολογίας ή γενικής ιατρικής για 
εργασία σε ιατρείο χρόνιων νοσημάτων.

•Πλήρης απασχόληση, πενθήμερο.

Προσόντα άριστη γνώση αγγλικών και υπολογιστών, 
μη καπνιστής. 
Απολαβές 2.000€ μηνιαίως μικτά.

Βιογραφικά στο e-mail: iatreio@drtsoukalas.com. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3646084,12.00 - 19.00 
εκτός Παρασκευής 10.00-17.00

 
Πρότυπη κατασκηνωτική μονάδα ΚΟΡΕΛΚΟ, ζητά:

Ιατρό 

•Για κάλυψη αναγκών κατά τη θερινή περίοδο, 
στον Κάλαμο Αττικής.

Βιογραφικά στο e-mail: hr.corelco@gmail.com

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Qualified Native / Bilingual 

English Teachers

•Are required by a company for full time permanent 
morning position in Athens.

Send your CV to the following e-mail: 
pvschools@ath.forthnet.gr

ΝΟΜΙΚΟΙ
Δικηγορική εταιρία ζητά:

Συνεργάτη Δικηγόρο 
με Σχέση Πλήρους Απασχόλησης - Αθήνα

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα: 
•Πτυχίο ελληνικής ή αλλοδαπής νομικής σχολής  
με άδεια επαγγέλματος του Δ.Σ. Αθηνών ή Πειραιά 
(θα εκτιμηθεί η κατοχή τίτλου μεταπτυχιακών 
σπουδών στο εμπορικό ή το αστικό δίκαιο) 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε δικηγορικό 
γραφείο ή νομικό τμήμα επιχείρησης σε αντικείμενα 
του δικαίου των επιχειρήσεων και των εταιριών 
(όπως συμβάσεις από την άποψη του εμπορικού  
και του αστικού δικαίου, εταιρικό δίκαιο, ακίνητα, 
τραπεζικές συμβάσεις, δημόσιες συμβάσεις κ.ά.) 
και με σχετική δικαστηριακή και συμβουλευτική 
εμπειρία 
•Άριστη προφορική και γραπτή γνώση της αγγλικής 
γλώσσας (θα εκτιμηθεί η καλή γνώση  
και της γαλλικής γλώσσας) 
•Ικανότητα χειρισμού βασικών προγραμμάτων Η/Υ.

Επικοινωνία: ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, Σίνα 
11, 10680 Αθήνα, e-mail: info@pslex.gr, τηλ. 210 
3630880, φαξ 210 3609808.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Η WELLABY’s (U & S Unismack AΒΕE) εξαγωγική 
βιομηχανία καινοτόμων αρτοπαρασκευασμάτων με 
έδρα τη BI.ΠΕ. Κιλκίς, στο πλαίσιο ανάπτυξης των 
δραστηριοτήτων της, ενδιαφέρεται για:

Υπεύθυνο Παραγωγής 
Τεχνολόγο Τροφίμων - (Κωδ. ΥΠ 05A15)

Με κύρια αρμοδιότητα την εύρυθμη και αποτελεσματική 
λειτουργία της γραμμής παραγωγής και αναφορά στο 
διευθυντή εργοστασίου.

Σύντομη περιγραφή: 
•Εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας της παραγωγής 
και βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας 
•Παρακολούθηση του προγράμματος παραγωγής 
•Καθορισμός και τήρηση των κρίσιμων σημείων 
ελέγχου της παραγωγής 
•Διαχείριση των πόρων της παραγωγής 
•Παρακολούθηση αποθεμάτων πρώτων υλών 
•Έλεγχος και τήρηση του προγράμματος εργασίας, 
διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας και συστήματος 
ποιότητας 

•Επίβλεψη / αξιολόγηση προσωπικού παραγωγής

Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/TEI κατά προτίμηση τεχνολογίας  
τροφίμων 
•Τουλάχιστον τρία (3) έτη εμπειρίας  
σε παρασκευαστήριο ζύμης και ιδανικά  
σε περιβάλλον βιομηχανικής παραγωγής 
•Γνώσεις προγραμματισμού υλικών και παραγωγής 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS 
Office και Αγγλικής γλώσσας 
•Δυναμική προσωπικότητα με ανεπτυγμένες  
ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και επίλυσης 
προβλημάτων

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@wellabys.com
 

Η εταιρεία ΔΗΜ. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΣΙΑ ΕΠΕ, με πολυετή 
δράση στο χώρο των γεωργικών λιπασμάτων ζητά:

1 Γεωπόνο

Για τη στήριξη του τεχνικού της τμήματος,  με σκο-
πό την παροχή τεχνικών συμβουλών στα γεωπονι-
κά καταστήματα αλλά και τους τελικούς χρήστες. 
Έδρα: 1 Γεωπόνος περιοχή Ανατολικής Πελοπον-
νήσου - Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας.

Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο γεωπόνου, απαραίτητη 
προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών στον γεωπονικό τομέα. 
Άριστη γνώση της αγοράς, δυναμική προσωπικότητα 
με άριστες ικανότητες επικοινωνίας και οργάνωσης, 
άτομο υπεύθυνο, μεθοδικό και ηθικό.

Προσφέρονται: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και 
εταιρικό αυτοκίνητο, θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
kalkounou@gavriel.gr

Η εταιρεία EUROFARMA S.A. δραστηριοποιείται στον 
τομέα της ζωικής παραγωγής από το 1972. Κύριο 
προϊόν της είναι οι νεοσσοί κρεατοπαραγωγής και 
αυγοπαραγωγής οι οποίοι διανέμονται σε όλη την 
Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Η εταιρεία EUROFARMA 
ζητά για κάλυψη θέσεως στελέχους στην μονάδα  πα-
ραγωγής στην περιοχή Κορίνθου:

Γεωπόνο 
Υπεύθυνο Ζωικού Πληθυσμού

Απαιτούμενα προσόντα- προϋποθέσεις: 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Διαμονή στην περιοχή Κορίνθου.

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας, 
•Προοπτικές εξέλιξης, 
•Εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση σε Ευρωπαϊκό 
περιβάλλον, 
•Πακέτο αποδοχών και πριμ βάσει ικανοτήτων  
και απόδοσης.

Αποστολές βιογραφικών: 
•E-mail: cv@eurofarma.gr 
•Fax: 27410 22986  
•Website: www.eurofarma.gr

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Η εταιρία ΕΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ Α.Ε.Ε. που δραστηριοποιείται 
στο χώρο των εισαγωγών και της εμπορίας αθλητικών 
ειδών και οργάνων γυμναστικής για επαγγελματικό 
και οικιακό χώρο, camping και εποχιακών ειδών, εν-
διαφέρεται να προσλάβει για τα κεντρικά της γραφεία 
και αποθήκη στην Αθήνα ζητά:

Tεχνικό (με Ειδικότητα Ηλεκτρονικού)

Που θέλει να κάνει καριέρα σε ένα συνεχώς  ανα-
πτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ηλεκτρονικού 
•Εμπειρία ηλεκτρονικού - ειδικότερα  
σε προγραμματισμό ή επισκευή inverter  
και πλακετών 
•Καλές γνώσεις μηχανικής 
•Γνώσεις ορολογίας 
•Καλή γνώση Office 
•Γνώση Αγγλικών 
•Δίπλωμα ΙΧ (δίπλωμα μηχανής θα ήταν επιθυμητό) 
•Δυνατότητα ταξιδιών

Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει δυναμική 
και ευχάριστη προσωπικότητα με ομαδικό πνεύμα, 
μεθοδικότητα και ευχέρεια επικοινωνίας στον προ-
φορικό λόγο και να επιθυμεί την περαιτέρω εξέλιξη 
του και απόκτηση γνώσεων γύρω από τα προϊόντα 
της εταιρείας.

Επικοινωνία - αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
ma@eldico.gr



Software Engineer - Athens
MTS City Breaks is looking for a 
software engineer who will work 
in the development of a mobile 
application for the tourism sector. 
As a member of a team his/her 
main goal is to work on the user 
interface of the application and 
he/she is reporting to the project 
manager and to the IT manager.

Requirements:  
•Knowledge on HTML, HTM L5 
and CSS3  
•Knowledge on JavaScript 
and Jquery 

•Knowledge on design, 
development and support on 
at least one of the following 
databases: MySQL, SQL Server 
or Oracle  
•Good communicator 
•A keen sense of teamwork  
Preferred:  
•Experience in development 
of mobile applications 
for Android and iOS 
•Knowledge on WCF 
and or Restful services  
•Knowledge on C# .Net 

•Knowledge on Java 
•Education BSc;  
•2-3 years of experience 
in a relevant account function 
•Fluent in English written 
and spoken  
MTS City Breaks offers: 
•Attractive remuneration 
package; 
•Private Insurance coverage;

Suitable candidates can forward 
their comprehensive CV to e-mail: 
cv@mtscitybreaks.eu

Η E-GATE Ε.Π.Ε. μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες εταιρείες προϊόντων πληροφορικής και τεχνολο-
γίας, επιθυμεί να προσλάβει:

Software Developer - (Κωδ. SD 0315)
Ρόλος/αρμοδιότητες: Ο/η κάτοχος της θέσης θα γίνει μέλος μίας δυναμικής ομάδας στελεχών που 
έχει στόχο την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας μέσω του: www.e-gate.gr. Θα είναι 
υπεύθυνος για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και κατασκευή / συντήρηση των εφαρμογών της εταιρείας.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε C# / .NET Framework, κυρίως Windows Forms Applications. 
Απαραίτητη γνώση Object Oriented programming. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε Postgres 9+, MS-SQL 2005+, MySQL 
•Άριστη γνώση Linux Server Administration 
•Εμπειρία σε περιβάλλοντα Virtualization Virtualbox 
•Καλή γνώση PHP, Apache 
•XML, JSON, AJAX 
•Καλές γνώσεις δικτύων 
•Εμπειρία στην παροχή τεχνικής υποστήριξης 
•Ικανότητα να λειτουργεί εντός αυστηρών προθεσμιών  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλυση, σχεδιασμό & υλοποίηση σε σύνθετα τεχνικά περιβάλλοντα 
•Linux Mail Server administration 
•Γνώση SVN Server 
•Θα θεωρηθεί προσόν η εμπειρία σε Singular Logic ERP 
•Πολύ καλές γνώσεις σε e-commerce platforms και Open Source CMS (CS-Cart, Magento, Joomla, 
Xcart, PrestaShop, OpenCart κλπ.) 
•Γνώσεις HTML, CSS, JavaScript 
•Εμπειρία σε RESTful ή SOAP services 
•Ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον με γρήγορους ρυθμούς 
•Ικανότητα στην οργάνωση και το σχεδιασμό 
•Να είναι σε θέση να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τους συναδέλφους

Η E-GATE Ε.Π.Ε. προσφέρει ένα ανταγωνιστικό σύνολο αμοιβών και ανταμοιβών, ιδιαίτερα σύγχρονο και 
ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, συνθήκες που ενισχύουν τη γνώση και την επαφή με την «αφρόκρεμα» 
της επιχειρηματικής κοινότητας, σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης στο πλαίσιο μίας δυναμικά αναπτυσσό-
μενης εταιρείας στο χώρο της πληροφορικής.

Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες  για τις δραστηριότητές μας στην ιστοσελίδα: 
www.e-gate.gr. Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας, αναφέροντας τον κωδικό της 
θέσης εργασίας στο e-mail: hr@e-gate.gr

PCO CONVIN S.A. a leading company in organizing and coordinating congresses and events is seeking 
to recruit a dynamic person with energy and dedication, for the position of:

Sponsorship & Event Management Department - Athens

Η IP DIGITAL, καινοτόμος επιχείρηση στο χώρο του Internet αναζητά:

Online Marketing & Social Media Expert
Βασικά καθήκοντα: 
•Ανάπτυξη, υλοποίηση στρατηγικής και έλεγχος 
ενεργειών που συμβάλουν στην επίτευξη 
των εμπορικών στόχων (π.χ. πωλήσεις, 
αναγνωσιμότητα, αύξηση επισκεψιμότητας) 
της επιχείρησης και των πελατών της 
•Ανάπτυξη και διαχείριση στρατηγικής on line 
marketing για την εταιρία και το χαρτοφυλάκιο 
των πελατών της 
•Διαχείριση όλων των λογαριασμών στα social 
media της εταιρίας και των πελατών της, καθώς 
και ανάλυση των αποτελεσμάτων των δράσεων 
μέσω αυτών 
•Σύνταξη αναφορών και προτάσεων ανάπτυξης  
Βασικά προσόντα: 
•Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχετικό 
αντικείμενο 
•Επιτυχημένη 2-3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση 
•Αποδεδειγμένες γνώσεις marketing 
και ειδικότερα online marketing 
•Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας 

•Εξαιρετικές ικανότητες στη γραπτή επικοινωνία 
και στη σύνταξη κειμένων 
•Ικανότητες copywriting 
•Άριστη κατανόηση και χρήση των δημοφιλών 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
•Γνώση Social Advertising Tools 
•Εμπειρία στην αξιολόγηση Google και social 
media analytics 
•Οργανωτική και επικοινωνιακή ικανότητα  
Επιπρόσθετα προσόντα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο 
•Γνώση επιπρόσθετης ξένης γλώσσας 
θα συνεκτιμηθούν  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση υψηλού επιπέδου και νέων 
τεχνολογιών 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Ικανοποιητικές αμοιβές  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
info@ipdigital.gr 

Candidate should be responsible for sponsorship 
and event management department.

The ideal candidate should have the following 
qualifications: 
•University degree 
•Fluent use of written and oral languages 
•Excellent knowledge of foreign languages 
(at least English) 
•Management, communication & selling abilities 
•Extensive experience in sponsorship management 
•Ability to carry out negotiations and contracts 
with sponsors, exhibitors and suppliers, both 
in Greek and English 
•Presentation abilities 
•Effective and immediate in providing services 
•Good knowledge of making and maintaining 
schedules 
•3 or more years proven professional 
experience in similar position 

•Very good knowledge of PC/MS Office/
Congress Organization Software and other 
software 
•Very good knowledge of travelling (having 
a good idea of lots of destinations and have 
travelled a lot) 
•Very good knowledge of congress venues, 
hotels, other services etc. within Greece 
•Ability to work under pressure and strict 
deadlines 
•Fulfilled military obligations

We offer career opportunities, a competitive 
remuneration package based on qualifications 
and experience and a continuous training within 
a stimulating and growing working environment. 

CVs to be submitted to the following e-mail: 
dnikolopoulou@pco-convin.gr. All applications 
will be treated as confidential. 

Full Stack Developer - Βριλήσσια
Απαραίτητες γνώσεις: 
•Relational Databases (MySQL or similar). Εμπειρία σε μη σχεσιακές βάσεις (MongoDB,Redis 
or similar) θεωρείται plus. 
•Object oriented PHP programming με γνώσεις και εμπειρία σε κάποιο framework κατά προτίμηση 
Cake PHP ή Zend Framework 1/2. 
•Εμπειρία στην ανάπτυξη web applications με Javascript με χρήση MVC frameworks όπως 
AngularJS, BackboneJS, KnockoutJS or similar, και γνώσεις JQuery. Γνώσεις plain javascript/
ecmascript 6 θα ληφθούν σοβαρά υπόψη 
•Εμπειρία στην ανάπτυξη web applications σε HTML5/CSS3 με χρήση Bootstrap. Γνώσεις Sass Less 
θα ληφθούν σοβαρά υπόψη. 
•Αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στην ανάπτυξη εμπορικών διαδικτυακών εφαρμογών. 
•Γνώσεις και εμπειρία στη δημιουργία & συντήρηση κατανεμημένων συστημάτων θα ληφθεί σοβαρά 
υπόψη.   
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: iliaspantoleon@specroom.gr

Mobile Applications Developer - Athens
Εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων 
λύσεων πληροφορικής, Business 
Center της SingularLogic με πιστο-
ποιημένους τεχνικούς με πολυετή 
εμπειρία στο χώρο επιθυμεί να 
προσλάβει: Mobile Applications 
Developer με εμπειρία στο σχεδι-
ασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών 
iOS & Android.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση των XCode 

& Eclipse 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Προϋπηρεσία 2 ετών  
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα: 
•Πολύ καλή γνώση σχεσιακών 
βάσεων δεδομένων (SQL 
Server, MySQL, Oracle) 
•Γνώσεις ανάπτυξης WCF 
services 
•Portfolio 

Προσφέρονται: 
•Προοπτικές επαγγελματικής 
εξέλιξης 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Σύγχρονο περιβάλλον 
εργασίας.

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογρα-
φικό σημείωμα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: info@upgrade.net.gr 
(όλα τα βιογραφικά θεωρούνται 
εμπιστευτικά).

Εσωτερικοί Φροντιστές Ηλικιωμένων για Αγγλία
Η εταιρεία jobsallover.eu σε συνεργασία με τις σοβαρότερες βρετανικές εταιρείες στελέχωσης προσω-
πικού στο νοσηλευτικό κλάδο ζητά άμεσα εσωτερικούς φροντιστές ηλικιωμένων.

Προσφέρεται άμεσα εργασία στο Ηνωμένο Βασίλειο.  
Απαιτείται: 
•Ικανοποιητικές γνώσεις Αγγλικών 
•Εμπειρία σε φροντίδα ηλικιωμένων.  
Παρέχεται: 
•Μισθός 1600 λίρες Αγγλίας μηνιαίως (2000 ευρώ περίπου). 
•Παρέχεται δωρεάν διατροφή, διαμονή και αεροπορικά εισητήρια. 
•Αρχική εκπαίδευση και κάθε διευκόλυνση στη μετεγκατάσταση στην Αγγλία

Η εταιρεία jobsallover.eu μπορεί να σας βοηθήσει σε όλη τη διαδικασία ευρέσεως εργασίας, σύνταξης 
βιογραφικού, προετοιμασία συνέντευξης. 

Όσοι ενδιαφέρεστε για άμεση απασχόληση αποστείλετε βιογραφικό στο e-mail: contact@jobsallover.
eu να σας ενημερώσουμε για κάθε λεπτομέρεια και ξεκινήστε την καριέρα σας στην Αγγλία μαζί μας. 
Τηλέφωνο: 2313 032690, υπόψιν Κου Ζώζη Βασίλη. 

Οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης ευρέσεως εργασίας παρέχεται δωρεάν προς τους υποψηφίους  
εργαζομένους. Website: jobsallover.eu
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
συνέχεια στη σελ. 22

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ENOIA S.A, one of the major engineering companies 
in Greece in the oil & gas field, is looking for:

Senior Piping 
Designers / Engineers

To become part of the piping discipline in the Athens 
head offices.

•Mechanical degree from university, at least five 
years of experience and good handling of the 
English language are the minimum requirements.

The candidates have to send their application 
together with their CV, via e-mail, to: mail@enoia.
eu clearly highlighting application for Senior Piping 
Designers/Engineers. 

Η ELVIAL ΑΕ, βιομηχανία διέλασης αλουμινίου με 
έδρα το 25ο χλμ Θεσσαλονίκης - Κιλκίς, αναζητά 
υπάλληλο για την παρακάτω θέση εργασίας:

Χειρίστης Μηχανημάτων CNC

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Γνώση χειρισμού μηχανημάτων CNC  
εργαλειομηχανών (κέντρων κατεργασίας,  
ηλεκτροδιάβρωσης σύρματος κτλ) 
•Πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού ΤΕΙ 
•Γνώσεις σχεδιασμού AutoCAD 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Μεθοδικότητα και οργανωτικότητα 
•Ανάλογη προϋπηρεσία στο αντικείμενο  
και στο χώρο θα εκτιμηθεί

Προσφέρονται: 
•Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης 
•Ευχάριστο, σύγχρονο και σταθερό περιβάλλον 
εργασίας

Αν πιστεύετε ότι πληροίτε τις παραπάνω προϋποθέ-
σεις, παρακαλούμε όπως στείλατε πλήρες βιογραφι-
κό σημείωμα στην παρακάτω διεύθυνση: «ΕΛ.ΒΙ.ΑΛ. 
Α.Ε», Αγ. Παντελεήμονας Κιλκίς, ΤΚ 61100, υπόψη 
Προύτσου Μαρίας ή e-mail: hr@elvial.gr

 
Μεγάλη τεχνική εταιρία μελετών, επιβλέψεων 
και αδειοδοτήσεων με πολυετή εμπειρία στο χώρο 
αναζητά στην Αθήνα:

Μηχανολόγο / Ηλεκτρολόγο Μηχανικό

Με εμπειρία στην αδειοδότηση πρατηρίων υγρών & 
αέριων καυσίμων, συνεργείων, σταθμών αυτοκινή-
των και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Δίπλωμα μηχανολόγου / ηλεκτρολόγου μηχανικού 
τουλάχιστον 3ετή εμπειρία στην σύνταξη τεχνικών 
φακέλων για την αδειοδότηση επιχειρήσεων όπως: 
-Πρατήρια υγρών καυσίμων με υγραέριο  
ή/και φυσικό αέριο 
-συνεργεία αυτοκινήτων 
-σταθμοί αυτοκινήτων (parking) 
•Πολύ καλή γνώση κανονισμών πυροπροστασίας 
για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις 
•Καλή γνώση της Αγγλική γλώσσας 
•Άριστη γνώση Word, Excel, AutoCAD 
•Ευχέρεια στον προφορικό και στο γραπτό λόγο 
•Κριτική ικανότητα, στοχευμένος και δομημένος 
τρόπος σκέψης με κατανόηση της επιχειρηματικής 
λειτουργίας 
•Ικανότητα σε εργασία κάτω από πίεση λόγω  
τήρησης χρονοδιαγραμμάτων 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες,  
με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τήρηση 
προθεσμιών 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκίνητου 
•Γνώση κτιριοδομικού & οικοδομικού κανονισμού 
θα συνεκτιμηθεί 
•Αναλυτική σκέψη και ικανότητα σύνθεσης 
•Εμπειρία στην έρευνα, επεξεργασία και ανάλυση 
πληροφοριών και στοιχείων 
•Ευχάριστος χαρακτήρας 
•Δυνατότητα ταξιδιών εκτός Αθηνών

Αποστολή μόνο σχετικών βιογραφικών. Παρακα-
λούμε αποστείλετε ηλεκτρονικά το βιογραφικό σας 
σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση meletes.
epivlepsis@gmail.com αναφέροντας τον κωδικό 
της θέσης (Κωδ 01).

Η Elvial S.A., βιομηχανία διέλασης αλουμινίου με 
έδρα το 25ο χλμ Θεσσαλονίκης - Κιλκίς, επιθυμεί 
να προσλάβει συνεργάτη για:

Μηχανικό Αυτοματισμού

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΤΕΙ μηχανικών αυτοματισμού 
•Τεχνικές γνώσεις 

•Εργασιακή εμπειρία άνω των τριών ετών 
•Γνώση Αγγλικών 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Ανάλογη προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί

Προσφέρουμε: 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Αν πιστεύετε ότι πληροίτε τις παραπάνω προϋποθέσεις, 
παρακαλούμε όπως στείλατε πλήρες βιογραφικό ση-
μείωμα στην παρακάτω διεύθυνση: «ΕΛ.ΒΙ.ΑΛ. Α.Ε» 
Ν.Σαντα Κιλκις ΤΚ 61100, υπόψη κας Προύτσου 
Μαρίας. Στο φάκελο να αναγράφεται η ένδειξη 
«Τ.Σ» ή e-mail: hr@elvial.gr

 
H BIG SOLAR AE ζητεί να προσλάβει:

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό  
με έδρα τoν Ασπρόπυργο Αττικής 

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ (Microsoft Office) 
•Kαλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Εργασιακή εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο 
τουλάχιστον 3ετή 
•Εργατικότητα, οργανωτικότητα, προσανατολισμός 
στην εξυπηρέτηση του πελάτη, αξιοπιστία,  
μεθοδικότητα 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Κάτοχος ΙΧ

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη της θέσης 
παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους 
σημείω μα αναφέροντας τον κωδικό της θέσης στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: mtsil@bitros.gr

 
Η BIC, πολυεθνική εταιρεία που παράγει και διαθέτει 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό επώνυμα καταναλωτικά 
προϊόντα που κατέχουν ηγετική θέση στις κατηγορίες 
τους, επιθυμεί να προσλάβει για το τμήμα συντήρησης 
εργοστασίου ξυριστικών:

Συντηρητή / Μηχανικό 
Συναρμολόγησης - Συσκευασίας 

(Κωδ. Θέσης MMAP0515)

Καθήκοντα: Ο κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος 
για τη συντήρηση, τον έλεγχο και την αποκατάσταση 
βλαβών του εξοπλισμού παραγωγής, καθώς επίσης 
συμμετέχει σε ομάδες εργασίας στα πλαίσια προληπτικού 
ελέγχου και βελτίωσης του υπάρχοντος εξοπλισμού 
ή κατασκευής νέου εξοπλισμού.

Προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου Τ.Ε.Ι. μηχανολογίας ή άλλης 
τεχνικής σχολής 
•Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών  
σε βιομηχανικό περιβάλλον 
•Γνώση χρήσης εργαλειομηχανών  
(τόρνος, φρέζα, ρεκτιφιέ) θα θεωρηθεί επιπρόσθετο 
προσόν 
•Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Ομαδικό πνεύμα και άνεση στην επικοινωνία 
•Αναλυτική σκέψη προς επίλυση προβλημάτων 
•Ικανότητα οργάνωσης και συντονισμού εργασιών 
•Έμφαση στη λεπτομέρεια και την ακρίβεια 
•Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες 
•Ευχέρεια ταξιδίων στο εξωτερικό

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφι-
κό τους αναγράφοντας απαραίτητα τον κωδικό θέσης 
MMAP0515 στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  recruitment.
bicviolex@bicworld.com  ή προς την εταιρεία BIC ΒΙΟ-
ΛΕΞ, Αγ. Αθανασίου 58, 145 69, Άνοιξη Αττικής. Όλες 
οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.

 
Network Engineer - Athens

Mikenopa Hellas Ltd. is part of the international group 
Mikenopa, operating primarily in the Czech Republic, 
Russian Federation and Greece. Mikenopa Hellas Ltd. 
provides high-end technologies, particularly for high 
speed internet access (HSIA) and related services to 
hotels, business centers and residential projects. For 
more information visit: www.mikenopa.com.

Mikenopa Hellas seeks for a network engineer to 
work both in the company’s office in Athens and other 
branches, located abroad. Minimum contract term 
is two years and accommodation abroad is always 
provided by the company. 

Deep knowledge of networking and ability to support 
IT-non-familiar clients is essential. This is a great 
opportunity for a passionate young person to bring 
value to an experienced, creative and dedicated team 
and to help them navigate a fast growing company.

Candidate profile: 
•Ability to work abroad, with good adaptability  
to a new culture and living environment 
•Excellent written and verbal communication 

skills in English (proficiency level) 
•Ability to work independently and make decisions 
•Ability to maintain the highest degree of 
confidentiality and professionalism 
•Degree in Networking or other similar technology 
(CCNA desirable) 
•Perfect understanding of networking  
(LAN/WAN, WLAN) 
•Experience in managing and configuring network 
devices (Routers, Switches) 
•Experience in technical support 
•Willing to travel often (up to 50% of time) 
•Up to 35 years old

Main responsibilities: 
•Technical design and configuration for emerging 
projects 
•Maintaining, troubleshooting and upgrading  
of existing infrastructure 
•Design and implementation of new installations 
•Resolving and troubleshooting technical issues 
of hotel guests, both remotely and on-site 
•Performing routine system maintenance 
•Managing and resolving network related issues 
with appropriate diagnosis and resolution when 
needed 
•Documenting all areas of the systems including 
designs, configurations, operational manuals  
and maintenance plans

Starting date: 15 July 2015, In Greece

Remuneration: depending on candidate’s 
experience and credentials
•Additional bonus at the end of each project abroad

In case you do not match these criteria, please do 
not apply! You can submit your  CV to the following 
e-mail: faye.gkeka@mikenopa.com. Suitable candidates 
will be invited for an interview by the end of June.

ΟΔΗΓΟΙ
Το ξενοδοχείο Poseidon Hotel & Suites στη Μύκο-
νο  επιθυμεί να προσλάβει για τη σεζόν 2015:

Οδηγό
Απαραίτητα προσόντα: 
•Επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ΄κατηγορίας  
με Π.Ε.Ι. & ταχογράφο 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Επαγγελματική εμφάνισή & συμπεριφορά

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο  
προσόντων 
•Διαμονή & διατροφή

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα  
στο  e-mail: poseidon@otenet.gr

Experienced Bus Drivers

Wanted for full time-permanent employment in 
London, UK.

We offer permanent employment with one of the 
biggest transport for London bus operators.

Rates of pay: 
•£12.34 - £13.64 per hour (basic rate) 
•£13.60 - £15.05 per hour (overtime rate) 
•Guaranteed minimum of 40 hours of work  
per week. 
•Wages paid weekly (average £500 per week 
after tax!).

Additional benefits: 
•Free London travel card (free transport  
on all buses, tubes etc in London). 
•20 days of paid holidays + 8 bank holidays per 
year. 
•Company pension scheme 
•2 weeks of free accommodation on your arrival 
in London 
•Help with opening UK bank account 
•Help with obtaining national insurance number 
•Help with exchanging driving documents to UK 
ones 
•Our company will also assist you in sourcing 
permanent accommodation in London.

Requirements: 
•Minimum 6 months of bus driving experience 
•Good command of the English Language 
•Ability to relocate to London for minimum 12 
months 
•Valid driving licence cat D and the CPC (Driver 
Qualification Card) 
•Interviews will be held in Greece and over Skype!

An immediate start will be available to successful 
candidates. Our company does not charge any fee’s 

to our candidates. To apply for the above position, 
please email your CV in English to the following 
e-mail: michal@james-lewis.com

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
Διανεμητές Εντύπων (κωδ. C33)

Η θέση αφορά διανομή εντύπων, καταλόγων και εφη-
μερίδων, πελατών της εταιρίας, σε διάφορα σημεία της 
Αττικής. Συνεργασία καθημερινά με τον προϊστάμενό, 
και μεταφορά στο πεδίο με εργασία 09:00 - 14:30. 
Δυνατότητα εργασίας Σαββάτο και Κυριακή.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Θετική προσωπικότητα και θέληση για εξωτερική 
εργασία

Προσφέρονται: 
•Μηνιαίες αποδοχές περίπου 500€ 
•Δυνατότητα εξέλιξης σε προϊστάμενο διανομής

Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα αναγράφοντας τον 
κωδικό, μέσω e-mail: info@media-plus.gr

ΦΥΛΑΞΗ
Φύλακες / Προσωπικό 

Ασφαλείας  - Θρακομακεδόνες

Η SECURITY SYSTEMS CENTER ζητά ικανά άτομα 
έως 35 ετών,περίπου 90 κιλά και 1,80 ύψος, χωρίς 
στρατιωτικές υποχρεώσεις, να απασχοληθούν μόνιμα 
ως προσωπικό ασφαλείας (φύλακες) στην περιο-
χή Θρακομακεδόνων,Λεωφ. Θρακομακεδόνων 130 
(απέναντι από τη σχολή της αστυνομίας).

•Απαραίτητη η ειδική άδεια εργασίας νέου  
τύπου και η άδεια οδήγησης αυτοκινήτου. 
•Θα προτιμηθούν οι έχοντες απολυτήριο γυμνασίου 
ή λυκείου.  
•Μισθός πολύ ικανοποιητικός.

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  sscenter@
otenet.gr, τηλ: 22960 64400 fax: 22960 64405.

ΕΣΤΙΑΣΗ 

Σπουδαστές για Πρακτική 
Άσκηση στην Κουζίνα

•Ζητούνται από το πολυτελές ξενοδοχείο Domes 
of Elounda μέλος της αλυσίδας Ledra Hotels  
and Villas στην Ελούντα Κρήτης.

Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φω-
τογραφία στο e-mail: cv@ledrahotelsandvillas.com

 
Το ILIOMARE a 5* HOTEL & RESORTS στη Θάσο Επι-
θυμεί να εντάξει στο δυναμικό της για την περίοδο 2015:

Bartender

Περιγραφή εργασίας: Υπεύθυνος για την οργάνωση, 
λειτουργία και καθαριότητα του χώρου του σύμφω-
να με τις διαδικασίες της εταιρείας. Διατηρεί υψηλό 
επίπεδο παροχής υπηρεσιών και προϊόντων, συνερ-
γάζεται άριστα με τον maître και τον bar supervisor, 
όπως και με το προσωπικό του σέρβις, έχει έλεγχο 
των αποθηκευμένων προϊόντων και καταγράφει τις 
καθημερινές αναπληρώσεις του στοκ. Αναφέρει πα-
ράπονα και επιθυμίες πελατών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής ή σχολής 
bartenders 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε ξενοδοχεία 4  
και 5 αστέρων 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και Ρωσική 
γλώσσα 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας  
•Ευχέρεια λόγου και συμβολή στην αύξηση  
πωλήσεων 
•Άριστη γνώση Η/Υ (Windows, Excel) 
•Εμπειρία σε προγράμματα POS

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογρα-
φικό τους με πρόσφατη φωτογραφία στην ακόλουθη 
διεύθυνση e-mail: gm@iliomare.gr, fax: 25930 72085

 

Tο ξενοδοχείο AGAPI BEACH, μέλος του Sbokos 
Hotel Group,  στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, ζητά να 
προσλάβει προσωπικό, πλήρους απασχόλησης για την 
παρακάτω εποχική θέση εργασίας:

Μάγειρας B’ (Κεντρική Κουζίνα)

Απαραίτητα προσόντα: 
•2-3 έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση ξενοδοχείου 
•Απόφοιτος σχολής μαγειρικής τέχνης 
•Γνώση διαδικασιών ISO 9001, HACCP



20 Έλληνες Απόφοιτοι Νοσηλευτικής
Με και χωρίς προϋπηρεσία για δημόσιο NHS 
νοσοκομείο της Αγγλίας.

Η Best Personnel στο πλαίσιο της συνεργασίας της 
με τα μεγαλύτερα δημοσίου συμφέροντος νοσοκομεία 
της Μεγάλης Βρετανίας, καλεί απόφοιτους νοση-
λευτές με ή χωρίς προϋπηρεσία. Οι συνεντεύξεις 
θα διεξαχθούν τέλος Ιουνίου. 

Το νοσοκομείο Leighton έχει χαρακτηριστεί ως ένα 
από τα καλύτερα στη χώρα για τρίτο κατά σειρά 
έτος. Το Leighton νοσοκομείο βρίσκεται κοντά στα 
αεροδρόμια του Λίβερπουλ και Μάντσεστερ.

Προσφέρονται: 
•Οι ετήσιες απολαβές κυμαίνονται από 27,200 – 
38,140 ευρώ (μικτά) λαμβάνοντας υπόψη 
την προηγούμενη εμπειρία 

•Εξειδικευμένη εκπαίδευση και ευκαιρίες 
καριέρας 
•Τρεις μήνες δωρεάν διαμονή σε υφιστάμενο 
κατάλυμα νοσηλευτών. 
•Αορίστου χρόνου συμβόλαιο. 
•Πρόγραμμα ένταξης στο νοσοκομείο 
•Το νοσοκομείο θα επιστρέψει έως 270 ευρώ 
έξοδα ταξιδιού για κάθε υποψήφιο που θα λάβει 
μέρος στη συνέντευξη, ανεξάρτητα από 
την έκβαση της συνέντευξης.  
Απαιτούνται: 
•Εγγραφή NMC ή ήδη στη διαδικασία εγγραφής 
•Πτυχίο νοσηλευτική από ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Αγγλικά επίπεδο Β1 και άνω   
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
akyriazopoulos@skywalker.gr

Freelance Copywriter
Build your career with a company that is making an impact on a global scale! If you are seeking 
a stimulating career in a revolutionizing industry, join the company who is leading the crusade of 
the energy revolution. RECOM Corporation, the global leader in solar modules, offers incredible 
opportunity to ambitious, motivated individuals seeking a rewarding work environment. The diverse, 
multinational company is comprised of highly-skilled professionals who possess expert knowledge 
and extensive experience in their fields.

RECOM stands at the forefront of the Solar Energy industry and has established corporate branches 
in 8 countries. In all of its operations, the company maintains ‘best workplace practices’ and upholds 
the highest ethical standards. RECOM is an equal opportunity employer who prides itself for its 
diverse background and has developed its work force based solely on skill and expertise. 

Scope: RECOM Corporation is currently seeking highly-skilled freelance copywriting professionals to 
conceptualize, develop and deliver strategic & creative communications that connect with the company’s 
business, target groups, and industry. The selected candidates will serve as editors for general company 
communications and will generate creative ideas for communicating the company’s messaging across 
various media channels.

Key responsibilities: 
•Conceive, develop and write materials that effectively communicate the company’s objectives 
in creative and compelling ways 
•Write and edit brand communications in support of marketing communications strategy 
•Help create and maintain consistent brand messaging and voice across sales channels 
and customer groups, as well as internal communications; uphold and manage brand identity 
standards and company trademarks 
•Assist with managing company’s public relations function, including writing and editing copy 
for news releases, features, case studies, websites, sales collateral and social media 
•Edit copy generated from other departments/groups within company, including sales letters 
and related product launch material, presentations, sales & training modules, promotions, etc.; 
insert brand messaging and maintain corporate standards  
Desired skills & experience: 
•Bachelor’s degree in journalism, marketing, or public relations related studies 
•Minimum 2-year work experience in copywriting for PV industry-related company 
•Work experience for a major international advertising or media firm is considered a major asset 
•Exceptional writing skills for projects involving brand/image messaging, public relations, sales 
collateral, websites, advertising, e-marketing, internal and sales communications, etc. 
•Strong graphic design instincts; familiarity with design software (Adobe suite) 
•Strong self-management skills and the ability to work independently 
•Very strong organizational & planning skills, with the ability to meet simultaneous deadlines  
Location: Agios Dimitrios, Athens  
Send your CV to the following e-mail: hr.recom@gmail.com

Cooks Job Openings 
Location: Adrianou 52, Athens, Greece

Hard Rock International opened 
its Rock shop doors on the 6th 
of April 2015 and is now seeking 
for enthusiastic, energetic and 
passionate employees to fulfill 
the Cooks positions for the food 
and beverage department coming 
soon.

Making up this cultural icon, with a 
total of 31,000 Hard Rockers, 190 
venues in 58 countries, including 
144 cafes, 21 hotels and 10 
casinos, Hard Rock International 
(HRI) is one of the most globally 
recognized companies. And now, 
you’ve found us! Here, you need to 
be really great at what you do and 
have a passion for producing top 

quality work. If you’re searching 
for a place that has a passion 
for music, work with the best in 
the industry, add value to the 
business, and mark your place 
in music history, then select the 
opportunity that best fits your 
career path.

Candidate background: 
•A minimum of 2 years’ 
experience 
in a comparable position within 
a high volume bar 
and restaurant business 
•Excellent command of both 
Greek and English languages 
(oral and written) 
•Passionate to follow 

procedures and recipes 
as per company guidelines 
•Strong interpersonal 
and organizational skills 
•Remaining calm in a fast 
paced atmosphere 
•Knowledge of local general 
safety and hygiene standards 
•Military obligations fulfilled  
The firm offers: 
•Competitive salary 
•Continuous training

If you would be interested in the 
above available position please 
send us your CV with an attached 
picture to the following e-mail:  
Athens_Jobs@hardrock.com  with 
the following REF: KTC.

Η εταιρία «ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ» ζητά:

Τεχνολόγο Τροφίμων – Αθήνα 
Υπεύθυνο Βραδινής Βάρδιας Τμήματος Παραγωγής

Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο τεχνολόγου τροφίμων 
•Τρία (3) έως πέντε (5) έτη 
προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη 

θέση σε οργανωμένο 
περιβάλλον βιομηχανίας 
•Δυναμική προσωπικότητα 
με εμπειρία στη διοίκηση ομάδας

Αποστολή βιογραφικών στην 
παρακάτω ηλεκτρονική 
διεύθυνση: 
hr@gefsinus.gr

Στέλεχος Εξαγωγών 
με Άριστα Γερμανικά (SS05) - Θεσσαλονίκη

Για απασχόληση σε project.  
O/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει: 
•άριστη γνώση Γερμανικών 
•άριστη γνώση χειρισμού Internet Explorer 
•αντίληψη, ευελιξία και ταχύτητα

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνεται η έρευνα αγοράς μέσω του διαδικτύου και η επικοινωνία με 
φορείς/ οργανώσεις στη Γερμανία.

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

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

Ρωσόφωνο Μηχανικό Πωλήσεων (κωδ. 2415)
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ -ΤΕΙ μηχανολογίας/ ηλεκτρολογίας ή συναφούς ειδικότητας 
•Άριστη γνώση Ρωσικής γλώσσας (επίπεδο proficiency) 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο advanced) 
•Πολύ καλή χρήση H/Y (Ms Office, Autocad) 
•Δυνατότητα ταξιδιών, οργανωτικότητα, άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδικότητα  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση & επαγγελματική ανάπτυξη 
•Ιατρείο με 8ωρη απασχόληση νοσοκόμας 
•Πρόσθετη ιατρική κάλυψη 
•Δυνατότητα μετακίνησης με δικά της μεταφορικά μέσα 
•Σύγχρονες εγκαταστάσεις (εστιατόριο, γυμναστήριο & playroom)

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους με e-mail στο: cv@kleemann.gr μέχρι τις 
12/06/2015, υπόψη Δ. Λαζαρίδη αναγράφοντας τον κωδικό της αγγελίας. Ιστοσελίδα: www.kleemann.gr

Η ALUMIL, ένας από τους μεγαλύτερους και περισσότερο προηγμένους τεχνολογικά βιομηχανικούς 
ομίλους στον τομέα της έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής προϊόντων διέλασης  αλουμινίου στην Ευ-
ρώπη, επιθυμεί να καλύψει την παρακάτω θέση:

Πωλητή με έδρα την Αθήνα (Κωδ. SAL-15)
Περιγραφή θέσης: Προώθηση και τεχνική υποστή-
ριξη των προϊόντων της ALUMIL στη Ν. Ελλάδα. 
Ενδυνάμωση υφιστάμενου και ανάπτυξη νέου πε-
λατολογίου. Η θέση αναφέρεται στον επιθεωρητή 
πωλήσεων Ν. Ελλάδος.

Προσόντα: 
•Εμπειρία σε οργανωμένη διεύθυνση πωλήσεων 
(ιδανικά στο χώρο των δομικών υλικών) 
•Πτυχίο μηχανολόγου/πολιτικού μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 

•Δυνατότητα ταξιδιών  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με τη βαρύτητα 
της θέσης και την αξιολόγηση επιλογής 
•Μεταβλητές αποδοχές σύμφωνα με το σύστημα 
διοίκησης απόδοσης 
•Συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση 
•Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών (αναφέροντας τον τίτλο 
της θέσης) μέσω του link: http://goo.gl/s3mNrk



Τρίτη 2 Ιουνίου 201520

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
PHP Backend Developer - Αθήνα 

Εταιρία που δραστηριοποιείται σε νέες και καινοτόμες 
λύσεις αναζητά έμπειρο προγραμματιστή.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση της γλώσσας PHP και εμπειρία 
υλοποίησης και ανάπτυξης εφαρμογών RESTful API. 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία σε εφαρμογές  
που υλοποιήθηκαν σε Zend Framework  
1 & 2 ή Symfony2 ή Laravel και Doctrine2,  
καθώς επίσης και μεγάλη εξοικείωση  
με τη βάση δεδομένων MySQL. 
•Βασικές γνώσεις front-end χρησιμοποιώντας 
HTML και επαρκή γνώση της JavaScript. 
•Έννοιες όπως PHPUnit, RESTful,Composer, SVN, 
GitHub, OOP, ORM, TDD, Mercurial, Capistrano, 
Phing θα πρέπει να είναι οικείες. 
•Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα ανάληψης  
πρωτοβουλιών.

Προσφέρουμε: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών. 
•Άνετο και φιλικό περιβάλλον εργασίας. 
•Δυνατότητα συμμετοχής εξέλιξης σε μια νέα, 
ευέλικτη εταιρία που στοχεύει σε ενδιαφέροντα 
και καινοτόμα projects.

Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση:  
mk@everypay.gr αναφέροντας τη θέση εργασίας.

 
Senior Java Spring Software 

Developers - Aθήνα

H SIGMASOFT S.A., εταιρεία με αντικείμενο την πα-
ραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής σε 
Ελλάδα και εξωτερικό, αναζητά senior java spring 
software developers. Οι υποψήφιοι θα ασχοληθούν 
με το σχεδιασμό, ανάπτυξη, συντήρηση και ποιοτικό 
έλεγχο java εφαρμογών.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο TEI/ΑΕΙ στην πληροφορική ή σε συναφές 
αντικείμενο 
•Ελάχιστη εργασιακή εμπειρία 2 ετών  
σε ανάπτυξη εφαρμογών JAVA SPRING 
•Ελάχιστη εργασιακή εμπειρία 2 ετών  
σε Oracle PL/SQL 
•Άριστη γνώση Web Services (REST/SOAP) 
•Άριστη γνώση Javascript/Angular JS  
•Άριστη γνώση Object Oriented Analysis  
& Design patterns 
•Βασικές γνώσεις Linux

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Bonus επίτευξης στόχων 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Δυνατότητα συνεργασίας είτε με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας (πρόσληψη ΙΚΑ) είτε μέσω απόδειξης 
παροχής υπηρεσιών για ελεύθερους επαγγελματίες.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: hr@
sigmasoft.gr με κωδικό: DevAth2015. Για όλα τα 
βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Οι υπο-
ψήφιοι(ες) που θα επιλεγούν, μετά από αξιολόγηση 
των βιογραφικών τους, θα κληθούν σε προγραμμα-
τισμένες συνεντεύξεις.

 
Expert in SAP - Athens

Evolution Tech is a member of group of companies 
operating in Greece and Europe in the fields of IT, 
providing consultancy services to the main actors 
in Telco, governance and banking market.

Evolution Tech always searches for the best IT 
professionals in the market, offering promising 
career to major projects all over Europe. We are 
currently seeking for an Expert in SAP having at 
least 4 years of working experience.

Requirements:  
•University degree 
•Knowledge and experience in following 
SAP modules/technologies: controlling 
(CO), exchange infrastructure (PI), industry 
solution utilities - •Billing invoicing and 
device management (ISU-Billing), customer 
relationship management (CRM) 
•Excellent communication skills 
•You must be a team player, able to work under 
pressure.

We expect you to be fluent in both verbal and written 
English communication. Italian language will be a 
strong asset

Interested candidates, who meet all the above 
requirements, may send a CV to: evolutiontech@
evtch.com

Αναλυτής Προγραμματιστής/τρια  
σε PowerBuilder

Η SYSCO Α.Ε. εταιρία πληροφορικής, από τους με-
γαλύτερους Integrators στο χώρο μηχανοργάνω-
σης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ζητάει αναλυτή 
- προγραμματιστή για τις δραστηριότητές της στον 
ξενοδοχειακό / επισιτιστικό τομέα με το λογισμικό 
EPITOME PMS & EPITOME.Net PMS & EPIKOUROS 
P.O.S.

Προσόντα: 
•Πτυχίο αναγνωρισμένης σχολής για ανάλυση/
προγραμματισμό σε PowerBuilder 
•Πολύ καλή γνώση σχεσιακών βάσεων  
δεδομένων (SQL, PL/SQL) 
•Τουλάχιστον 3ετή γνώση και εμπειρία  
σε Powerbuilder 
•Γνώση και εμπειρία σε τεχνολογίες Microsoft 
.Net & Microsoft Visual Studio, Visual Basic, 
Web, Java, Crystal Reports, θα θεωρηθεί  
πρόσθετο προσόν 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Η εταιρία προσφέρει δυναμικό και σύγχρονο περι-
βάλλον, μεγάλους ορίζοντες εξέλιξης σε συνδυασμό 
με ελκυστικό πακέτο αποδοχών & bonus, ανάλογα 
με την εμπειρία & την απόδοση.

Στείλτε βιογραφικό σημείωμα στην: S Y S C O Α.Ε., 
Εφέσου 6 & Λεωφ. Συγγρού - 171 21, Νέα Σμύρ-
νη, τηλ: 210 9319551, fax: 210 9319662, e-mail: 
info@sysco.gr

 
MyOmega is the technology company for the internet 
of things. MyOmega is a growing company, specialized 
in R & D for information and communications 
technology services and products.

MyOmega provides mobile technology and application 
services, mobile IP and products. We are located in Athens 
and Nuremberg. Our customers are top international 
companies in the forefront of the technology. MyOmega 
is currently seeking to recruit candidates with the 
following academic and professional skills:

Junior SW Application Designers (1-2 years)

•C++, Java 
•Android and/or Linux environment

SW Application Designers 
(2-5 years)

•Excellence in graphical subsystems, MMI 
•Application techniques, efficient creation of high 
Performing 
•Applications and Application Frameworks 
•C, C++, Java 
•Linux/Android environment 
•Code optimization, Security Protocols, 
Cryptography, Smartcards 
•Tools: MS Visual Studio, Eclipse.

SW Platform Embedded 
Designers (1-5 years)

•All of the above, plus Intel, ARM platforms

System Engineers

•Definition of systems through architectural 
methods 
•Definition of system components and Interfaces 
•Requirements management from definition  
to acceptance 
•Definition of system content and capabilities 
from white papers to architectures 
•System creation with multi-competence teams

Qualifications: 
•University degree or postgraduate studies  
in relevant fields 
•Good English, written and spoken 
•Ability to work in teams, as well as 
independently 
•Proactive attitude, communicative  
and customer-oriented 
•Willingness/ability to work within the EU

Kindly submit your detailed CV in English to the 
following e-mail: webadmin@myomegasys.com

 
Η KSM Human Resources Ελλάς δημιουργήθηκε 
με σκοπό την κάλυψη των μόνιμων ή προσωρινών 
αναγκών των εταιρειών σε ανθρώπινο δυναμικό. 
Λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, σέβεται 
τον εργαζόμενο και προστατεύει τον επιχειρηματία.

Πελάτης: Μεγάλη εταιρεία στο χώρο της τεχνολογίας 
και της κατασκευής εξειδικευμένου λογισμικού για 
επιχειρήσεις αναζητά να προσλάβει:

1 Software Engineer - Μαρούσι

With experience in the design, implementation and 
integration of web-based software applications.

Απαραίτητα: The selected candidate will participate 
in a large project team and will be involved in the 
implementation phase of a complex and demanding 
software project.

Required experience: 
•University degree in computer science, software 
engineering or equivalent 
•At least 2 years of experience in software 
development 
•Java, JSP, servlets 
•Database Management Systems 
•Web Technologies: HTML5, CSS3, JavaScript 
(jQuery) 
•Source control: git 
•IDE: Eclipse

Additional experience in any of the following 
fields is a plus: 
•LifeRay 
•JSF, portlets 
•Activiti BPM 
•Solr 
•Bootstrap 2.3 
•LDAP

The applicant should also be able  
to demonstrate: 
•excellent analytical skills and to be structured 
and results orientated 
•ability to effectively communicate ideas, 
describe problems and solutions 
•ability to work and contribute in a team 
environment 
•reachability during all working hours  
(Skype) 
•physical presence where and when required

Η εταιρεία προσφέρει σημαντική επαγγελματική 
εμπειρία στον τομέα της πληροφορικής, σε ένα ευ-
χάριστο εργασιακό περιβάλλον, με σεβασμό στον 
εργαζόμενο αλλά και αφοσίωση όλων στις εκάστοτε 
ανάγκες της δουλειάς.

Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών μέσω του link: http://www.
ksmhr.gr/submit-cv. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται 
απόλυτα εμπιστευτικές.

 
About Huawei Technologies: 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.

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 Team 
Leader - Cyprus

Responsibilities: 
•Core network design of CS & IMS domains,  
High and Low Level Design (HLD/LLD) 
•Rollout activities and Acceptance testing  
of networks and/or their elements

Provide the contracted customer support services 
according to established processes like:
•Emergency support 
•CSR handling 
•Software upgrading 
•Network maintenance 
•Technical sales support activities, network 
solution consultant 
•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 communication 
engineering, computer science, or equivalent 
degree 
•Fluent in English 
•3 years experience in CS/IMS Core network  
or related area is preferred 
•Very good knowledge of CS Elements: HLR, 
GMSC, MGW, MNP 
•Very good knowledge of CS/IMS protocols: ISUP, 
MAP, SIGTRAN, CAP, SIP/SIP-I, Diameter 
•Good knowledge of IMS Elements: HSS, CSCF, 
ENUM, AS, SBC, MRFP, UGC, UMG 
•Good knowledge of IP networking: IP Subnet, 
OSPF, VRRP, Switch configurations 
•Able to work in a multicultural environment 
•Well developed written and oral  
communication skills, including the ability  
o liaise with people at all levels  
of the organization

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 the following e-mail: 
Demetros.Phiniotis@huawei.com

 
Tester (Agile Environment) 

(ref: QAA/05/15), Newport, South Wales, UK

With expertise in validating software development 
making sure quality is built in production.

EUROPEAN DYNAMICS (www.eurodyn.com) is a 
leading Software, Information and Communication 
Technologies company, operating internationally 
(Athens, Brussels, Luxembourg, Copenhagen, Berlin, 
Rome, Stockholm, London, Nicosia, Helsinki, Valetta, 
etc). The company employs over 600 engineers and IT 
experts. We design and develop software applications 
using state-of-the-art technology. Our current ICT 
projects have a value exceeding 200 million EURO. 
EUROPEAN DYNAMICS is a renowned supplier of IT 
services to European Union Institutions, international 
organizations, European Agencies and national 
government Administrations internationally.

We currently have vacancies for a Tester, fluent in 
English, to offer his/her services as expert who will 
be based in Newport, South Wales, UK. The work 
will be carried out either in the company’s premises 
or on site at customer premises. In the context of 
the assignment, the successful candidate will be 
integrated in the Testing team of the company that 
will closely cooperate with a major client’s IT team 
on site.

Your tasks: 
•Creation and execution of test automation 
scripts; 
•Exploratory and automation testing; 
•Functional, stress, performance and scalability 
testing; 
•Management of issue workflow, analysis of test 
failure and preparation of test reports; 
•Identification of the appropriate techniques, 
tools and guidelines to implement the required 
tests; 
•Assist the software development team  
in building quality code.

Your skills: 
•University degree and demonstrated experience 
in software testing/ quality assurance; 
•Good knowledge of a test methodology, 
preferably ISTQB certified; 
•Experience in test-driven development 
processes; 
•Hands-on experience in Agile environment; 
•Experience in pre-deployment testing  
is a strong asset; 
•Excellent ability to collaborate with team 
members; 
•Fluency in both oral and written English.

Our offer: If you are seeking a career in an exciting and 
dynamic company, where you will offer your services 
as part of a team of a major public administration, 
operating in an international, multilingual and 
multicultural environment where you can expect 
real chances to make a difference, please send 
us your detailed CV in English, quoting reference: 
(QAA/05/15), to the following e-mail address: 
careers@eurodyn.com

We offer a competitive remuneration (either on 
contract basis or remuneration with full benefits 
package), based on qualifications and experience. All 
applications will be treated as confidential. You may 
also consider all our other open vacancies by visiting 
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the career section of our web site (www.eurodyn.
com) and follow us on Twitter (@EURODYN_Careers) 
and LinkedIn.

 
Web Developer (WEB2015.1)

General description: Maintenance and development 
of Hotech’s integrated solutions and related services.

Responsibilities: Participation in complex projects 
undertaking responsibilities relevant to your 
experience. Expertise in the full software development 
Lifecycle will be considered as a plus (requirements 
gathering, analysis, design, development, testing, etc.).

Required technical/business skills  
and knowledge: 
•At least 3-4 years of relevant work experience 
•Excellent in HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery 
•.NET Framework 4.0 / C#, ASP.NET,  
ASP.NET MVC 
•Familiarity with jQuery UI, AngularJS, TELERIK 
components, Boostrap 2/3 
•Web services / WCF 
•MS SQL Server 
•Experience in desktop application development 
will be considered a plus 
•Objected oriented design / analysis / 
programming skills 
•TFS, Subversion or other source control 
•Multi-threaded coding 
•Maintenance and bug fixing. 
Create test cases and scenarios. 
•Application deployment in test and production 
environments. 
•Production of functional and technical 
documentation. 
•Exposure to software design patterns  
(MVC, MVVM, MVP).

Education - certifications: 
•University degree in computer science, 
engineering or equivalent. 
•Proficient knowledge of the English language  
is mandatory. 
•Completed military obligations  
(for male candidates).

Personal qualifications: 
•Aptitude and willingness to learn 
•Respond to tight deadlines 
•Able to perform under pressure and deliver 
results in a demanding and fast-paced 
environment 
•Keen interest in the business and business 
processes, in order to provide best service  
to the user base 
•Strong team player 
•Working independently when required

To apply for the job, send your detailed and updated 
resume to the following e-mail: hr@hotech.gr, clearly 
mentioning the reference number for the position 
-WEB2015.1.

 
Για 8ωρη εργασία ζητείται:

Προγραμματιστής - Αθήνα

•Με γνώσεις PHP, MYSQL, JAVASCRIPT-AJAX, 
SEO CONCEPT για ανάπτυξη WEB εφαρμογών. 
•Επιθυμητή γνώση στις πλατφόρμες OsCommerce 
& Opencart

Απαραίτητη προϋπηρεσία

Βιογραφικά στο e-mail: cv1@icop.gr
 

Η InTTrust είναι Gold Certified Partner της Microsoft, 
Premier Business Partner της IBM και Gold Partner 
της Oracle.

Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχει είναι: 
•Συμβουλευτικές υπηρεσίες IT, 
•Εγκατάσταση, διαχείριση και υποστήριξη  
πληροφοριακών συστημάτων, 
•Ολοκλήρωση ετερογενών πληροφοριακών  
συστημάτων, 
•Μετάπτωση συστημάτων και εφαρμογών, 
•Ανάπτυξη λύσεων διαχείρισης δεδομένων  
και business intelligence, 
•Intranets/portals και 
•Ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλον .NET  
και Java

Οι λύσεις που παρέχει η InTTrust απευθύνονται 
σε όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και, 
μέχρι σήμερα, τις έχουν εμπιστευθεί εταιρίες με δι-
αφορετικά αντικείμενα, όπως στους κλάδους των 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της βιομηχανίας, 
των τηλεπικοινωνιών, του λιανικού εμπορίου.

Στα πλαίσια επέκτασης των δραστηριοτήτων της η 
InTTrust, αναζητά προσωπικό για την πλήρωση θέσης:

Infrastructure Engineer - Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο πληροφορικής (ΑΕΙ / ΤΕΙ) 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών  
στις ακόλουθες τεχνολογίες 
•Virtualization - VMWare & HyperV 
•Backup / restore 
•Disk storage systems 
•Networking 
•Active Directory 
•Exchange

Επιθυμητές γνώσεις επιπλέον των απαραίτητων 
προσόντων:
•System center operation manager 
•System center configuration manager 
•Tivoli storage manager

Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας  
και συνεργασίας σε ομάδα 
•Προθυμία, υπευθυνότητα, επαγγελματικότητα 
•Επιθυμία απόκτησης νέων γνώσεων 
•Προσανατολισμός στο ποιοτικό αποτέλεσμα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το ανα-
λυτικό βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: hr@inttrust.gr αναγράφοντας την αντί-
στοιχη θέση και το χαρακτηριστικό (INFEN-05-15). 
Οι υποψήφιοι που θα επιλεχθούν, θα ενταχθούν στη 
διεύθυνση παροχής υπηρεσιών υποδομών IT στους 
πελάτες της εταιρίας στους τομείς των χρηματοπι-
στωτικών ιδρυμάτων και μεγάλων επιχειρήσεων.

Η εταιρία προσφέρει άριστο εργασιακό περιβάλλον και 
ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών αναλόγως προσόντων.

 
Zelitron AE - εταιρία παροχής υπηρεσιών και προ-
ϊόντων τηλεματικής μέλος του ομίλου Vodafone, 
ζητά να καλύψει άμεσα την παρακάτω θέση:

Java Software Engineer - Μεταμόρφωση 
Κωδικός Θέσης: Java

Περιγραφή θέσης: Ο/Η κάτοχος της θέσης θα ανα-
φέρεται στο διευθυντή του τμήματος έρευνας και 
ανάπτυξης και θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη 
προϊόντων και υπηρεσιών τηλεματικής.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Δίπλωμα ΑΕΙ/TEI μηχανικού πληροφορικής. 
•Άριστη γνώση OOP (Java). 
•Άριστη γνώση multi-threading, JDBC. 
•Γνώση web development με MVC. 
•Εμπειρία σε n-tier εφαρμογές. 
•Εμπειρία σε βάσεις δεδομένων. 
•Εργασιακή εμπειρία δύο ετών σε συναφές  
αντικείμενο. 
•Άριστη χρήση, γραπτά και προφορικά,  
της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες. 
•Δυνατότητα ταξιδιών σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση των τεχνολογιών TCP-UDP,τηλεματικής, 
τηλεπικοινωνιακών και δικτύων. 
•Μεταπτυχιακές σπουδές στην πληροφορική. 
•Εμπειρία στην ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών 
και τηλεματικής. 
•Ικανότητα διαχείρισης έργων.

Η εταιρία παρέχει: 
•Εκπαιδευτική υποστήριξη, δυνατότητες  
προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, μπο-
ρούν να στείλουν βιογραφικό σημείωμα δηλώνοντας 
τον κωδικό της θέσης. Αποστολή βιογραφικού στο 
e-mail: hr@zelitron.com

 
Network Security Consultant - Athens

Established in 1998, ADACOM is a leading IT Security 
Integrator and Enterprise Software Vendor and provides 
solutions to large Financial Institutions, Telecom 
companies, Utilities & Governmental Organizations 
and Multinationals Companies in EMEA. Within the 
context of our international expansion, we are in the 
process of recruiting Network Security Engineers.

If you are interested, please do the following: 
•Review our corporate web site www.adacom.com 
•Fill the online application form from the 
following link: https://goo.gl/8WWZLp

Job description:
Main duties & responsibilities: The network security 
consultant will be responsible to perform solution 
architecture and deployment for network security 
solutions, assigned to him/her by the network security 
solutions manager, ensuring that every solutions 
designed and/or implemented will be completed on 

time, on budget and will exceed customer expectations. 
The network security consultant will be involved 
with the planning, design, implementation and fine 
tuning of Enterprise Firewalls, UTMs, web application 
Firewalls, application delivery controllers and 
innovative network security management solutions.

The main aspects of this position include: 
•Maintain and update the knowledge base  
of ADACOM for technologies and services, 
•Meet professional practice standards  
and demonstrate value and competence in core 
ADACOM service areas, in particular Enterprise 
Firewalls, UTMs, Web Application Firewalls, 
Application Delivery Controllers and innovative 
network security management solutions, 
•Participate in the presales activities, compose 
RFI/RFP/RFQ responses and present solutions  
to prestigious multinational customers  
and partners, 
•Execute delivery work that meets or exceeds 
world class standards and demanding 
expectations based on strong understanding  
of client’s business and needs, 
•Identify additional opportunities within client 
organizations, and support creation of customer-
facing proposals, statement or work,  
and presentations by providing technical review 
and demonstrate value, 
•Document new installations, perform 
troubleshooting and resolution actions, 
•Follow up, escalate and participate in solving 
technical problems, where needed, 
•Reviewing new security solutions in order  
to enhance ADACOM’s product portfolio.

Vacancy details: 
•Job title: Network security consultant 
•Department: Security services division / 
network security solutions 
•Location: Adacom HQs, Athens, Greece. 
Travelling in EMEA might be required.

Candidate profile: 
Qualifications (mandatory): 
•University degree in ICT or related discipline, 
•Postgraduate degree in ICT or InfoSec  
will be considered as a plus, 
•2-3 years of real-world working experience  
in the ICT field (preferably in Information Security 
and/or Data Networks), 
•Proven track record of complex and large scale 
installations, 
•Hands-on experience in Information Security 
technologies, with a strong focus on network 
security solutions, 
•Certifications in data networks (CCNA/CCNP) 
and/or network security (CCSA/CCSE) is a strong 
must, 
•Information security certifications (CISSP, CISM, 
CISA, OSCP) will be considered as a strong plus, 
•Excellent knowledge of networking 
technologies, including routing and switching, 
•Excellent command of MS Office, including Visio 
and Project, 
•Advanced command of English (additional 
language will be considered as a plus), 
•Completed military obligations (where 
applicable).

Desired skills: 
•Excellent communication and presentation skills, 
•Excellent analytical and reporting skills, 
•Experience in working within highly regulated 
environments, 
•Excellent time-management skills, 
•Ability to perform well under pressure, 
•Act as a team player and/or work independently.

 
Web Designer - Athens

Our client, a well-established firm that operates 
in the field of tourism is seeking to recruit a high 
calibre, ambitious and energetic professional to 
join its IT team!

Job brief: We are looking for a talented web designer 
to create amazing user experiences. The ideal 
candidate should have an eye for clean and artful 
design, possess superior user interface design skills 
and be able to translate high-level requirements 
into interaction flows and artifacts, and transform 
them into beautiful, intuitive, and functional design.

Responsibilities: 
•Execute all visual design stages from concept  
to final hand-off to engineering 
•Conceptualize original ideas that bring 
simplicity and user friendliness to complex 
design roadblocks 
•Create wireframes, storyboards, user flows, 
process flows and site maps to effectively 

communicate interaction and design ideas 
•Present and defend designs and key milestone 
deliverables to peers and executive level 
stakeholders 
•Establish and promote design guidelines, best 
practices and standards

Requirements: 
•A portfolio showing well-executed examples  
of UX, interaction and visual design 
•Knowledge of UX principles and methodologies 
•A focus on user needs, to create the best 
experience from wireframes through to the final 
product 
•Expert knowledge of creative tools like 
Photoshop and Illustrator 
•Front end coding skills (e.g. HTML/CSS) 
•Strong communication and presentation skills 
•Passion for new technologies and emerging 
trends 
•The ability to multi-task, working to deadline 
across one or more projects 
•A positive attitude and a willingness to work  
as part of team

Send your CV to the following link:  
http://goo.gl/rA70A9

 
Software Engineer - (SE - 1505)

Description: We are looking for passionate software 
developers with a broad range of technical knowledge 
to join our software development team in Athens. At 
Qualco we make high-performing, scalable, enterprise 
software and offer high value business services for 
the credit & debt management industry, with offices 
in Athens, UK and France. You’ll be utilising the 
Microsoft technology stack, so previous experience 
in C#, ASP.NET and MS SQL is required.

As a senior software engineer you will join a 
multi-disciplined team and you will: 
•Contribute in all phases of the development 
lifecycle (software requirements analysis, design, 
code, unit testing and technical documentation) 
and ensure quality standards are adhered to; 
•Take part in the problem and change 
management processes - during the support 
& maintenance phases - by implementing bug 
fixes, upgrades and enhancements to our existing 
clients; 
•Be responsible for the quality and timeliness  
of own work; 
•Stay current with the latest technologies, 
methods and tools; 
•Be self-motivated and require minimal 
supervision 
•Above all we are looking for bright, interested 
and motivated people, keen to take on a 
technically challenging position working within  
a team atmosphere.

Requirements: 
To be considered you should have: 
•BS/MS degree in computer science, engineering 
or a related subject. 
•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.). 
•3+ years of experience in C#, ASP.NET, NET 
Framework 
•Excellent knowledge of MS SQL Server  
and Microsoft IIS (6.0 and 7.0). 
•XAML experience an advantage 
•Experience with user centered design, 
development of web services using WCF  
will be considered as a strong plus. 
•Strong analytical and problem-solving skills. 
•Excellent written and verbal communication 
skills in English

Benefits: 
On top of challenging work and a competitive 
salary, we are offering: 
•Private health insurance plan 
•Mobile telephony and data plan 
•Free coffee and beverages 
•Educational expenses for courses, certifications 
or books 
•Your race, gender identity and expression, age 
ethnicity or disability make no difference  
in Qualco. We want to attract, develop, promote, 
and retain the best people based only on their 
ability and behaviour.

If you are willing to become part of our team of 
professionals and make a difference, please send 
a detailed CV to the following link: https://goo.gl/
nuArZy including the job code in the subject line.
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Κύρια καθήκοντα: 
•Παρασκευή ζεστής και κρύας κουζίνας 
•Υποστήριξη σε a la carte εστιατόριο 
•Εργασία σε χώρο show cooking

Κατάθεση-αποστολή βιογραφικών υπόψη:  Κoυ Μποκέα 
Μενέλαου - Human resources manager , Sbokos Hotel 
Group, Μαλικούτη 1α, 71202 Ηράκλειο,  e-mail: hr@
sbokoshotels.gr, τηλ. +30 2810-334034, fax: +30 
2810 334037.

Το εστιατόριο Palazzo Al Mare στα Χανιά ζητά για 
εποχική απασχόληση:

Α’ Μάγειρα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχεία ή εστιατόρια στην Ελλάδα  
η το εξωτερικό. 
•Πτυχίο σχολής μαγειρικής 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών

Απαραίτητες διαπροσωπικές ικανότητες: 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά,  
ομαδικό πνεύμα εργασίας, 
•Προσαρμοστικότητα, αποδοτικότητα υπό συνθήκες 
πίεσης

H εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές βάσει προσόντων 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε συνεχώς  
εξελισσόμενο και πολυτελές περιβάλλον

Θα λαμβάνονται υπόψη μόνο βιογραφικά που πλη-
ρούν τις άνω προϋποθέσεις και συνοδεύονται από 
πρόσφατη φωτογραφία. Αποστολή βιογραφικών 
στο e-mail: geopet69@hotmail.com

Άτομο για Μπουφέ

•Για ψαροταβέρνα στη Ζάκυνθο  και με προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση.

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα  
στο  e-mail: antoniologo@hotmail.gr, τηλ: 6972 860662.

 
 Έμπειρος Σεφ 

Με γνώσεις μεσογειακής κουζίνας και θαλασσινών 
πιάτων από την εταιρία ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ 
& ΣΙΑ ΟΕ στην Κίμωλο (Κυκλάδες), για την καλο-
καιρινή περίοδο.

•Προσφέρεται διαμονή και διατροφή.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: a.n.ventouris@
gmail.com, τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978 318531, 
Βεντούρης Απόστολος.

 
Βοηθοί Σερβιτόρων και Πασσαδόροι 

(Κοπέλες - Αγόρια) - Π. Φάληρο

•Γνώση δίσκου και παραμάνας απαραίτητη 
•Ευγενικοί 
•Διάθεση για εργασία

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
nopfaggelies@gmail.com

 
Το ξενοδοχείο πολυτελείας Saint John Hotel Villas & 
Spa στον Άγιο Ιωάννη Μυκόνου, ζητά επαγγελματίες 
με ανάλογα προσόντα και εμπειρία για να στελεχώ-
σουν το δυναμικό του ξενοδοχείου και να προσφέρουν 
υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους φιλοξενούμενούς 
μας. Για την καλοκαιρινή περίοδο 2015, ζητάμε:

Μάγειρα

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Ευχάριστη και ευγενική διάθεση απέναντι  
σε πελάτες και συναδέλφους

Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως  
προσόντων 
•Διαμονή σε δίκλινα η τρίκλινα δωμάτια 
•Διατροφή πρωινό και ένα γεύμα 
•Συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση με προοπτικές 
εξέλιξης

Στοιχεία επικοινωνίας: 
•Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία να σταλούν 
στο e-mail: hotelsaintjohn@gmail.com

 
Waiter - Amanzoe 

(Code FBW-04022015)

Job description: Our property on the Peloponnese in 
Greece, captivates its guests from the first moment. 
From architecture to food, from spa to lush olive 
tree gardens, from wellness to concierge and most 
importantly service, Amanzoe is more than just a 
resort, it is a place beyond luxury.

Take advantage of a chance to be part of this opportunity. 
Join our family at Amanzoe as a waiter. Under the 
direction of the F&B management Team, the incumbent 
will assist in providing professional service to our 
guests, ensuring their visit to our F&B outlets will 
become an ultimate experience.

You will promote the desired work culture around the 
core values of integrity, respect, loyalty, communication, 
empowerment & ‘The Philosophy’ of Amanresorts 
and the brand ethos. 

The ideal candidate will be hands-on with a true 
passion for people and service along with a positive 
and pleasant attitude and will pay attention to detail. 
This role is based at our Amanzoe in the greater Porto 
Heli Area - Greece. While we are open to applications 
from international candidates, we ask that you already 
possess the right to live and work in Greece without 
the need for a company-supported work permit.

Desired skills and experience:  
•You will likely already possess experience  
of at least 1-2 years in a similar position either  
in a 5* hotel or in high standards Restaurant.  
•You will need to have a hospitality degree from  
a certified school in Greece or abroad.  
•Excellent written and verbal Greek and English 
communication skills are required. Knowledge  
of an additional language is vital (e.g. Arabic, 
French, Italian, Spanish, other). 
•Working knowledge of Micros System  
is mandatory. Strong interpersonal abilities  
are essential for this role.

Amanresorts always looks to work with the most 
talented individuals in their field. We look for people 
who have a deep understanding of the needs and desires 
of the luxury consumer, and who know how to craft 
and deliver services that will appeal to this group.

However the highest performing individuals 
in our group all display the following common 
characteristics: 
•They are values-driven and choose to belong  
to a values-based group. Therefore they respect 
and adhere to our ethical standards, and they 
adapt themselves to the cultural sensitivities  
of the unique locations where we live and work. 
•They are excellent communicators  
and so can cross-functional boundaries.  
•They are highly intelligent, highly competitive, 
highly detail-oriented, but low-ego. 
•They have a strong instinct to collaborate  
with others, to look after the interests  
of our company, our guests, and our colleagues.

If this sounds like you, then you may find your 
natural home lies with Amanresorts. Talk to us about 
aligning your passions with our opportunities. To be 
considered for this position, please send your CV by 
by Wednesday, June 3rd to the following e-mail: 
amanzoe.recruitment@amanresorts.com, website: 
www.amanresorts.com

Company description: Aman manages and markets 
small top-end luxury resorts worldwide. Each resort 
offers a guest experience that is intimate and discreet 
while providing the highest level of service. Each 
resort and setting is unique, but certain elements 
characterise all of them - a beautiful natural location, 
outstanding facilities, exceptional service and a small 
number of rooms to ensure exclusivity and privacy.

Since 1988, when flagship Amanpuri opened in Phuket, 
Thailand, Amanresorts has established a further 25 
resorts in Bhutan, Cambodia, China, France, Greece, 
India, Indonesia, Italy, Laos, Montenegro, Morocco, the 
Philippines, Sri Lanka, Turkey, the Turks and Caicos 
Islands, the United States of America and Vietnam. 

Amanresorts was proud to win Travel & Leisure’s 
Award as “Top Hotel Brand 2014”. Embarking on a 
new and exciting phase of growth in 2014, Aman 
continues to relish the exploration of new destinations 
and markets, and seeks talented and experienced 
people to join the team. 

 
Barman / Barwoman 

για Bar Restaurant στην Ίo

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώσεις cocktails 
•Ευχάριστος χαρακτήρας 
•Ομαδικό πνεύμα

Προσφέρονται: 
•Διαμονή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Ικανοποιητικές αποδοχές και ασφάλιση

Αποστολή βιογραφικού και φωτογραφίας  
στο e-mail: katogiios@yahoo.com 

Οινοχόος – Sommelier - Βάρκιζα

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο μέσης ή ανώτερης εκπαίδευσης  
με κατεύθυνση στα τουριστικά επαγγέλματα  
(θα είναι επιπρόσθετο προσόν). 
•Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση στον επισιτιστικό τομέα (σε ξενοδοχεία  
και εστιατόρια) 
•Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών (επιπλέον γνώση 
άλλων γλωσσών θα είναι επιπρόσθετο προσόν) 
•Γνώση MS Office 
•Συστάσεις

Επαγγελματικές ικανότητες: 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες 
•Προσανατολισμός και συνέπεια στο αποτέλεσμα 
και στη επίτευξη των στόχων 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας  
•Καθημερινή επαφή με τους πελάτες και επίλυση 
κάθε προβλήματος ή επιθυμίας των πελατών.

Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Επικοινωνία:  
•Απαραίτητη η αποστολή βιογραφικού  
με φωτογραφία στο e-mail:  
operationmanager@panasgroup.gr 
•Mob. 6974582730  
•Tel. 210 8925000  
•Fax: 210 8925163

 
Βοηθός Μάγειρα / Μαγείρισσα

•Για ψαροταβέρνα στη Ζάκυνθο με γνώση θαλασσινών 
και προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα  
στο  e-mail: antoniologo@hotmail.gr, τηλ: 6972 
860662.

Το συγκρότημα Batis Multiplex, ένας αυτόνομος πο-
λυχώρος διακοπών και ψυχαγωγίας, που βρίσκεται σε 
μια από τις ομορφότερες ακτές 4χλμ. δυτικά της πόλης 
της Καβάλας, παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες 
στα παρακάτω σημεία:

•Camping Α κατηγορίας 
•Οργανωμένη παραλία 
•Beach bar 
•Pool bar 
•Play ground with pool for kids 3-12 years old 
•Cocktail bar 
•Night club 
•A la carte εστιατόριο ταβέρνα 
•Banquet (κλειστές & υπαίθριες αίθουσες  
κοινωνικών εκδηλώσεων) 
•Catering

Ο Batis Multiplex επιθυμεί να προσλάβει επαγγελ-
ματία για τη θέση:

Captain A La Carte 
Εστιατoρίου / Ταβέρνας

Απαραίτητα προσόντα: 
•2-3 χρόνια εμπειρίας ως captain / αρχισερβιτόρος 
•Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 
•Επιθυμητή και 2η ξένη γλώσσα  
(Τούρκικα, Βουλγάρικα κατά προτεραιότητα) 
•Ικανότητα επικοινωνίας, εξυπηρέτησης πελατών 
και ανάπτυξης πωλήσεων 
•Ευελιξία – ομαδικότητα

Η εταιρία προσφέρει: 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό 
περιβάλλον 
•Ανταγωνιστικές παροχές

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: jenny_pap90@
hotmail.com. Περισσότερες πληροφορίες για το 
συγκρότημα στο: www.batis-sa.gr. Περισσότερες 
πληροφορίες για τη θέση στο: 6972 392001 (ώρες 
10:00 – 21:00).

Τα καταστήματα La Pasteria ζητούν:

Μάγειρες και Βοηθούς 
Μαγείρων - Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής μαγειρικής τέχνη 
•Δυνατότητα απασχόλησης σε κυλιόμενο ωράριο 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άντρες υποψήφιου

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διακρίνονται από ομαδικό 
πνεύμα, ανάληψη πρωτοβουλιών, οργανωτικότητα, 
ευχάριστη προσωπικότητα, ικανότητα γρήγορης μά-
θησης και εργασίας υπό πίεση.

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

Το ξενοδοχείο 4**** Vencia Boutique Hotel στη Μύ-
κονο ζητά για την καλοκαιρινή περίοδο 2015:

Μάγειρα / Μαγείρισσα

Για το εστιατόριο του ξενοδοχείου με δημιουργική 
ελληνική-μεσογειακή κουζίνα.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση

Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Διαμονή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@vencia.gr
 

Το Lichnos Beach, πολυτελές ξενοδοχείο στην Πάργα, 
ζητά να προσλάβει:

Υπάλληλο (Reception) 
και Guest Relations

Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη  
σε αντίστοιχη θέση 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Επιθυμητή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Ικανότητα χρήσης προγραμμάτων υπολογιστή 
(PROTEL, MS Office) 
•Ευχάριστος και φιλικός χαρακτήρας

Προσφέρονται: 
•Οικονομικές απολαβές αναλόγως προσόντων 
•Διαμονή και διατροφή

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@lichnosbeach.gr

Μπάρμαν  
Κωδ. ΜΠ - Μύκονος

Προσόντα: 
•Απόφοιτος/η τουριστικής σχολής 
•Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής 
•Ανάλογη προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο πολυτελείας 
•Πολύ καλή γνώση ανάμιξης ποτών 
•Ευχάριστη και ενθουσιώδη προσωπικότητα 
•Ομαδικότητα και ικανότητα συνεργασίας

Προσφέρονται: 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•3ημερο σεμινάριο με τις τελευταίες τάσεις  
της αγοράς 
•Διαμονή και διατροφή 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Προοπτικές εξέλιξης

E-mail για αποστολή βιογραφικού:  
panayiotis.d@mykonosgrand.gr

Το ξενοδοχείο Poseidon Hotel & Suites στη Μύκονο 
επιθυμεί να προσλάβει για τη σεζόν 2015:

Άτομο για Παρασκευή 
Πρωινού Μπουφέ

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία σε ξενοδοχείο 3 ή 4 αστέρων 
•Πτυχίο σχολής μαγειρικής 
•Προϋπηρεσία σε μπουφέ πρωινού  
και ζαχαροπλαστική 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Το ξενοδοχείο μας προσφέρει 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο  
προσόντων 
•Διαμονή & διατροφή

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: poseidon@
otenet.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22890 22437.

 
Β’ Μάγειρας - Ν. Πρέβεζας

Με 4 χρόνια προϋπηρεσία σε 4* ξενοδοχείο boutique 
για gourmet εστιατόριο με δημιουργική κουζίνα.

Παρέχονται: 
•Άμεση πρόσληψη 
•διαμονή  
•μισθός 
•ασφάλεια

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: gm@salvator.gr
 

Τα ξενοδοχεία SENTIDO Carda Beach 5* & Mikri Poli 
Kos 4* στην Καρδάμαινα της Κω ζητούν να προσλάβουν:

A’ Μάγειρα & Β’Μάγειρα 
Iταλικού Εστιατορίου (A La Carte)

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχείο 5* 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία 
•Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας

Η επιχείρηση προσφέρει: 
συνέχεια στη σελ. 24



Ikos Resorts is a 5* hospitality chain that creates and develops a collection of contemporary Greek 
resorts, based on the exciting concept of Infinite Lifestyle. At Ikos Resorts, we envision to offer an 
outstanding customer experience, based on unparalleled operational excellence, exceptional hospitality 
talent, great teamwork and innovative approach. We are currently looking for head waiters to join our 
a la carte themed restaurants (Anaya, Fusco, Ouzo, Provence) in Halkidiki, Greece:

Head Waiters 
Ref: HW01 - Halkidiki, Greece

Reporting to the restaurant manager, our head 
waiters are responsible for offering guests an 
exceptional fine dining experience, always maintaining 
high standards of customer service, communication 
and team working.

Main accountabilities will include: 
•Ensure the smooth running of all guests’ 
requirements and standards of service are 
maintained at all times 
•Ensure that the cleanliness and organization 
of restaurant are within the management 
guidelines 
•Ensure that appropriate mise-en-place 
is prepared 
•Keep a high standard of personal hygiene 
and appearance 
•Approach guests in the correct manner as lay 
out by hotel standards 
•Use the guests name whenever possible, 
in accordance with the hotel standards 
•Help in service staff training  
Your main qualifications need to include: 
•Tourism degree / diploma 
•Minimum 1-2 years’ experience as a head 
waiter within a luxury environment 

(4* or 5* hotel or luxury restaurant) 
•Excellent knowledge of English, additional 
language would be a plus 
•Computer literacy  
You also need to be or/and have the following 
skills: 
•Experience as (head) waiter/waitress in a high 
end/fine dining restaurant 
•Exceptional communication skills 
•A passion for hospitality and a good knowledge 
of food and beverage 
•Maintain a neat appearance, possess excellent 
interpersonal skills and easily build rapport 
with customers 
•Customer-centric attitude, ability to adapt 
into Infinite Lifestyle concept 
•Ability to cope under pressure and deliver 
excellent service results in a fast paced luxury 
environment  
We are an equal opportunities employer.

Send your CV to the following e-mail: careers@
ikosresorts.com. All applications will be considered 
as confidential. Follow us on website & LinkedIn for 
more company news and job updates, website: www.
ikosresorts.com. The Infinite Lifestyle Experience.

Swiss Automotive Group (SAG) is the market leader for car and commercial vehicle spare parts in 
Switzerland, Austria, Belgium and the Netherlands. SAG Informatik AG, headquartered in Dietlikon, 
Switzerland, develops and implements tailored IT solutions for the Swiss Automotive Group and the 
individual subsidiaries, taking charge of operations at the companies own data processing centers.

Due to the great success of our branch in Thessaloniki, SAG Informatik AG wants to expand the staff 
and is looking for:

Software Engineer (m/f 100%)
•As a software engineer, you will work on challenging strategic projects in the area of enterprise and 
web-based applications design, development and systems integration.

The ideal candidate holds a higher degree in computer science or relevant subject. He/She is experienced 
in Java, PL/SQL, Oracle and/or web-technologies, and has a good understanding of software and systems 
engineering principles. Fluency in English is a must, knowledge of German is an asset.

If you enjoy working in a multinational group and have the required qualifications and experience, 
please apply by sending your resume, diploma, job references in English to SAG Informatik AG 
Theodoros Sarigkolis Str. Mprantouna 3 54626 Thessaloniki, e-mail: Theodoros.Sarigkolis@sag-ag.
ch. Find further information on: www.sag-ag.ch

Η εταιρία Media Strom, ηγέτιδα στο χώρο της, ζητά να προσλάβει για το εργοστάσιό της στο Μαρκό-
πουλο Αττικής:

Έργατη Παραγωγής (κωδ. ΕΠ-531)
Περιγραφή θέσης: 
•Πραγματοποίηση εργασιών 
σε τμήματα της παραγωγής, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
και οδηγίες της εταιρίας.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος λυκείου ή ΙΕΚ 
μηχανολογίας 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση Η/Υ 

•Εργατικότητα, οργανωτικότητα 
και συνέπεια 
•Aυστηρή τήρηση 
των διαδικασιών και οδηγιών 
•Ηλικία έως 35 ετών  
Προσφέρουμε: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Πλήρης απασχόληση 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

Εάν είστε άτομο με επαγγελματι-
κές φιλοδοξίες και καλύπτετε τα 
παραπάνω προσόντα αποστείλατε 
το βιογραφικό σας σημείωμα ανα-
φέροντας τον κωδικό της θέσης 
(ΕΠ-531) στο fax: 210 3482899, 
τηλ: 210 3482800 και e-mail: 
personnel@mediastrom.gr, υπ’ 
όψιν: διεύθυνσης ανθρώπινου 
δυναμικού.

Outgoing Tourism Manager 
Thessaloniki

Requirements-you must have: 
•2+ experience in tourism 
•Organization of mass tourism 
tours 
•Knowledge of airticket 
reservation systems 
•Knowledge of hotel 
reservation systems 
•Excellent command of Greek 
and English 

•Strong knowledge of Microsoft 
Office  
Bonus points if you have: 
•Fluency in Russian language 
(verbal and written) 
•Willingness and ability 
to adapt and learn 
•Ability to work as a team 
member 
•Self-starter, self-motivated, 

and capable of seeking new 
opportunities to add value  
Benefits: 
•Dynamic and creative working 
environment 
•Opportunities for career 
development

Send your CV to the following 
e-mail: apugina@mouzenidis.gr

Η εταιρία ΕΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ Α.Ε.Ε. που δραστηριοποιείται στο χώρο των εισαγωγών και της εμπορίας 
αθλητικών ειδών και οργάνων γυμναστικής για επαγγελματικό και  οικιακό χώρο, camping και εποχιακών 
ειδών, ενδιαφέρεται να προσλάβει για τις αποθήκες της στη Θεσσαλονίκη:

Υπεύθυνο Αποθήκης

Ξενοδοχείο 4* στα Χανιά ζητεί:

Διευθυντή Ξενοδοχείου
Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής (διοίκηση επιχειρήσεων ή τουριστικά). 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας, οργάνωσης και προγραμματισμού. 
•Άριστη γνώση της λειτουργίας των επισιτιστικών τμημάτων 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία all inclusive η club θα εκτιμηθεί. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών, Γαλλικών ή Γερμανικών. 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: hrchaniadpt@gmail.com, υπ’ όψιν 
τμήματος ανθρώπινου δυναμικού.

Ξενοδοχείο 4*

A large wheat & maize milling company located in Zambia is seeking a:

Wheat & Maize Miller 
to Head and Enhance Production

Requirements: 
•Previous hands-on experience in wheat/maize 
milling operations and management 
•Good knowledge & experience in yield 
management, grist management and flour 
improvers 
•Good hands-on experience in milling plant 
maintenance (roll changing, sifter management etc) 
•Efficient handling of production manpower 
•Fluency in English 
•Competency in Microsoft Office (Excel, Word) 
•Age 25 to 45 years 

•Only candidates seeking a long term relocation 
employment opportunity will be considered  
Wage package includes: 
•very good salary for the right candidate 
•furnished home, company car 
•medical cover 
•30 days annual leave

Interested applicants should send CV’s to the 
following e-mail: dinakaldis@hotmail.com. For details 
and information regarding our milling  operations 
visit website: www.antelope.co.zm 

Τόπος: 
•8ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αθήνας, 574 00 Σίνδος  
Καθήκοντα: 
•Συντονισμός και οργάνωση αποθήκης 
•Συντονισμός και εκτέλεση παραγγελιών (Pick up, συσκευασία, Scanning, φόρτωση) 
•Εκφόρτωση και τακτοποίηση εμπορευμάτων 
•Απογραφή και παρακολούθηση αποθεμάτων. 
•Παρακολούθηση του συστήματος διαχείρισης επιστροφών 
•Λογιστική παρακολούθηση της αποθήκης και των εφαρμογών της  
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν, τουλάχιστον τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
•Γνώσεις μηχανογραφημένης αποθήκης και λειτουργία barcode scanner (η προϋπηρεσία σε μεγάλες 
μηχανογραφημένες αποθήκες θα θεωρηθεί σημαντικό προσόν) 
•Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες 
•Γνώσεις η εμπειρία από εφαρμογή συστημάτων ποιότητος. 
•Καλές γνώσεις Η/Υ, Microsoft Excel και προγραμμάτων Office γενικότερα. (Επιθυμητή εμπειρία 
σε συστήματα ERP)

Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα με ομαδικό πνεύμα, 
μεθοδικότητα και πνεύμα συνεργασίας με τους συναδέλφους του στην αποθήκη.

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο e-mail: ma@eldico.gr

Η NEF-NEF AE. ελληνική εταιρία, με ηγετική θέση και παρουσία πάνω από 50 χρόνια στο χώρο των 
λευκών ειδών ζητά:

Πωλήτρια Λιανικής 
Πλήρους Απασχόλησης - Πλατεία Κοτζιά

Για shop in shop στο πολυκα-
τάστημα NOTOS HOME Πλατεία 
Κοτζιά.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Εργασιακή εμπειρία 
τουλάχιστον 5 ετών 
σε αντίστοιχη θέση σε κατάστημα 
λιανικής ή πολυκατάστημα 
•Απαραίτητο επίπεδο 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
•Επικοινωνιακός & μεθοδικός 
χαρακτήρας με πνεύμα 
συνεργασίας, ομαδικότητας 
και έμφαση στην εξυπηρέτηση 
του πελάτη. 
•Ενδιαφέρον για τη μόδα 
και τη διακόσμηση σπιτιού 
•Καλή γνώση του αντικειμένου 
των λευκών ειδών επιθυμητή 

•Γνώσεις Η/Υ, αγγλικών.  
Παροχές: 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
και συνεχή εκπαίδευση 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Δυνατότητα εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικού 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
info@nef-nef.gr
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών,  
άριστο περιβάλλον εργασίας

Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: kos@mikripoli.gr

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Από ξενοδοχειακή μονάδα στη Ζάκυνθο ζητoύνται:

10 Καμαριέρες

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
korfiatimarianthi@gmail.com 

Ο όμιλος ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗ που βρίσκεται στην 
Κω, ζητά να προσλάβει για τη σεζόν 2015:

Προϊσταμένη Ορόφων

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον  
3 ετών σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχειακά  
συγκροτήματα 4* ή 5* άνω των 300 δωματίων 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών - η γνώση επιπλέον 
ξένων γλωσσών (Γερμανικά, Ρωσικά ή Γαλλικά)  
θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν 
•Καλή γνώση χρήσης Η/Υ 
•Εμπειρία στην εκπαίδευση υφιστάμενου  
προσωπικού (on the job training) Επαγγελματική 
εμφάνιση και συμπεριφορά, ομαδικό πνεύμα  
εργασίας, ηγετικές ικανότητες 
•Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα  
υπό συνθήκες πίεσης

Προσφέρονται: 
•Οικονομικές απολαβές αναλόγως  
προσόντων 
•Διαμονή για εργαζόμενους με μόνιμη κατοικία 
εκτός Κω 
•Διατροφή 
•Σταθερό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογρα-
φικό με φωτογραφία στο φαξ: 22420 55656 ή μέσω 
e-mail στο: cv@kipriotis.gr

 
Το ξενοδοχείο Royal Marmin Bay επαναλειτουργεί 
μετά  από πλήρη ανακαίνιση και αναβάθμιση και ζητά:

Υπάλληλους Υποδοχής   
(Reception Clerks) 

Κρήτη - Ν. Λασιθίου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Επαγγελματική εμπειρία σε ξεν/χεία 5* πολυτελείας 
τουλάχιστον 3 ετών 
•Πτυχίο τουριστικής/ ξενοδοχειακής σχολής  
(επιπλέον προσόν) 
•Γνώση ξενοδοχειακών συστημάτων (opera)  
και Η/Υ, windows, excel, powerpoint, Internet 
•Ξένες γλώσσες: Αγγλική και μια επιπλέον  
( Ρωσική θα θεωρηθεί συν) 
•Προϋπηρεσία σε Resorts εξωτερικού  
(επιπλέον προσόν) 
•Προϋπηρεσία σε τμήματα εξυπηρέτησης πελατών

Απαραίτητες ικανότητες: 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Ευγένεια, ευχάριστη, παρουσία, προσωπικότητα, 
εξυπηρετικότητα, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, 
θετική σκέψη. 
•Υψηλή απόδοση σε συνθήκες πίεσης 
•Προσαρμοστικότητα στο νέο περιβάλλον εργασίας

Στο βιογραφικό να αναγράφονται ύψος και βάρος.

Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάση  
προσόντων /προϋπηρεσίας 
•Άριστες συνθήκες εργασίας, πολυτελές περιβάλλον 
•Διαμονή, διατροφή 
•Προϋποθέσεις μακροχρόνιας συνεργασίας  
και εξέλιξης, εκπαίδευση

Υπ’ όψιν θα ληφθούν μόνο βιογραφικά που πλη-
ρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, θα συνοδεύονται 
από πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία στο e-mail: 
office@marminbay.gr

Από γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων ζητούνται  άτο-
μα για Φολέγανδρο και Μύκονο για εργασία άμεσα 
και με ευχέρεια λόγου και πρωτοβουλιών.

Αυστηρός απαραίτητα προσόντα:  
•χρήση Η/Υ, 
•Δίπλωμα οδήγησης, 
•Αγγλικά.

Προσφέρονται αποδοχές αναλόγως προσόντων.   
Θα εκτιμηθούν:  
•γνώσεις στο αυτοκίνητο, 

•δεύτερη ξένη γλώσσα, 
•εμπειρία στα τουριστικά.

Παρακαλούμε αποστείλετε  βιογραφικά σημειώ-
ματα στο e-mail: job-offers@tomaso.gr

 
Stella & Moscha - exclusive Greek island weddings,  a 
wedding & events company, with offices in Athens 
- Santorini, seeks an individual to cover the following 
position:

Wedding & Events Planner
Job role: 
•Responsible for a number of weddings  
and events taking place around Greece. 
•This position will require regular liaison with  
the wedding director and daily contact with clients 
•Provides customer support and coordinate  
the entire event planning process 
•Take personal responsibility to ensure that 
standards are maintained, ensure accurate follow 
up and communication both internally and with 
partners.

Qualifications & skills: 
•Studies in tourism, management, marketing  
or in sales would be beneficial 
•Work experience in a similar position would  
be considered as an asset. 
•Excellent command of English and Greek 
•Additional language knowledge 
will be considered an asset 
•Driving licence is required 
•Service orientation and flexibility are required 
•Communication and organization skills  
are of the utmost importance, interpersonal 
relationship with customers and the team, should 
be self-motivated, punctual, energetic  
and able to work under pressure and within  
time limits 
•Attention to detail and multitasking skills

The company offers: 
•Pleasant working environment 
•Competitive salary package based on experience 
and skills 
•Work on an annual basis 
•Opportunities to excel in a growing company

Send your CV to the following e-mail:  
chanioti@hotmail.com

 
Blue Palace, a luxury collection resort & spa, Elounda, 
Crete, member of Starwood Hotels & Resorts, seeks 
an individual to cover the following position, based 
on property:

MICE & Wedding 
Sales Manager

The resort is currently seeking for a passionate and 
dynamic Sales professional who has the ability to 
deliver extraordinary levels of customer service and 
provide creative solutions to our clients.

Job role: 
•Generate MICE & Wedding inquiries and manage 
conversion, in co-operation with the director  
of sales & revenue management 
•Create and maintain relationship with existing 
clients, acquire more new clients to the business 
and generating references 
•Responsible for complete conversion of sales 
calls 
•Attend key exhibitions 
•Conduct and organise familiarisation trips 
•Maintain and up-to-date account and database 
•Manage the reporting as per guidelines in place

Qualifications & skills: 
•Studies in tourism or in sales would be beneficial 
•Work experience in a similar position  
would be considered as an asset. 
•Excellent command of both English and Greek 
•Additional language knowledge  
will be considered an asset 
•Driving licence is required 
•Willingness to travel 
•Communication and organization skills  
are of the utmost importance 
•Ability to thrive under pressure 
•Service orientation and flexibility are required

Applications should be submitted in English or Greek. 
Blue Palace Resort & Spa, attention Mr. Menelaos 
Bokeas, P.O BOX 38 72053 Elounda Crete,  e-mail: 
hr@sbokoshotels.gr  fax: 2810 334037 tel.: 28410 
65500 - 2810 334034.

Η ιστορική καπναποθήκη Έρμαν Σπήρερ (γνωστή 
ως Αυστροελληνική), του 1925, έχει μετατραπεί σε 
σύγχρονο ξενοδοχείο πολυτελείας, έχοντας διατηρήσει 
τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά της στοιχεία.

Βρίσκεται στο κέντρο της Δράμας, μπροστά στις μο-

ναδικού φυσικού κάλλους πηγές και λίμνες της Αγ. 
Βαρβάρας που χαρακτηρίζουν την Δράμα ως “Πόλη 
των Υδάτων”.

Την πόλη που με τη γενναιόδωρη φύση της αποτελεί 
καθ’ όλη την διάρκεια του έτους τον παράδεισο για 
τους λάτρεις των οικοτουριστικών περιηγήσεων και 
αθλητικών δραστηριοτήτων, την πόλη του κρασιού 
και του φωτός, την πόλη, την πολυσυλλεκτική με το 
μεγάλο γαστρονομικό πλούτο, την πόλη με τις πλού-
σιες παραδόσεις. 

Το ξενοδοχείο με τα 73 ευρύχωρα δωμάτια και σουίτες, 
το εστιατόριο ελληνικής δημιουργικής / σύγχρονης 
κουζίνας, το all day εστιατόριο-καφέ, lobby bar, jazz 
bar και spa & wellness center προσφέρει υψηλού 
επιπέδου φιλοξενία και υπηρεσίες καθ’ όλη τη δι-
άρκεια του έτους. 

Front Office Manager 
(Κωδ. Θέσης FOM) 

(Opening Summer 2015)

Αρμοδιότητες: 
•Οργάνωση και άριστη λειτουργία του τμήματος 
υποδοχής και κρατήσεων. 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής. 
•Άριστη γνώση αγγλικών και πολύ καλή γνώση 
μιας επιπλέον ξένης γλώσσας (Γαλλικά, Γερμανικά, 
Ρωσικά). 
•Άριστη γνώση εφαρμογών MS - Office και πολύ 
καλή γνώση ξενοδοχειακών προγραμμάτων. 
•Αποδεδειγμένη τριετή (3) προϋπηρεσία  
σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 5*  
(αστικά και resort) 
•Δημιουργία και αποτελεσματική διοίκηση ομάδας. 
•Άριστη γνώση της ξενοδοχειακής αγοράς 
•Καλή γνώση ISO. 
•Ευχάριστη προσωπικότητα - ευχέρεια  
στις δημόσιες σχέσεις και πωλήσεις -  
επαγγελματισμός - υπευθυνότητα - εργατικότητα -  
πνεύμα συνεργασίας.

Επιθυμητά προσόντα: 
•Ηλικία έως 35 ετών, κάτοικος νομού Δράμας.

Παροχές: 
•Ανταγωνιστικός μισθός σε ένα σύγχρονο εργασια-
κό περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη, 
καθώς και προοπτικές εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται αναγράφοντας 
τον κωδικό της θέσης να αποστείλουν βιογραφικό 
με φωτογραφία στο e-mail: hr@HGHotel.gr

HotelBrain, an independent company specializing in 
hotel management, consulting and development, is 
currently seeking to recruit for our managed hotels 
in Santorini, professional for the position of:

Front Office Agent Santorini

Responsible to provide customer focused service 
to the guests, ensuring their stay will become an 
unforgettable experience. Demonstrate a “service” 
attitude and anticipate guest needs.

Qualifications: 
•Degree in hospitality/ tourism. 
•3-4 years minimum experience as a receptionist 
in a luxurious boutique hotel. 
•Excellent command of both English and Greek 
language is essential. 
•Very good knowledge of a second foreign  
language will be considered as an asset. 
•Self-motivated, enthusiastic and customer - 
oriented. 
•Excellent MS Office skills. 
•Well groomed with strong communication  
and interpersonal skills. 
•Team work spirit.

An attractive package of benefits is offered  
according to qualifications.

Should you wish to be a member of HotelBrain 
team, please visit the HotelBrain career portal and 
submit your CV to the following link: http://goo.gl/
M58k7n. Click Here Link above should go to: www.
hotelbrain.com/hr. All applications will be treated 
in the strictest confidence.

Ο ξενοδοχειακός όμιλος Aegean Star Hotels για το 
ξενοδοχείο στη Χαλκιδική, επιθυμεί να προσλάβει:

1 Άτομο για τη 
Θέση των Κρατήσεων

Ο ιδανικός υποψήφιος-α θα πρέπει να διαθέτει:
•Τουλάχιστον τρία χρόνια προϋπηρεσία σε θέση 
κρατήσεων ξενοδοχείου 300 κλινών και άνω 
•Απαραίτητη η άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Εμπειρία προγράμματος Protel

Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Μισθός ανάλογος προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋ-
ποθέσεις, να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους 
σημείωμα με φωτογραφία: τηλ: 23740 20820, φαξ: 
23740 20544, e-mail: manager-chal@aegeanstar.com

 
Our unique company is established in 2012 and 
operates with hotel reservation management, OTA’s 
(online travel agents) and revenue management. Axia 
Hospitality is looking to recruit for season 2015:

Front Office Manager  
(Code FOM) - Santorini

Position requirements: 
•Minimum 2 years experience as a front office 
manager or 3 years as a front office agent 
in a 5*property 
•Have a college degree in business tourism / 
hospitality management 
•Be an excellent communicator in English & Greek 
(written and spoken) 
•Knowledge of an extra foreign language  
will be considered as an asset 
•Excellent organization and communication skills 
with high ability to multitask 
•Computer literate and knowledge of hotel 
software, preferable Protel PMS 
•Desire to exceed guests’ expectations 
•Ability to lead, motivate and develop teamwork 
spirit 
•Dynamic and flexible

Axia Hospitality offers: 
•Competitive salary 
•Accommodation 
•Friendly work environment 
•Opportunities for career development

Please send us your CV with recent photo and any 
available references/recommendations to the following 
e-mail: info@axiahospitality.com. For your convenience 
apply by mentioning the position reference.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Από τον όμιλο Figura, ζητούνται:

Aισθητικοί ΤΕΙ 

•Για πρακτική άσκηση για τα καταστήματα  
Συντάγματος και Πατησίων.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: athens@
figurabody.gr ή patision@figurabody.gr, τηλ: 210 
3232325.

Τo SIKYON COAST HOTEL & RESORT στο Ξυλόκα-
στρο Κορινθίας, ζητεί για τη σεζόν 2015:

Spa Therapist

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής (ΤΕΙ ή ΙΕΚ) 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητή 
η γνώση 2ης ξένης γλώσσας 
•3-5 έτη προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 4* ή 5*  
ή σε πολυτελή εστιατόρια

Για αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία, e-mail: 
info@sikyoncoast.com ή στο fax: 27430 25432.

Ο όμιλος ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗ που βρίσκεται στην 
Κω, ζητά να προσλάβει για τη σεζόν 2015:

Επαγγελματία στο 
Μανικιούρ - Πεντικιούρ

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
•Απόφοιτος αντίστοιχης σχολής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση 
•Γνώση και εμπειρία σε nail art 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής & Ελληνικής 
γλώσσας 
•Πρόσθετη γνώση της Ρώσικης ή Γερμανικής 
γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Ικανότητα στις πωλήσεις και την προώθηση  
προϊόντων 
•Άριστες ικανότητες επικοινωνίας

Προσφέρονται: 
•Οικονομικές απολαβές αναλόγως προσόντων 
•Διαμονή για εργαζόμενους με μόνιμη κατοικία 
εκτός Κω 
•Διατροφή καθημερινά 
•Σταθερό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογρα-
φικό με φωτογραφία στο φαξ: 22420 55656 ή μέσω 
e-mail στο:cv@kipriotis.gr



Η Axel accessories είναι μια 100% ελληνική εταιρία μόδας με το βλέμμα της στραμμένο σε ολόκληρο 
τον κόσμο. Η πρωτοτυπία, η διορατικότητα, το πάθος, η γνώση, η φαντασία, η ικανότητα και η θετική 
στάση της ζωής όλων των συνεργατών της είναι τα στοιχεία που την έχουν διατηρήσει σε μια συνεχώς 
ανοδική και εξωστρεφή πορεία. Μαζί μας μπορείς να εργαστείς στον υπέροχο κόσμο της μόδας και να 
κάνεις τα όνειρα σου πραγματικότητα μέσα σε ένα φιλικό, ανθρώπινο και ταυτόχρονα διεθνές και συ-
νεχώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον. Η εταιρία για τα κεντρικά της γραφεία στη Θεσσαλονίκη επιθυμεί:

Αρχιτέκτων 
(Κωδικός Θέσης: AΡ01)

Προφίλ υποψηφίου: 
•Απόφοιτος/η αρχιτεκτονικής σχολής, 
•Άριστος/η γνώστης του σχεδιαστικού 
προγράμματος AutoCAD, 
•Άριστος/η γνώστης της αγγλικής γλώσσας, 
ευχέρεια προφορικού και γραπτού λόγου, 
•Πολύ καλή χρήση του Ms Office, 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 χρόνια, 
•Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 
προφορική και γραπτή (επιπλέον γλώσσα 
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν) 
•Δημιουργικός χαρακτήρας, 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευεξία, 

προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας, 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα, 
εχεμύθεια, αποτελεσματική επικοινωνία, 
μεθοδική οργάνωση, ορθότητα και ταχύτητα στην 
εκτέλεση καθηκόντων, 
•Ηλικία από 30- 40 ετών.

Παροχές: Δυνατότητα εξέλιξης σε ένα δυναμικό 
και αναπτυσσόμενο περιβάλλον

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 
αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα ανα-
φέροντας τον κωδικό AΡ01 με πρόσφατη φω-
τογραφία στο e-mail: hr@axelaccessories.com

TELESMA Business Technologies S.A. is seeking a:

Senior/Mid Senior PHP Developer
TELESMA Business Technologies 
S.A. is a company offering 
technology products and services 
focusing on business consulting, 
software development and system 
integration. 

We are looking, on behalf of 
our client, a large corporation, 
for a senior/mid senior PHP 
developer to staff its product 
development activities. The 
ideal candidate should have 
excellent PHP skills, be able to 
work with minimal supervision 
and guidance and to drive – lead 
product development.

Responsibilities: 
•Design and develop solutions 
for complicated software 
requirements 
•Ability to lead small 
development teams 
•Write “clean”, well designed 
code 
•Be able to troubleshoot, test 
and maintain the core product 
software 
•Contribute in all phases 
of the development lifecycle 

•Integrate with different 
systems supporting various 
protocols (SOAP, REST etc) 
•Develop and deploy new 
features to facilitate related 
procedures & tools if necessary  
Required qualifications: 
•Strong, proven OOP 
knowledge and application 
•5+ years of software 
development experience in PHP 
•Experience developing with 
the MVC design pattern 
•Experience with web services 
and integration with 3rd party 
systems 
•Experience with NodeJs 
considered a plus 
•Excellent knowledge of 
Javascript, especially OOP 
concepts like prototype 
inheritance 
•Experience in leading 
development teams 
•Very good knowledge 
of relational databases 
•Experience with subversion 
a plus 
•Experience working 
with KnockoutJs a plus 

•Very sharp analytical skills 
and communication abilities, 
•Ability to integrate 
and work in an international 
environment, 
•Excellent command 
of the English Language 
in both written and oral form. 
•Flexibility, self-motivation 
and focus on high level, 
qualitative performance 
& the achievement of results. 
•EU work permit
Only candidates deemed to fulfill 
the aforementioned qualifications 
will be invited to an interview.

We offer competitive compensation 
package according to qualifications, 
continuous learning and training 
and above all a promising career 
path in one of the world’s leading 
IT companies.

Applicants should send their 
full CV to: Telesma Business 
Technologies S.A. 77, Alexandras 
Ave., 114 74, Athens, t.: +30 216 
9000004, f.: + 30 216 9000007, 
e-mail: sphpd@telesma.gr, site: 
www.telesma.gr

Συνεργαζόμενη εταιρεία με την «VODAFONE–ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.»  επιθυμεί να απασχολήσει για λο-
γαριασμό της τελευταίας:

Εκπροσώπους Τηλεφωνικών Πωλήσεων 
 (Telesales Agents)

Στις εγκαταστάσεις της Vodafone-Παναφον στην 
Αθήνα.

Περιγραφή θέσης: Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι 
υπεύθυνος/η για τη διενέργεια εξερχομένων κλή-
σεων με σκοπό την ενημέρωση και προώθηση των 
προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας.

•Καθεστώς βαρδιών 
•Πενθήμερη εργασία Δευτέρα-Παρασκευή 
•Συμμετοχή σε πρόγραμμα προμηθειών (bonus) 
•Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις και σε νέες 
τεχνολογίες 

•Προοπτικές εξέλιξης 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους 
στις τηλεφωνικές πωλήσεις 
•Ικανότητα ομαδικής εργασίας 
•Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία 
•Πολύ καλή χρήση της Ελληνικής και Αγγλικής 
γλώσσας

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο  e-mail: 
joanna.apostolopoulou@vodafone.com

Ο όμιλος ξενοδοχείων PhilianHotels & Resorts, ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ξενοδοχειακών μονάδων 
που δραστηριοποιείται σε κορυφαίους ελληνικούς προορισμούς, επιθυμεί να προσλάβει:

Ζαχαροπλάστη 
για Ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν 
τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
•Αντίστοιχη εμπειρία σε ξενοδοχείο 
για τουλάχιστον 2 ετών 
•Γνώση Αγγλικών 
•Iκανότητα στην επικοινωνία 
και στις διαπροσωπικές σχέσεις 
•Ευελιξία – ομαδικότητα 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Έως 35 ετών 

Η εταιρία προσφέρει: 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό 
περιβάλλον 
•Ανταγωνιστικές παροχές

Αποστολή βιογραφικών στην παρακάτω ηλεκτρο-
νική διεύθυνση: hr@philianhotels.com, πληροφορίες 
στο: 6940 553000, (ώρες 11:00πμ - 13:00μμ και 
7:00μμ - 9:00μμ).

BI & Data Warehouse Consultants 
Athens, Greece – Ref: DWH-GR

The position: 
•Requires frequent travelling 
•Information needs analysis; Understand the customer’s business processes 
•Translate business information needs into technical requirements 
•Data process flow design & development (ETL) 
•Defining and implementing data capture processes from various sources and formats. 
•Design of data integration solutions: 
•Develop an in-depth understanding of the source systems and data models 
•data profiling 
•end-to-end design of the production process to extract, transform and load the data 
•be involved in requirements gathering 
•collaborating with front end team 
•constructing, unit testing and automating the extract, transformation and loading process  
•Support development of the logical data model 
•Physical data model design, development & implementation 
•Provision of clear & concise technical documentation  
The candidate: 
The ideal candidate will be expected to possess the following:  
•At least 6 years of proven experience and solid knowledge in the area of DWH Analysis; 
•Great knowledge of SCRUM s/w development methodology; 
•Ability to organize and prioritize tasks as well as plan and delegate responsibilities; 
•Excellent communicational and organizational skills as well as sound judgement and the ability 
to discern key issues and deal with them effectively; 
•Excellent command of English both written and spoken; 
•Flexibility for frequent travel and able to work in an international and multi-cultural environment; 
•The majority of the core systems in the project are implemented using Oracle products (Databases 
& ETL), therefore practical and proven experience in the design of Oracle solutions is necessary.  
•Practical experience of gathering information requirements and business process analysis 
•Hands on experience of designing, developing & implementing ETL processes using industry-
standard ETL tools 
•Building/tuning procedures with PL/SQL 
•Practical knowledge and experience of data analysis and data profiling. 
•Practical experience of data modelling (logical and physical) 
•Experience of implementing solutions in Enterprise level Data Warehousing projects

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 to the following e-mail: careers@trasys.gr. All inquiries and 
applications will be handled in strict confidence and will be acknowledged promptly.

Food & Wine Tour Agency - Santorini
Santorini Wine Tour, a leading 
wine and culinary tour agency, is 
looking to recruit a candidate for 
the summer season 2015.

The position is full-time and the 
main duties of the candidate 
would include amongst other:
•Leading small, exclusive wine 
and culinary group tours 
•Talking about and presenting 
wines and food 
•Escorting small groups 
of travelers experiencing wine 
& culinary tours 

Qualifications: 
•WSET advanced level 
or degree in enology 
or proven work experience 
as a sommelier or wine water 
•Good knowledge of Greek 
and international wines 
•Proficient in English 
(verbal communication) 
•Pleasant, friendly and fun 
personality 
•Able to live in Santorini 
April- October 
•Driving license 

The company offers: 
•An attractive package 
including pay, accommodation 
and specialized training 
•Strong possibility for annual 
contract

If you are interested in applying 
for the job please provide us with 
a short cover letter explaining why 
you would like to work with us, along 
with your CV & a recent picture to 
e-mail: info@santoriniwinetour.
com. All applications will be treated 
with confidentiality.
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
συνέχεια στη σελ. 28

Διοικητικά & Επιτελικά  
Στελέχη Επιχειρήσεων
Ο ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΟΣ συνεταιρισμός ζητά Υπεύ-
θυνο Διεύθυνσης για την ανθαγορά στον Άγιο 
Αθανάσιο Θεσσαλονίκης. Απαραίτητη εμπειρία 
στη διοίκηση, επιθυμητό πτυχίο γεωπονίας και 
προϋπηρεσία στην ανθοκομία. Βιογραφικά στο 
e-mail: fytoria@otenet.gr.

ΜΕΓΑΛΗ Α.Ε. στο χώρο του φαρμάκου ζητά Υπεύ-
θυνο Εξαγωγών με έδρα την Αθήνα. Απαραίτητα 
προσόντα: πολύ καλή γνώση Αγγλικών, καλός 
διαπραγματευτής, όρεξη για εργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@lionpharma.gr.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίμων με έδρα τη ΒΙΠΕΘ 
Σίνδου, ζητά Υπάλληλο για το τμήμα εξαγω-
γών. Απαραίτητη γνώση άπταιστων Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@regina-foods.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης Διοικητικής Υποστήρι-
ξης, από εταιρία συμβούλων. Πτυχιούχος ΑΕΙ, 
με άριστη γνώση Ms office, Αγγλικών, αμοιβή 
συζητήσιμη. Βιογραφικά στο e-mail: info@ycp.
gr, τηλ: 210 7700583.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 6 πτυχιούχοι Διοίκησης Επιχειρήσε-
ων, από όμιλο επιχειρήσεων για τη στελέχωση 
νέας διεύθυνσης και νέας μονάδας στην Αθήνα. 
Βιογραφικά στο e-mail: patras192@yahoo.gr, 
κος Πάτρας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διοικητικός Υπάλληλος, για να στε-
λεχώσει διοικητική θέση γραφείου στην Αθή-
να. Απαιτείται ξένη γλώσσα, άριστη γνώση Η/Υ, 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, πτυχίο ΑΕΙ. 
Βιογραφικά στο e-mail: papatheomaria.sec@
gmail.com, κωδ: MNGATH.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος, για διαχείριση εξαγωγών 
με εμπειρία και γνώση ξένων γλωσσών, λογι-
στικού προγράμματος ΚΕΦ5 και logistics, από 
μεταλλουργική βιομηχανία. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv.societe@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Τμήματος Προμηθειών, από 
εταιρία στη Θεσσαλονίκη. Προϋπηρεσία σε εισα-
γωγές και εμπειρία σε αγορές. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: hr.detect@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διοικητικός Υπάλληλος, από όμιλο 
εταιριών για να στελεχώσει θέση σε γραφείο στην 
Αθήνα. Απαιτείται πτυχίο ξένης γλώσσας, άριστη 
γνώση Η/Υ, αντίστοιχη προϋπηρεσία, πτυχίο από 
ΑΕΙ. E-mail με θέμα MNGATH: papatheomaria.
sec@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος-Διαχειριστής Έργων(project 
manager) για εργασίες εντός γραφείου αλλά και με 
εξωτερικές αρμοδιότητες. Άριστη γνώση AutoCAD-
δίπλωμα οδήγησης-άριστη γνώση Αγγλικών και 
εμπειρία πωλήσεων. Επιθυμητά: ικανότητες συν-
δυαστικής οργάνωσης-εργασιών-γνώση Ιταλικών. 
E-mail: designdepartment.thess@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Εξαγωγών, με απαραίτητη 
3ετή προϋπηρεσία στην ανάπτυξη πελατολογίου 
(όχι υπάλληλος τιμολόγησης). Καλή χρήση Η/Υ, 
άριστη γνώση Αγγλικών και επιθυμητή δεύτερη 
γλώσσα. Μόνο σοβαρές προτάσεις, βάση Χαλ-
κιδική. E-mail: exports@lawyer.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διευθυντής Οικονομικών CEO/CFO στη 
Θεσσαλονίκη. Πτυχιούχος διοίκησης οικονομίας, 
διοίκησης επιχειρήσεων, ή σχολής εμπορίας και 
διαφήμισης. Γνώση Αγγλικών, αγάπη για video 
games, ολοκλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσε-
ων. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@creat3d.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτιδα με καλή χρήση Η/Υ, Αγ-
γλικών. Οργανωτική, φιλόδοξη, επικοινωνιακή 
ικανότητα, ως Διοικητικό Στέλεχος εμπορικής 
επιχείρησης. Βιογραφικά στο e-mail: gxtgroup@
gmail.com, κωδ: Υ1.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Επιχειρηματικός - Διοικητικός Συνερ-
γάτης, με καλή γνώση Αγγλικών, Η/Υ. Αντίληψη, 
μεθοδικότητα, οργάνωση, επικοινωνιακή δεξι-
ότητα στον κλάδο των υπηρεσιών για εμπορικό 
στήσιμο και ανάπτυξη επιχείρησης. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobslinks1@gmail.com, κωδ: 01.

Marketing - Δημόσιες Σχέσεις - 
Διαφήμιση
H ALFANET επιθυμεί να προσλάβει Ε-Marketing 
Manager, με πολύ καλή γνώση σε σχεδιαστι-
κά προγράμματα επεξεργασίας ιστοσελίδων, 
newsletter, flyer και διαφόρων εντύπων. Επι-
θυμητή η γνώση της πληροφορικής. E-mail: 
hr@alfanet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες ως Σύμβουλοι Διαφήμι-
σης, από νεοσύστατο τουριστικό οδηγό για τη 
στελέχωση του εμπορικού τμήματος του. Προ-
σφέρονται: σταθερός μισθός και ποσοστά. Τηλ: 
215 5354289.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί νέα για τη θέση 
Γραμματείας - Δημοσίων σχέσεων. Απαραίτητα: 
Αγγλικά, Η/Υ, άριστη εμφάνιση και επικοινωνία. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: pr@
linkgreece.com.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί νέα, για τη θέση Γραμ-
ματεία-Δημόσιες σχέσεις. Απαραίτητη γνώση 
Η/Υ και Αγγλικών. Άριστη εμφάνιση και άριστη 
επικοινωνία. Πρόσφατη φωτογραφία απαραί-
τητη. Βιογραφικά στο e-mail: pr@paraskhnio.
gr, κωδ: REC.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στο χώρο της 
υγείας ζητεί άτομα για το τμήμα δημοσίων σχέσεων 
και διαφήμισης, με ή χωρίς προϋπηρεσία. Άμεση 
πρόσληψη, πρωινά ή απογευματινά ωράρια. Τηλ: 
212 6872598.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα νέες, ευπαρουσίαστες και επι-
κοινωνιακές για έρευνα αγοράς. Βιογραφικά στο 
e-mail: eduschoolscv@gmail.com, κωδ: HR.123.

Ο ΟΜΙΛΟΣ εταιριών E.Ε Group με έδρα την 
Θεσσαλονίκη ζητά πτυχιούχες /χους ΑΕΙ-ΤΕΙ-
ΙΕΚ-ΚΕΚ, για άμεση στελέχωση τμημάτων πω-
λήσεων-marketing-management ενεργειακού 
σύμβουλου. Βιογραφικά στο e-mail: eegroupc@
gmail.com, τηλ: 2310 331033.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ εταιρία λιανικής πώλησης ζητεί-
ται Βοηθός Υπεύθυνου Μάρκετινγκ. Απαραίτη-
τη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5ετή σε ανάλογη 
θέση. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
loagsm@gmail.com.

ΔΙΕΘΝΗΣ όμιλος ζητά 8 άτομα, πτυχιούχους 
ΑΕΙ-ΤΕΙ, για άμεση στελέχωση τμημάτων 
marketing-public relations-finance. Βιογρα-
φικά στο e-mail: karram192@yahoo.gr, τηλ: 
210 6773990, κα Καρρά.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία αναζητεί μόνιμο Συνεργάτη 
για το τμήμα marketing. Απαιτείται πτυχίο, εργα-
σιακή εμπειρία, άριστη γνώση Αγγλικών και ms 
office. Βιογραφικά στο e-mail: hr@nakasgroup.
gr, κωδ: MRK001.

ΕΤΑΙΡΙΑ προώθησης πωλήσεων, ζητά 4 νέους 
για τα τμήματά της σε διαφημιστική καμπάνια. 
Προσφέρεται: πλήρης και οργανωμένη εκπαί-
δευση και ανάπτυξη των υποψηφίων, μέσα σε 
ένα ευχάριστο περιβάλλον. E-mail: experience.
adv15@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα ευπαρουσίαστες και επικοι-
νωνιακές για έρευνα αγοράς. Βιογραφικά με 
ένδειξη κωδ.(HR.155)στο e-mail: eduschoolscv@
gmail.com.

ΜΕΓΑΛΗ βιομηχανική εταιρία ζητά άτομο για να 
αναλάβει το τμήμα του marketing. Προϋπηρεσία, 
ευχάριστη προσωπικότητα και επικοινωνία τα 
βασικά προσόντα. Βιογραφικά στο e-mail: info@
primegroup.gr.

ΖΗΤOYNTAI άτομα για PR, από μπουάτ - κέντρο 
διασκέδασης στο Νέο Κόσμο και Λεωφόρο Συγ-
γρού. Τηλ: 6906 458678.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ξενοδοχείο στην Αθήνα, ζητεί να 
προσλάβει full time και part time, Sales and 
Marketing Officer. Απαραίτητη προϋπόθεση, 
ανάλογη προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία τουλάχι-
στον 4 ετών. E-mail με φωτογραφία: assistant.
manager79@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Digital and Social Media Manager, από 
εκδοτική εταιρία στο Κορωπί, για να αναλάβει τη 
διαδικτυακή προώθηση προϊόντων. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@compupress.gr, κωδ: NET0515.

ΕΤΑΙΡIΑ εκδοτική ζητεί άτομο για δημόσιες 
σχέσεις, διαφήμιση και προώθηση σε βιβλιο-
πωλεία με προϋπηρεσία στο χώρο. Επιθυμητή 
άδεια οδήγησης. Ωράριο: 10:00-16:00. Τηλ: 210 
3826220, κωδ. Jb-006.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ομάδα ζητά άτομο, με σχετική εμπειρία 
για δημόσιες σχέσεις (προπομπό) για κλείσιμο 
παραστάσεων. Τηλ: 6946 318828.

MARKETING Assistant ζητείται από διαφημιστική 
εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: hr.imagegroup@
gmail.com.

Λογιστές - Υπάλληλοι  
Λογιστηρίου - Μηχανογράφηση
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος, για πρακτική άσκηση, σε λο-
γιστικό γραφείο στο Ίλιον. Τηλ: 210 2618747, 
6976 926170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή, πολύ έμπειρος για 
φορολογικές δηλώσεις, με ευχέρεια στη χρήση 
προγραμμάτων epsilon, από λογιστικό γραφείο 
στην Αγία Παρασκευή. Ε-mail: ppapantonopoulos@
hotmail.com, τηλ: 6947 343663.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή αποκλειστικά με 
γνώσεις ERP - Softone για έκδοση τιμολογίων, 
εκδόσεων voucher, αποστολή παραγγελιών και 
επικοινωνία με πελάτες. E-mail: team@print-
easy.gr, τηλ: 210 2831333.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος, που να γνωρίζει λογιστικό 
πρόγραμμα και ξένες γλώσσες, από την εταιρία 
K. Αχιλλεόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. Προτιμητέο να έχει 
προϋπηρεσία. Ωράριο: 9:00-14:00. Βιογραφικά στο 
e-mail: tolis.ilia@gmail.com, τηλ: 6974 070999.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογίστριας, απόφοιτη ΤΕΙ ή 

ΑΕΙ. Να γνωρίζει ERP singular galaxy σε εργο-
στάσιο στο ΒΙΟΠΑ στα Άνω Λιόσια. Βιογραφι-
κά στο e-mail: emnschrstds1@gmail.com, τηλ 
306947 207335.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής /τρια για λογιστικό γραφείο 
στην Καλλιθέα. Γνώσεις προγραμμάτων epsilonet, 
μισθοδοσία. Παρέχεται: μισθός, ΙΚΑ και κάρτα 
ανεργίας για συμμετοχή σε πρόγραμμα ΟΑΕΔ. 
Βιογραφικά στο e-mail: nickzaxaropoulos@
yahoo.gr.

Η PROVERTIA SA βιομηχανικών γαλακτοκομικών 
στην Αλεξανδρούπολη, επιθυμεί να προσλάβει δυο 
Βοηθούς Λογιστή. Μερική απασχόληση-προοπτική 
πλήρους. Απαραιτήτως 3ετή προϋπηρεσία σε βι-
βλία Γ’ (γνώση καταχώρησης ΕΓΛΣ-λογαριασμών, 
Αν.Λογ. ΓΛ, soft1. Ε-mail: anestis@thrakis.gr, 
έως 15-06-2015.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Λογιστηρίου, από ΑE στο 
χώρο των ενοικιάσεων αυτοκινήτων. Απαραίτητα 
προσόντα: πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ-οικονομικής κατεύ-
θυνσης-καλή γνώση Αγγλικών-άριστη χρήση 
Η/Υ-προϋπηρεσία 2-3 ετών-ομαδικό πνεύμα 
και ικανότητα τήρησης προθεσμιών. E-mail: 
eljobpost@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικονομολόγος-Λογιστής, πτυχιούχος 
ΑΕΙ, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σχετικού 
αντικειμένου. Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε 
θέματα λογιστικής Β’ και Γ’ κατηγορίας, χρημα-
τοοικονομικές αναλύσεις, φορολόγηση νομικών 
και φυσικών προσώπων, εσωτερικός έλεγχος. 
E-mail: telechas@epilisis.net.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, να γνωρίζει από Η/Υ και λογιστική, 
για έκδοση τιμολογίων. Περιοχή: Λαχαναγορά 
Ρέντη. Τηλ: 6976 639444.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή, νέος με 5 έτη προ-
ϋπηρεσία σε λογιστήριο, από ανώνυμη τεχνική 
εταιρία. Απαραίτητες γνώσεις μισθοδοσίας, μόνιμη 
απασχόληση, επιθυμητό μεταφορικό μέσο. Ε-mail: 
log@erghlate.gr, fax: 210 6847741.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με γνώσεις κεφαλαίου, 
από επιχείρηση μεταλλικών κατασκευών στην 
περιοχή των Διαβατών. Απαραίτητο μεταφορικό 
μέσο. Βιογραφικά στο e-mail: s-markis@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογίστρια - Στέλεχος λογιστικού γρα-
φείου, με 10ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε 
ανάλογη θέση και μεταφορικό μέσο, για μόνιμη 
συνεργασία. Πολύ καλή γνώση σε Α.Ε.-ΕΠΕ-ΕΛΠ 
και εργατικά. Βιογραφικά στο e-mail: vana@
daidis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής/λογίστρια με εμπειρία στη 
χρήση προγραμμάτων μηχανογράφησης για 
να στελεχώσει γραφείο εταιρίας εξαγωγών. 
Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση Αγγλικών και 
Ιταλικών. Η επιχείρηση βρίσκεται στο Κίτρος 
Πιερίας. Βιογραφικά στο e-mail: info@mytilos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή, από τουριστική εταιρία 
με σχετική προϋπηρεσία και γνώση χειρισμού Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: fc@amaliahotels.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογίστρια για 4ωρη εργασία στον 
Ασπρόπυργο. Τηλ: 6945 337828.

Η TALIS S.A, για λογαριασμό πελάτη ζητά Λο-
γιστή/τρια στον οποίο/α θα ανατεθεί η σωστή 
λειτουργία-παρακολούθηση του λογιστηρίου. 
Απαραίτητα προσόντα: τουλάχιστον 5ετή εμπει-
ρία-πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, γνώση Αγγλικών. E-mail: 
cv@talis.gr, κωδ: Accountant.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ εταιρία ζητά Υπάλληλο Λογιστηρί-
ου, με πτυχίο ΑΕΙ, πολύ καλή γνώση Αγγλικών, 
χρήση Η/Υ, γνώσεις ναυτιλιακής λογιστικής. 
Γνώση φοροτεχνικών - φορολογικών ΑΕ, ΙΚΕ, 
ΦΠ. επιθυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: info@
lamdamaritime.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά νέο /α Βοηθό Λογιστή, 
πτυχιούχο ΑΕΙ για το λογιστήριο με προϋπηρεσία 
και γνώση στο χειρισμό προγραμμάτων ERP. 
Απαραίτητα προσόντα: άριστα Αγγλικά, Η/Υ, 
δίπλωμα οδήγησης. E-mail με φωτογραφία: 
cava@cavahalari.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά νέα για το λογιστήριο 
με προϋπηρεσία στην Ηλιούπολη. Απαραίτητα: 
Αγγλικά, Η/Υ, δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: ipirotikifs@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής /τρια, με δικαίωμα υπογραφής 
βιβλίων Α΄ τάξης. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 
4 χρόνια σε μηχανογραφημένο λογιστήριο, με 
βιβλία Γ’ κατηγορίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
katerina1372004@yahoo.gr.

ΝΕΑ ZHTEITAI για Βοηθός Λογιστή με πτυχίο 
λογιστικής. Περιοχή Κέντρο Αθήνας. Τηλ: 210 
3237169.

Α.Ε.ΖΗΤΑ Βοηθό Λογιστή με 3ετή προϋπηρεσία 
σε εμπορική εταιρία (Γ’ κατηγορίας βιβλία), πρό-
γραμμα εμπορικής διαχείρισης (ΚΕΦΑΛΑΙΟ)-Η/Υ 
(MS Office)-γνώση μισθοδοσίας-φορολογικής-
Φ.Π.Α.-Αγγλικών-επικοινωνιακή ευχέρεια-υπευ-
θυνότητα-οργανωτική ικανότητα. Περιοχή Αμπε-
λόκηποι. E-mail: viografika.trend@gmail.com.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στον Ασπρόπυργο επιθυμεί να 

προσλάβει δύο Βοηθούς Λογιστή με πτυχίο ΑΕΙ 
ή ΤΕΙ. Τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία σε μη-
χανογραφημένο λογιστήριο σε ΑΕ. Βιογραφικά 
στο e-mail: h3.depar@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ απόφοιτοι δημοσίου ΙΕΚ, για πρακτική 
εξάσκηση σε λογιστική - φοροτεχνική εταιρία. 
Εργασία σε πραγματικά δεδομένα Λογιστή, δυνα-
τότητες συνέχισης εργασίας. Τηλ: 210 8651701.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με εμπειρία, από βι-
ομηχανία στο Κορωπί. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@olympiacroissant.gr, τηλ: 6944 850749.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανογράφος Singular Control 
έμπειρος /η για εμπορικό, λογιστική, Galaxy 
OTR, σε εταιρία πληροφορικής για μερική ή 
πλήρη εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
ibs.gr, κωδ: DEV04.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για τη θέση του Βοηθού Λογι-
στή. Απαραίτητες γνώσεις: Πολύ καλή γνώση 
Αγγλικών, άψογη χρήση H/Y. Τηλ: 211 2213875.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α’ ζητείται από ΑΕ, με γνώσεις ERP και 
τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: logistirio@malliaris.gr.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ - Λογιστές ζητούνται για συγ-
γραφή οικονομικών - λογιστικών βιβλίων, από 
γνωστό οίκο Αθηνών. Αμοιβή μετρητοίς. Τηλ: 
6945 554168, 6972 713768.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή, απόφοιτη ΤΕΙ ή ΑΕΙ, 
με 2ετή προϋπηρεσία για λογιστικό γραφείο. 
Ενασχόληση με καταχωρήσεις και διεκπεραιώσεις, 
κάτοχος άδειας οδήγησης. Μερική απασχόληση, 
απαραίτητη η προθυμία για εξέλιξη. Βιογραφικά 
στο e-mail: lkaccounting@yahoo.gr.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητεί άτομο με άριστη γνώση 
Η/Υ, ms office και τήρηση απλογραφικών βιβλί-
ων. Βιογραφικά στο e-mail: tasos450@gmail.
com, τηλ: 6937 422003, Υπεύθυνος Προσωπικού 
Γκόγκος. Αναστάσιος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή, με απαραίτητα προ-
σόντα: γνώση ΕΓΣΛ-ΚΒΣ-ΚΦΑΣ, προϋπηρεσία 
σε βιβλία Β’-Γ’ κατηγορίας, μισθοδοσία, γνώση 
χειρισμού Η/Υ, ξένες γλώσσες, επικοινωνιακή 
ευχέρεια, υπευθυνότητα, οργανωτική ικανότητα. 
Βιογραφικά στο e-mail: natasahm@hotmail.com.

Γραμματείς - Υπάλληλοι  
Γραφείου & Υποδοχής
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου, νέα από εταιρία 
στα Άνω Λιόσια, με γνώσεις Η/Υ και Αγγλικών. 
Πενθήμερη πρωινή εργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: rigasnut@otenet.gr, fax: 210 5742667.

ΕΤΑΙΡΙΑ Marketing Research καταξιωμένη, ζητά 
άτομα επικοινωνιακά με προοπτικές καριέρας 
ως Υπάλληλους Γραφείου για ολοκλήρωση 
ομάδας. Τηλ: 6936 559512.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορίας αλουμινίου-σιδήρου και συ-
ναφών ειδών, ζητά νέα ως Υπάλληλο Γραφείου. 
Απαραίτητη γνώση κεφαλαίου, πτυχίο ECDL και 
καλή γνώση Αγγλικών. Πλήρης απασχόληση. 
Τηλ: 210 4014574.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία στη Νέα Χαλκηδόνα, (Νέα 
Φιλαδέλφεια Αττικής), ζητά 2 άτομα Λυκειακής 
μόρφωσης, για 5ωρη, 5ήμερη μόνιμη - πρωινή 
απασχόληση στα γραφεία της εταιρίας. Παρέχεται: 
μισθός και ΙΚΑ. Τηλ: 210 2533613.

ΕΤΑΙΡIA διαφημιστική ζητεί Γραμματέα, με γνώση 
Αγγλικών, Η/Υ, καθώς και οργανωτικές ικανότητες 
για πενθήμερη εργασία. Ωράριο: 11:00-15:00. 
Τηλ: 210 6454406.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου, για την τιμο-
λόγηση και διεκπεραίωση παραγγελιών στα 
κατεψυγμένα αλιεύματα. Τηλ: 210 3412661, 
210 3426012.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 Γραμματείς για εταιρία ιατρικών 
προϊόντων υπηρεσιών υγείας. Υπεύθυνοι-οργα-
νωτικοί, για εργασία στη ρεσεψιόν και στη γενική 
διοίκηση μεγάλου ιατρικού ομίλου. Παρέχεται: 
υψηλός μισθός-ΙΚΑ-δυνατότητες καριέρας-
ευχάριστο περιβάλλον απασχόλησης. E-mail: 
atlanticgroupgr@hotmail.com, τηλ: 6942 522453.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Γραμματέας, από εξειδικευμένη 
μονάδα service αυτοκινήτων, ως Receptionist 
και για παραγγελίες ανταλλακτικών. Ωράριο: 
08:00-16:00. Βιογραφικά στο e-mail: info@
bmw-service-takoris.gr. Τηλ: 210 8991100.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ επιχείρηση χονδρικής (First Corp) 
ζητεί Υπάλληλο Γραφείου-νέα, με ανώτατη εκ-
παίδευση-πλήρης απασχόληση-μη καπνίστρια. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία, γνώσεις Αγγλικών, 
Η/Υ (εμπορικό πρόγραμμα), λήψη, προετοιμα-
σία-τιμολόγηση παραγγελιών-εξυπηρέτηση 
πελατών. E-mail: dsoutzoukis@firstcorp.gr, 
τηλ: 6973 820993.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες /οι ως Υπάλληλοι Γραφείου, 
από νεοσύστατο τουριστικό όμιλο επιχειρήσεων. 
Γνώση Αγγλικών, Η/Υ, office, internet επιθυμη-
τή. Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, ισχυρή 

προσωπικότητα, 8ωρο. Βιογραφικά στο e-mail: 
travelpointgr1@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στα Βόρεια Προάστια ζητά 
νέα ως Υπάλληλο Γραφείου. Απαραίτητη γνώση 
Αγγλικών και Ιταλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
konstantopoulou@modabagno.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, από εμπορική εισαγωγική εταιρία 
εργαλείων και ειδών θέρμανσης (ΒΙΠΕ Αγχάλου). 
Άριστη γνώση Αγγλικών, Η/Υ, προγράμματος 
atlantis ή xline, με δυνατότητα ταξιδίων στο 
Εξωτερικό. E-mail: alex@protopsaltis.gr, fax: 
2311 282773.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί νέα, για τη θέση Γραμ-
ματεία-Δημόσιες σχέσεις. Απαραίτητη γνώση 
Η/Υ και Αγγλικών. Άριστη εμφάνιση και άριστη 
επικοινωνία. Πρόσφατη φωτογραφία απαραί-
τητη. Βιογραφικά στο e-mail: pr@paraskhnio.
gr, κωδ: REC.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου, με απαραί-
τητη προϋπόθεση την άριστη γνώση xline, για 
την τιμολόγηση και εξυπηρέτηση πελατών από 
φαρμακαποθήκη. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
pethealth.gr.

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ Αρειμάνιο ζητά Γραμματέα 
Εκπαιδευτηρίου. Απόφοιτος Λυκείου, γνώση Αγ-
γλικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: contact@
areimanio.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου γενικών κα-
θηκόντων, από εταιρία εμπορίας και επισκευής 
γεωργικών μηχανημάτων. Καλή γνώση Η/Υ-
Αγγλικών ή Ιταλικών, προτιμάται με βασικές 
γνώσεις λογιστικής και εμπειρία γραμματειακής 
υποστήριξης. Τηλ: 210 5229603, κος Ντάβρης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος, για ρεσεψιόν κομμωτηρίου 
στην Κηφισιά. Τηλ: 210 8012279, 210 8012278.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για γραμματειακή υποστήριξη, 
με άριστες γνώσεις χειρισμού Η/Υ, για έρευνα 
μέσω google. Τηλ: 6937 957571.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για τη διαχείριση site ηλεκτρο-
νικού εμπορίου, από εταιρία στην Καλλιθέα. Πλή-
ρης απασχόληση. Βιογραφικά μόνο από γνώστες 
αντικειμένου στο e-mail: teletech@acci.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, να εργασθεί ως Υπάλληλος Γρα-
φείου, σε όμιλο εταιριών παροχής υπηρεσιών 
στην Αθήνα. Απαραίτητο πτυχίο από ΑΕΙ, γνώ-
σεις Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
papatheomaria.sec@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου, από εταιρία 
στο Μαρούσι, για 8ωρη απογευματινή εργασία 
γραφείου. Άμεση πρόσληψη. Προϋπόθεση η καλή 
χρήση Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: monitori@
otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου στην Κερατέα 
Κορίνθου. Απαραίτητες γνώσεις Η/Υ και office, 
άμεση πρόσληψη. Επιθυμητή προϋπηρεσία, γνώ-
σεις Αγγλικών και εμπορικής διαχείρισης. Τηλ: 
2741 071130.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για γραμματειακή υποστήριξη 
από όμιλο επιχειρήσεων. Εξαιρετική γνώση αγγλι-
κών, Η/Υ (Office, Internet) απαραίτητα. Εμπειρία 
διαχείρισης e-shop, γραφιστικών προγραμμάτων 
(Photoshop, CorelDraw) επιθυμητή. Ικανότητα 
ανάληψης πρωτοβουλιών. 4ωρο, μισθός 300€. 
Βιογραφικά στο e-mail: secr02@bhmltd.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως Υπάλληλος Ελέγχου Έργων 
στην Πάτρα. Απαιτείται ευέλικτο ωράριο, χωρίς 
υποχρεώσεις, δίπλωμα ΙΧ και δίκυκλου. Αρμοδιό-
τητες ο έλεγχος έργων και ταξίδια στην Πελοπόν-
νησο. Βιογραφικά στο e-mail: andrianopouloum@
oceansec.gr, με θέμα ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα ως Υπάλληλος Γραφείου σε 
εταιρία. Απαιτείται πτυχίο ΑΕΙ, γνώσεις Η/Υ, 
αγγλικών. Αρμοδιότητες: σύνταξη, επιμέλεια 
διαγωνισμών δημοσίου και πιθανή μετακί-
νηση εκτός Πατρών. Βιογραφικά στο e-mail: 
andrianopouloum@oceansec.gr, με θέμα ΔΙ-
ΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΑΤΡΑ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το φοιτητικό φροντιστήριο Ανάβασις 
στην Καβάλα Υπάλληλος Γραφείου, απόφοιτος 
ΑΕΙ/ΤΕΙ. Ώρες εργασίας: πρωί και απόγευμα. Τηλ: 
2512 510888.

ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ The Dixon’s Place στο γή-
πεδο Καραϊσκάκη, θύρες 15-17 αναζητά νεαρή 
κοπέλα, έμπειρη, με πτυχίο στους υπολογιστές, 
για πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
kodob3ast@msn.com, τηλ: 6980 820593, κος 
Αλεξανδρίδης.

ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ εκπαιδευτικός όμιλος αναζητεί 
Γραμματέα. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντί-
στοιχη θέση. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: gpapadopoulos@etoile.edu.gr.

H VISA HANDLING SERVICES ζητά Υπάλλη-
λο Γραφείου. Απαιτείται: άδεια εργασίας, καλή 
χρήση Η/Υ, υποχρεωτική γνώση Ρώσικων και 
Ελληνικών (ευχέρεια) στη Θεσσαλονίκη. Βιο-
γραφικά στα Ρώσικα στο e-mail: thessaloniki@
vhs-greece.com.

Μικρές αγγελίες εργασίας



H Γενική Ταχυδρομική ζητά:

Back-end Προγραμματιστή 
Ref: GTDEVBE – Αθήνα

Περιγραφή θέσης εργασία: 
•Η θέση έχει υπό την ευθύνη της την ανάπτυξη της κεντρικής web υπηρεσίας. 
•Σχεδιασμός και υλοποίηση του REST API 
•Μηχανισμός ταυτοποίησης και ασφάλειας 
•Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση των βάσεων δεδομένων (SQL και NoSQL) 
•Εκτενής καταγραφή και παρακολούθηση 
•Δοκιμές επεκτασιμότητας  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Εκτεταμένη εμπειρία σε μια από τις παρακάτω γλώσσες: Javascript / Typescript / Dart 
•REST web services (σέρβερ και πελάτης) 
•SQL και NoSQL βάσεις δεδομένων 
•Τακτική χρήση ενός configuration management tool (κυρίως GIT) 
•Ικανότητα παραγωγής ποιοτικού κώδικα και οργάνωσης αναθεωρήσεων κώδικα  
Θα εκτιμηθούν: 
Εμπειρία σε:  
•υψηλής απόδοσης και υψηλής ανθεκτικότητας βάσης δεδομένων 
•μηχανισμούς ελέγχου ταυτότητας(OpenID Connect, SAML) 
•cloud hosting (ΑΣΠ / GAE / Azure) 
•αλγοριθμική ανάλυση πολυπλοκότητας και σχεδιασμό μοντέλων  
Προσωπικές δεξιότητες: 
•Ομαδικό πνεύμα. 
•Αυτονομία και ενεργητικότητα. 
•Άριστη επικοινωνία, γραπτή και προφορική σε Ελληνικά και Αγγλικά.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να στείλει συνδέσμους για οποιαδήποτε αναφορά σε προηγούμενη εργασίας ή / 
και δείγμα κώδικα. Θα υπάρξει προγραμματιστικό τεστ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Επικοινωνία: 
job-it@taxydromiki.gr, website: www.taxydromiki.gr

Προγραμματιστή Mobile Εφαρμογών  
(Ref:.MT/PMA/05/15)

Μεγάλη εταιρεία πληροφορικής, ηγετική στον τομέα της, με δεκαετή επιτυχημένη πορεία, παρέχει ολο-
κληρωμένα συστήματα τεχνολογικής αιχμής και υψηλής ποιότητας και ζητά να προσλάβει ζητά προ-
γραμματιστή mobile εφαρμογών.

Οι δραστηριότητες της εταιρείας συμπεριλαμβάνουν τον σχεδιασμό και εγκατάσταση πολύ προηγμένων 
λύσεων πληροφορικής, με έμφαση σε φορητά συστήματα, ειδικά σχεδιασμένα για κάθετες αγορές δη-
μιουργώντας καινοτόμες και αποτελεσματικές λύσεις.

Η θέση: 
•Η θέση ανήκει στο τμήμα ανάπτυξης που βρίσκεται στην Αθήνα.  
Προσόντα: 
•Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν σχετικό πτυχίο ανωτάτης σχολής, και πολύ καλή γνώση  
της αγγλικής γλώσσας. 
•Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε σύγχρονες τεχνολογίες. Απαραίτητα θα 
πρέπει να διαθέτουν άριστη γνώση ανάπτυξης εφαρμογών με τη χρήση Visual Studio 2005, 2008 ή/
και C# και εμπειρία προγραμματισμού για windows mobile. 
•Προηγούμενη εμπειρία 2 και άνω ετών σε ανάπτυξη εφαρμογών είναι απαραίτητη. Επιπλέον οι υπο-
ψήφιοι θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις των λογιστικών εννοιών, δεξιότητες διαχείρισης έργων 
και ομαδικό πνεύμα. Θα πρέπει να είναι οργανωτικοί και να μπορούν να εργάζονται υπό πίεση

Η εταιρεία προσφέρει: Η εταιρεία έχει στο πελατολόγιο της τις σημαντικότερες επιχειρήσεις στην 
ελληνική αγορά, αντιπροσωπεύει καταξιωμένους οίκους του εξωτερικού, επενδύει στην έρευνα και 
την εκπαίδευση των στελεχών της, προσφέρει ανταγωνιστές απολαβές, άριστο περιβάλλον εργασίας 
και προοπτικές εξέλιξης.

Εάν βρίσκετε τη θέση ενδιαφέρουσα, στείλτε μας το βιογραφικό σας,  αναφέροντας τον κωδικό της θέσης 
MT/PMA/05/15 στο e-mail: cv@futuretrend.gr

ATC are looking for a:
 Java Developer - Athens

To work on cutting edge projects with one of the most exciting brands in the online betting industry.  
Responsibilities: 
•Develop new products, features and functionality for a leading online gaming platform 
•Identify and address performance bottlenecks in the software 
•Design solutions that are modular, scalable and portable 
•Work with product management teams to extract requirements and agree on design 
•Contribute to development process best practice and improvements.  
The candidate must have: 
•A high standing bachelor’s degree in computer science, engineering or information systems from a 
well regarded university 
•Excellent communication skills, both written and spoken 
•Demonstrable talent in Java coding 
•Knowledge of JAXB, Spring, SOA, JMS 
•Database experience including JDBC, writing and optimising queries (any vendor) 
•Basic understanding of TCP/IP network fundamentals 
•Experience using version control systems (Subversion, CVS, etc.) 
•Experience of writing and executing unit tests 
•Ideally 2+ years’ experience in building commercial web applications  
The ideal candidate would also have: 
•Familiarity developing on Unix/Linux 
•Experience with LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) website design 
•Website development skills HTML(5), JavaScript and CSS 
•Web technologies and Internet protocols (XML, HTTP, TCP/IP) 
•Experience of complete software life cycle 
•Scripting skills: Perl, Python, JavaScript 
•Knowledge on using continuous integration servers (Jenkins/CruiseControl) 
•knowledge of DB schema design and query optimisation 
•Agile development experience (Scrum/XP)  
We offer: 
•Competitive remuneration package 
•Excellent career progression opportunities in a multinational organization 
•A sociable fun to work environment 
•Chances to travel and work abroad for short periods of time 
•Continuous training and professional development opportunities  
If all this sounds exciting to you please send your CV to the following e-mail address: voula.kapidi@
openbet.com

About ATC: ATC is an international software company. For more than 25 years, we provide innovative 
solutions for the Central government, media, banking, distribution, manufacturing and services.

Our main competitive advantage is our pertinent investment in research and development, which enabled 
us to create best of breed solutions for the industries we serve. In the course of our operation we 
evolved to a trusted partner of EU and member of the Steering Committee of NESSI, the European 
Technologicalplatform for Software and Services, along with SAP, IBM, ΝΟΚΙΑ SIEMENS, THALES, 
FRANCE TELECOM,TELECOM ITALIA. In 2010 we were ranked 6th of the top 20 SMEs in EU.

Η εταιρεία ΗΡΑ ζητά:
Οδηγό Φορτηγού - Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος διπλώματος  
Γ’ και Δ’ κατηγορίας 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση 3-4 έτη 
•Προσεχτικός στη μεταφορά 

προϊόντων 
•Κάτοχος απολυτηρίου λυκείου 
(τουλάχιστον) 
•Ηλικία έως 35 χρονών  
Καθήκοντα: 
•Μεταφορά επίπλων  

και άλλων παιδικών  
προϊόντων 
•Συναρμολόγησή επίπλων  
Στοιχεία επικοινωνίας: 
•E-mail: info@irabebe.gr 
•Fax: 210 9885706. 

Junior Scada Developer

Μηχανικός Ιατρικού Εξοπλισμού Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων 

The successful candidate 
will be part of Intelligent and 
electromechanical systems 
department of the company, 
providing his/her services within 
the field of software development 
supporting the management and 
configuration of company’s traffic 
management systems & SCADA 
software applications.

Main responsibilities:  
•Supports the installation and 
upgrade of SCADA applications 
located at the company’s 
traffic control centers. 
•Documents and maintains 
SCADA system specifications 
and databases.Conducts 
testing on system integration 
for new and/or modified 
SCADA system procedures  
to ensure system’s accuracy 
and effectiveness. 
•Supports and maintains 
SCADA functionality including 
systems integration, 
programming,  

and support to enhance 
complex automation system 
platforms installed at the 
Traffic control centers  
of the company. 
•Supports the analysis, design 
and programming of new 
SCADA applications  
for the traffic control centers 
of the company. 
•Monitors tunnels traffic 
control centers’ systems 
performance and suggests 
improvement actions on 
software & hardware 
applications  
in order to ensure the systems 
are up to date  
and efficient.

Professional attributes: 
•Bachelor degree in electrical 
engineering or similar 
•Postgraduate degree in 
automation & control field 
would be considered an asset 
•Relevant experience 
(during internship program 

or thesis implementation) in 
programming environment: 
-with Siemens S7 PLC 
development and 
-Siemens WINCC SCADA 
applications development  
and support  
•Familiarity with development 
methodologies, standards 
and procedures would be 
considered an asset 
•Excellent command  
of English language

Essential attributes: 
•Drive personal growth  
and improve performance 
•Ability to act proactively  
and be self-motivated 
•Strong communication skills 
•Customer service orientation 
•Ability to work independently 
or as a member of a team

Interested candidates should 
send their curriculum vitae by 
e-mail:  hr@neaodos.gr or by 
fax to 210 6178011 quoting 
the code (SC_0515).

Τόπος εργασίας: Ινστιτούτο οφθαλμολογίας  
& μικροχειρουργικής Ophthalmica,  
Θεσσαλονίκη πλήρης απασχόληση. 
Σκοπός εργασίας:  
Η διενέργεια προεγχειρητικών ελέγχων.  
Η συντήρηση όλου του μηχανικού εξοπλισμού 
του κέντρου.

Κύρια καθήκοντα: 
•Να διενεργεί διαγνωστικές και απεικονιστικές 
εξετάσεις και προεγχειρητικούς ελέγχους  
για όλες τις επεμβάσεις που πραγματοποιούνται 
στο Κέντρο. 
•Να συντηρεί και να ελέγχει την ομαλή  
λειτουργία των διαγνωστικών μηχανημάτων, 
ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. 
•Να διαχειρίζεται την αποθήκη  
των αναλωσίμων των ιατρικών μηχανημάτων 
και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 
•Να διαχειρίζεται τις διαδικασίες  
συστήματος ποιότητας που αφορούν  
στα ιατρικά μηχανήματα του χειρουργικού  
και διαγνωστικού τομέα και του ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού. 
•Να συμμετέχει στην υλοποίηση και συντήρηση 
του ηλεκτρονικού συστήματος αρχειοθέτησης 
απεικονιστικών εξετάσεων. 

•Να χειρίζεται τη μονάδα της διαθλαστικής  
χειρουργικής.  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Ηλικία 25-35 ετών 
•Κάτοχος πτυχίου ΙΕΚ, ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Επιθυμητή γνώση προγραμμάτων διαχείρισης 
ασθενών 
•Οργανωτικό πνεύμα, συνέπεια και ακεραιότητα 
•Άριστη προφορική και γραπτή επικοινωνία 
•Αποτελεσματικότητα και διακριτικότητα στο 
χειρισμό ευαίσθητων θεμάτων 
•Ανθρωποκεντρική προσέγγιση σε όλο το φάσμα 
των δραστηριοτήτων 
•Αξιοπιστία και εχεμύθεια 
•Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Παρέχεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον  
εργασίας με ευκαιρίες εξέλιξης.

Όλα τα βιογραφικά θα εξεταστούν με πλήρη εμπι-
στευτικότητα. Απαραίτητη φωτογραφία. Παρακα-
λούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα 
στο e-mail: info@ophthalmica.gr
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ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγική με έδρα τον Ασπρόπυργο, 
ζητά άτομο με καθήκοντα γραμματείας. Πτυχίο 
οικονομικού Πανεπιστημίου, γνώση τουριστικών 
επιθυμητή και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: info@
ecocarpet.gr, τηλ: 210 5572401.

ΓΡΑΦΕΙΟ γενικού τουρισμού, ζητά έμπειρους 
Υπαλλήλους με γνώσεις αεροπορικού εισιτηρίου 
(sabre), ακτοπλοϊκού εισιτηρίου και Αγγλικής 
γλώσσας. Fax: 210 6120164.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ απόφοιτες, ανεξαρτήτου ηλικίας 
γνώσεων και εμπειρίας, από εταιρία πράσι-
νης ενέργειας για τα τμήματα: παραγγελιών-
fax-φωτοαντιγράφων-αποθήκης, μηχανογράφη-
σης-νομικό. 8ωρο ή 4ωρο. Παρέχονται: σταθερός 
μισθός, άμεση πρόσληψη. Τηλ: 211 5554830.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Γραμματέας, με γνώση Η/Υ - 
internet στη Μεταμόρφωση. Τηλ: 6909 109075, 
210 2845367.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο, με μεγάλες δυνατότητες ανάπτυ-
ξης πλήρους ή μερικής απασχόλησης που βασίζο-
νται στην προσωπική προσπάθεια. Δραστηριότητα 
σε Ελλάδα και Εξωτερικό. Ελεύθερο ωράριο. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου, με επικοινω-
νιακές και οργανωτικές δεξιότητες, για θέση 
back office (γραμματεία) σε εισαγωγική εταιρία. 
Απαιτούνται άριστες γνώσεις Η/Υ, Αγγλικών και 
τιμολόγησης. Βιογραφικά στο e-mail: hr@optical.
gr, κωδ: 201.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για γραμματειακή υποστήριξη με 
πλήρη απασχόληση από εταιρία στη Θέρμη Θεσ-
σαλονίκης. Απαραίτητες γνώσεις Η/Υ, word, excel 
κλπ. Βασικές γνώσεις λογιστικής και Αγγλικά. 
Τηλ: 2310 467231.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αιτησιογράφοι από εταιρία παρο-
χής υγείας για κάλυψη τμήματος καταγραφής, 
έρευνας, διοίκησης, εμπορικό. Άμεση πρόσληψη, 
ασφάλιση, ωράρια πρωινά και απογευματινά, 
υψηλές αποδοχές. Τηλ: 6930 230295.

ΑΙΤΗΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ζητούνται για συμπλήρωση 
εντύπων διαφημιστικού spot τηλεόρασης. Θα 
εκτιμηθούν γνώσεις H/Y, και ξένες γλώσσες. 
Παρέχονται: υψηλές αποδοχές και ασφάλιση. 
Τηλ: 6930 230295.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο στη Χαλκιδική ζητά Υπάλ-
ληλο Γραφείου για τη θερινή σεζόν 2015, με 
εμπειρία στο χώρο και γνώσεις Αγγλικών και 
Ρωσικών. Επιπλέον γλώσσα θα εκτιμηθεί. Βιο-
γραφικά στο e-mail: mariaharal@outlook.com.

Οικονομικά Στελέχη -  
Ελεγκτές - Φοροτεχνικοί
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικονομολόγος-Λογιστής, πτυχιούχος 
ΑΕΙ, με μεταπτυχιακό τίτλος σπουδών σχετικού 
αντικειμένου. Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε 
θέματα λογιστικής Β’ και Γ’ κατηγορίας, χρημα-
τοοικονομικές αναλύσεις, φορολόγηση νομικών 
και φυσικών προσώπων, εσωτερικός έλεγχος. 
E-mail: telechas@epilisis.net.

ΔΙΕΘΝΗΣ όμιλος ζητά 8 άτομα, πτυχιούχους 
ΑΕΙ-ΤΕΙ, για άμεση στελέχωση τμημάτων 
marketing-public relations-finance. Βιογρα-
φικά στο e-mail: karram192@yahoo.gr, τηλ: 
210 6773990, κα Καρρά.

ΟΜΙΛΟΣ ζητά άτομα με εμπειρία στον οικονομικό 
τομέα. Απαιτείται ικανή και υπεύθυνη προϋπηρε-
σία. Βιογραφικά στο e-mail: zois1000@yahoo.
gr, κος Ζώης.

Χρηματοοικονομικά -  
Ασφαλιστικά - Real Estate
ΜΕΓΑΛΟ τεχνικό - μεσιτικό γραφείο ζητεί Σύμ-
βουλους Ακινήτων για εργασία μεσίτη (προϋπη-
ρεσία όχι απαραίτητη). Οι υποψήφιοι πρέπει να 
έχουν επικοινωνιακές ικανότητες. Παρέχονται: 
πλήρης εκπαίδευση, υψηλές αποδοχές. E-mail: 
me@mrhome.gr.

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ εταιρία ζητά άτομα για 
υπόδειξη ακινήτων στην περιοχή κατοικίας 
τους. Γραφεία: Μαρούσι και Ελληνικό δίπλα 
στο μετρό. Μεγάλο Πελατολόγιο, εκπαίδευση, 
υψηλές αμοιβές. Τηλ: 210 8040505.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 Τραπεζικοί για καριέρα στο 
Financial Planning σε: επενδύσεις - διαχείριση 
κινδύνου-τραπεζικά. Προσόντα: Τραπεζικοί με 
εμπειρία 5 ετών. Προσφέρεται: ποιοτική εκπαί-
δευση-ηλεκτρονική υποστήριξη-εξέλιξη. E-mail: 
zoesnikos@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υποψήφιος πτυχιούχος, για κάλυψη 
θέσης στο χρηματοοικονομικό τομέα. Επικοι-
νωνιακός και εργατικός χαρακτήρας. Πλήρης 
απασχόληση, συνεχής επιμόρφωση και εκπαί-
δευση, ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών. E-mail: 
alxasf2005@gmail.com.

ΜΕΓΑΛΟΣ ασφαλιστικός όμιλος ζητά 2 άτομα 
για την κάλυψη θέσεων Manager - Συμβούλων. 
Προσόντα: ικανότητα επικοινωνίας, εργατικότητα 
και φιλοδοξία για εξέλιξη. Υψηλές αμοιβές και 
bonus-εκπαίδευση-τεχνογνωσία-υποστήριξη. 
E-mail: g.karpouzis@freemail.gr, τηλ: 6944 
905762, κα Καρπούζη.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητά από όλη την Ελλάδα, 
Ασφαλιστές /τριες και Πράκτορες για ελεύθερη 
συνεργασία. Βιογραφικά στο e-mail: mitiris@
hotmail.gr, τηλ: 6944 530526.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στο Ψυχικό (πλησίον μετρό 
Πανόρμου) ζητά Προϊστάμενο Ασφαλιστικού 
Πρακτορείου, με εμπειρία στη διοίκηση ασφα-
λιστικών συμβούλων. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@hellassolar.gr, τηλ: 210 6713111.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για να εργαστεί σε πολυεθνική 
ασφαλιστική εταιρία ως Ασφαλιστικός Σύμβου-
λος. Προσφέρεται: έμμισθη σχέση και επιπλέον 
bonus. Βιογραφικά στο e-mail: jobforthepeople@
yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για στελέχωση πωλήσεων, με 
αντικείμενο στα χρηματοοικονομικά. Σταθερές 
αποδοχές και προμήθειες. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobforthepeople@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σύμβουλοι στον κλάδο των ακι-
νήτων για την Αττική από την πρώτη εταιρία 
χωρίς μεσιτική αμοιβή στην Ελλάδα. Πραγμα-
τικά η μεγαλύτερη προμήθεια στην αγορά επί 
των πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: info@
bestandglamorous.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Realtors Free Real Estate Services, 
Σύμβουλοι για πώληση και ενοικίαση ακινήτων, 
στις περιοχές Αλίμου -Ελληνικού - Γλυφά-
δας - Βούλας, από την πρώτη εταιρία χωρίς 
μεσιτική αμοιβή στην Ελλάδα. E-mail: info@
bestandglamorous.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ασφαλιστές /τριες, από μεγάλη 
ελληνική ασφαλιστική εταιρία. Μεγάλο πακέ-
το αποδοχών, ταχεία εξέλιξη. Βιογραφικά στο 
e-mail: mtiris@hotmail.com, τηλ: 6944 530526.

Τεχνικοί & Μηχανικοί Η/Υ -  
Δικτύων - Τηλεπικοινωνιών
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Η/Υ από εταιρία πληροφορικής. 
Full time, Απόφοιτος ΤΕΙ ή ΙΕΚ Πληροφορικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@digicom-group.gr, 
τηλ: 210 4914350, 6937 078889.

ΤΟ ONLINE φοιτητικό φροντιστήριο Exampanel, 
ζητά συνεργασία με μεταπτυχιακούς και διδα-
κτορικούς Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μη-
χανικούς H/Y. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@
exampanel.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Λογισμικού-Η/Υ, ως 
Υπεύθυνος υποστήριξης-ανάπτυξης λογισμικού. 
Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο ανώτατης σχολής-
εγκατάσταση linux servers-προγραμματισμός σε 
Python και PHP-βάσεις δεδομένων PostgreSQL-
MySQL-εμπειρία σε εγκατάσταση συστημάτων, 
voip τηλεφωνίας. Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών. 
E-mail: info@planetwheel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Εγκαταστάσεων - Χειριστής 
ΚΛΣ, για εταιρία συστημάτων ασφαλείας. Απα-
ραίτητα προσόντα: πτυχίο κατάλληλο για άδεια 
security τύπου Β’ ή άριστη γνώση πληροφο-
ρικής. Διεύθυνση: Στουρνάρα 13, ΤΚ 54 632, 
κωδ: ErgoAlarm.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Η/Υ και δικτύων, για κα-
τάστημα Η/Υ στις Αχαρνές. Γνώσεις σε δίκτυα, 
laptops, printers, φορολογικούς μηχανισμούς. 
Πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
ninios_p@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Πληροφορικής, από Γαλλι-
κή αρχαιολογική σχολή Αθηνών, για συστήματα 
και δίκτυα. 5μηνη σύμβαση εργασίας πλήρους 
απασχόλησης. Ημερομηνία πρόσληψης: 01/06 - 
31/10/2015. Επιθυμητή η Γαλλική γλώσσα. Ε-mail: 
arnaud.contentin@efa.gr, τηλ: 210 3679910.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Δικτύων Η/Υ αυτοματισμών ή 
Ηλεκτρονικός, με καλή γνώση του αντικειμένου, 
για μόνιμη απασχόληση. Απαιτείται άδεια οδήγησης 
ΙΧ. Ωράριο: 08:00-19:00. Τηλ: 6974 010077.

Προγραμματιστές - Αναλυτές - 
Ανάπτυξη Εφαρμογών Web
PHP EXPERT αναζητά o Πανελλήνιος σύλλογος 
διαδικτυακής εκπαίδευσης για ανάθεση έργου. 
Μόνο έμπειρα άτομα, που να γνωρίζουν php και 
να είναι Web Developer. Βιογραφικά στο e-mail: 
pasde.gr@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής, με τουλάχιστον 2 
χρόνια προϋπηρεσία από εταιρία κατασκευής 
ιστοσελίδων. Απαραίτητη η άριστη γνώση Joomla-
HTML5-CSS3. Καλή γνώση ΡΗΡ-JavaScript. Βι-
ογραφικά με portfolio στο e-mail: cv@imode.
gr, τηλ: 210 9816510.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Web Developers πτυχιούχοι πλη-
ροφορικής, με master επιθυμητό, έμπειροι σε 
κατασκευές e-shops, portals. Καλά Αγγλικά, 
δημιουργικοί για ανάπτυξη και συντήρηση εφαρ-
μογών web και για κινητά. Ε-mail με portfolio: 
mmgtgroup@gmail.com, κωδ: Webdsk.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητά Support and Quality 
Assurance, με εμπειρία σε πακέτα μοντελοποίησης 
(πχ. 3dsMax-blender-cinema 4D, κοκ.) για υπο-
στήριξη-έλεγχο των αναπτυσσόμενων εφαρμογών 
φωτορεαλιστικής σχεδίασης. Βιογραφικά στο 
e-mail: jobs@solidiris.com, τηλ: 210 5325822.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Full Stack Web Developer με 2-3 
χρόνια προϋπηρεσία-άριστες γνώσεις σε PHP5-
javascript-jQuery-HTML-HTML5-CSS-CSS3-
MySql-OOP-XML-AJAX. Επιθυμητές γνώσεις 
σε χρήση MVC τεχνολογιών και PHP frameworks 
Bootstrap-Angular-js-Node-js-Magento-
Wordpress. Γνώση Αγγλικών-εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις. Μερική-πλήρης 
απασχόληση. Μισθός αναλόγως προσόντων. 
E-mail: jobs@bluchip.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σύμβουλος Eμπορολογιστικών Εφαρ-
μογών, από εταιρία πληροφορικής. Απαραίτητη η 
προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση-δίπλωμα οδήγησης-εκπληρωμένες στρατι-
ωτικές υποχρεώσεις. Θα προτιμηθούν υποψήφιοι 
με εμπειρία σε εφαρμογές της Singular. E-mail: 
logic.info@ntsgroup.gr.

Η WINGS ICT Solutions ζητά Java-Android 
Developer, για συμμετοχή σε σχετικά projects. 
Θα εκτιμηθεί σχετική εμπειρία. Επιθυμητή γνώση 
Αγγλικής. Βιογραφικά στο e-mail: info@wings-
ict-solutions.eu.

H QUBE TECHNOLOGIES επιθυμεί να προσλάβει 
Developers με 3ετή εμπειρία σε Java. Επιθυμητές 
γνώσεις σε PHP, Javascript, HTML5, CSS3 και σε 
Mobile (Android SDK ή PhoneGap). Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@qube.gr.

H WITP WEB lab επιθυμεί να προσλάβει έμπειρο 
Web Developer με εμπειρία 2+ χρόνων, php 
και MVC frameworks (codeIgniter),css-html5-
javascript, mySql, σύνδεση με συστήματα μη-
χανογράφησης ERP (π.χ. galaxy), πλατφόρμα 
magento, Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
careers@witp.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Developer, από νεοσύστατη start-up 
για ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών. Γνώ-
σεις net ή java, SQL και απαραίτητα καλή γνώση 
της Αγγλικής γλώσσας. Θα εκτιμηθούν τυχόν 
επιπλέον γνώσεις προγραμματισμού. Ε-mail: 
6bitproject@gmail.com.

Η WINGS ICT Solutions ζητά 2 Junior Developers 
για απασχόληση σε συνεργασία με μεγάλο προ-
μηθευτή λογισμικού. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@wings-ict-solutions.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Author-Front End Developer. Πολύ 
καλή γνώση μετατροπής PSD σε HTML5-CSS3-
Javascript-προϋπηρεσία σε responsive authoring-
wordpress theming. Γνώση σε microformats, 
schema. Μισθός ανάλογων προσόντων, bonus. 
Ε-mail: jobs@webolution.gr, κωδ: FW-DEV.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής με έδρα το Νέο Ηρά-
κλειο, ενδιαφέρεται να προσλάβει πτυχιούχο 
Web Developer (java) ΑΕΙ/ΤΕΙ. Καλή γνώση java, 
SQL, javascript. Εμπειρία σε apache tomcat, 
ORM, android θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@ilink.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ IT Support για τα κεντρικά γραφεία 
εταιρίας κοσμημάτων στο κέντρο Αθήνας. Βασικές 
γνώσεις γραφιστικής (photoshop indesign), άριστη 
γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: jobs@pandoragreece.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Net, C+, Teleric, Java, κλπ. 
Web Developer - Programmer, για startup σε 
εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: spapadakis@
pharmacydeal.gr, υπόψιν κα Παπαδάκη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής, με γνώσεις php-
joomla development για ανάπτυξη έργου (joomla 
module, frontend-backend). Διαθέσιμος χρόνος 
ανάπτυξης 1,5 - 2 μήνες. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@mrit.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας Eντύπου-Web Designer, με 
άριστη γνώση photoshop-illustrator-indesign-
after effects. Απαραίτητη γνώση και εμπειρία 
σε webdesign, motion graphix video, σχεδιασμό 
διαφημιστικών εντύπων και σύγχρονες σχεδια-
στικές προτάσεις. Βιογραφικά με portfolio στο 
e-mail: hr@upmate.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής web εφαρμογών στη 
Θεσσαλονίκη, με άριστη γνώση joomla, drupal, 
php, html, jquery, javascript, css, mysql, ajax. 
Επιθυμητές γνώσεις linux webserver. Βιογρα-
φικά και portfolio στο e-mail: cv@upmate.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής για δημιουργία 
ιστοσελίδων και εξωτερική συνεργασία. Άρι-
στη γνώση html5, css3, php, mysql και καλή 
γνώση bootstrap. Βιογραφικά στο e-mail: info@
dproject.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας - Web Designer, από 
εταιρία δημιουργίας ιστοσελίδων, για εξωτε-
ρική συνεργασία. Άριστη γνώση photoshop. 
Απαραίτητα δείγματα εργασιών. Βιογραφικά 
στο e-mail: el.media2012@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Microsoft Net Developer, από γνωστή 
εταιρία πληροφορικής, για το τμήμα ανάπτυξης 
λογισμικού. Επιθυμητή εμπειρία σε WINFORMS, 
WPF, ASP, NET MVC, WCF, SQL SERVER. Βιο-
γραφικά στο e-mail: hr@noon.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Λογισμικού-Η/Υ, ως 
Υπεύθυνος υποστήριξης-ανάπτυξης λογισμικού. 
Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο ανώτατης σχολής-
εγκατάσταση linux servers-προγραμματισμός σε 
Python και PHP-βάσεις δεδομένων PostgreSQL-
MySQL-εμπειρία σε εγκατάσταση συστημάτων, 

voip τηλεφωνίας. Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών. 
E-mail: info@planetwheel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής από εταιρία δημι-
ουργίας ιστοσελίδων, για εξωτερική συνεργασία. 
Άριστη γνώση html, php, css, MySql. Απαραίτη-
τα δείγματα εργασιών. Βιογραφικά στο e-mail: 
el.media2012@yahoo.gr.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητεί Προγραμματιστή για 
διαχείριση, ανάπτυξη και υποστήριξη web sites. 
Μόνιμη απασχόληση, καλή γνώση HTML, SQL, JS, 
ΡΗΡ, ΝΕΤ. Βιογραφικά στο e-mail: cvs@takt.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για ΕRP support, για στελέχωση 
του τμήματος support σε εμπορικές και λογιστικές 
εφαρμογές της Altec, Softone-Epsilonnet. Προϋ-
πόθεση καλή γνώση MS SQL Server. Βιογραφικά 
στο e-mail: job@protogramma.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer ή Προγραμματιστής /
τρια C# και Devexpress, για πλήρη απασχόληση 
με γνώσεις: C#.net, ASP.net, Java, SQL server, 
DevExpress components και XPO. Βιογραφικά 
στο e-mail: job@protogramma.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για τη θέση Συντονιστή Ιστο-
σελίδας (Front End Developer) Απαραίτητες 
γνώσεις: front end development, γραφιστικά 
προγράμματα π.χ photoshop, illustrator, corel, 
Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: infosound2014@
gmail.com.

Γραφίστες - Διακόσμηση -  
Τέχνες - Δημιουργικό
ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία στο Κορωπί ζητά Γραφίστα, 
Σελιδοποιό. Παρέχονται: Μόνιμη απασχόληση, 
βασικός μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
compupress.gr, κωδ: DTP0515.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Motion Graphics / Video Editor για να 
αναλάβει ένα project video editing. Βιογραφικά 
στο e-mail: spiros.pantos@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Video Editors με εμπειρία σε avid 
media composer, για εργασία σε νεοσύστατο 
δημιουργικό γραφείο. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 
4 έτη. Βιογραφικά στο e-mail: creativelab40@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Graphic Designers με εμπειρία στη 
σουίτα της adobe για εργασία σε νεοσύστατο 
δημιουργικό γραφείο. Βιογραφικά στο e-mail: 
creativelab40@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Animators - After Effects - 
Compositor με εμπειρία στο after effects, για 
εργασία σε νεοσύστατο δημιουργικό γραφείο. 
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 έτη, άριστος χει-
ρισμός photoshop και illustrator. Βιογραφικά 
στο e-mail: creativelab40@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητά Support and Quality 
Assurance, με εμπειρία σε πακέτα μοντελοποί-
ησης (πχ. 3dsMax-blender-cinema 4D, κοκ.) 
για υποστήριξη-έλεγχο των αναπτυσσόμενων 
εφαρμογών φωτορεαλιστικής σχεδίασης. Βι-
ογραφικά στο e-mail: jobs@solidiris.com, τηλ: 
210 5325822.

H ALFANET επιθυμεί να προσλάβει Γραφίστα 
/τρια, με άριστη γνώση photoshop, illustrator, 
dreamweaver και κώδικα HTML για το σχεδιασμό 
και επεξεργασία ιστοσελίδων, newsletter, flyer 
και διαφόρων εντύπων. E-mail: hr@alfanet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ DJ επαγγελματίας, από cafe - bar - 
εντεχνάδικο στον Κορυδαλλό. 5νθήμερη εργασία. 
Τηλ: 210 4970651.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, εμφανίσιμη, χωρίς ιδιαίτερη 
εμπειρία, από γνωστό κανάλι ως Παρουσιάστρια. 
Τηλ: 6972 191112.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί Cameraman, 
με άριστη γνώση καλλιτεχνικής φωτογραφίας, 
βιντεολήψης και επεξεργασίας βίντεο, με ή χωρίς 
εξοπλισμό για μόνιμη συνεργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: pr@paraskhnio.gr, κωδ: CAM.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εικαστικός, από καλλιτεχνικό εργαστήρι 
στην Άνω Γλυφάδα, για καλοκαιρινό πρόγραμμα. 
Τηλ: 6945 868032, 210 9606788.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Dj, από νυχτερινό club στο Μαρούσι. 
Τηλ: 6948 984410, ώρες επικοινωνίας μετά τις 
18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος με γνώσεις διακοσμητικής 
για κατάστημα διοργάνωσης γάμων και βαπτίσεων 
στο κέντρο. Ώρες καταστημάτων. Απαραίτητη η 
εμπειρία στις πωλήσεις. Τηλ: 6944 143539.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιάστρια ρούχων-πυζαμών, από 
βιοτεχνία πυζαμών στη Θεσσαλονίκη για εξωτε-
ρική συνεργασία. Εμπειρία κυρίως στη γυναικεία 
πυζάμα. Βιογραφικά στο e-mail: info@dustin.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοντελίστ - Πατρονίστ, για βιοτεχνία 
γυναικείων ενδυμάτων στο Μοναστηράκι. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@oris.gr, τηλ: 210 3232826.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ πεπειραμένη ζητείται από επιδιορ-
θωτήριο ρούχων στο Μαρούσι και την Κηφισιά. 
Τηλ: 210 6143040, 6938 142185.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ IT Support για τα κεντρικά γραφεία 
εταιρίας κοσμημάτων στο κέντρο Αθήνας. Βασικές 
γνώσεις γραφιστικής (photoshop indesign), άριστη 
γνώση Αγγλικών. Bιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: jobs@pandoragreece.gr.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ κατασκευής επιγραφών-διαφη-
μιστικών κατασκευών στο Γέρακα Αττικής, ζητά 
Γραφίστα/τρια, με ανάλογη εμπειρία, για δημιουρ-
γία προσχεδίων-λογοτύπων. Γνώση χειρισμού 
κοπτικού μηχανήματος βυνιλίων, ψηφιακού μη-
χανήματος εκτύπωσης αυτοκόλλητων, θεωρείται 
επιπλέον προσόν. Άμεση πρόσληψη ύστερα από 
συνέντευξη-δοκιμαστικό. Μισθός και ΙΚΑ. Τηλ: 
210 6049248, 210 6048619.

ΕΤΑΙΡΙΑ επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων 
αναζητά Graphic Designer με 5 χρόνια προϋπη-
ρεσίας τουλάχιστον σε διαφημιστική εταιρία και 
εμπειρία digital. Σταθερή συνεργασία, part time. 
Βιογραφικά με portfolio στο e-mail: contact@
extrovert.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας Εντύπου-Web Designer, με 
άριστη γνώση photoshop-illustrator-indesign-
after effects. Απαραίτητη γνώση και εμπειρία 
σε webdesign, motion graphix video, σχεδιασμό 
διαφημιστικών εντύπων και σύγχρονες σχεδια-
στικές προτάσεις. Βιογραφικά με portfolio στο 
e-mail: hr@upmate.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας, για το δημιουργικό τμή-
μα εταιρίας στο χώρο του υφάσματος και της 
μόδας. Απαραίτητη η άριστη γνώση illustrator, 
photoshop καθώς και εμπειρία στους διαχωρι-
σμούς χρωμάτων. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
tenbusiness.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα πεπειραμένη, που να δι-
αθέτει τιγκέλι, ως Εξωτερική Συνεργάτης, σε 
εργαστήριο στη Γλυφάδα. Αποκλείεται το φασόν. 
Τηλ: 210 8948444.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα με μεγάλη εμπειρία στο νυ-
φικό και βραδινό, για εσωτερική εργασία, από 
γνωστό οίκο μόδας στο Κολωνάκι. Απαραίτητες 
συστάσεις. Βιογραφικά στο e-mail: stylemac21@
gmail.com, τηλ: 6979 178974.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας - Web Designer, από 
εταιρία δημιουργίας ιστοσελίδων, για εξωτε-
ρική συνεργασία. Άριστη γνώση photoshop. 
Απαραίτητα δείγματα εργασιών. Βιογραφικά 
στο e-mail: el.media2012@yahoo.gr.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ζητείται από διαφημιστική εται-
ρία. Βιογραφικά στο e-mail: hr.imagegroup@
gmail.com.

Call Center - Εξυπηρέτηση  
Πελατών - Τηλεπωλήσεις
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνήτριες /ες, για 4ωρη πρωινή 
εργασία. Παρέχεται: σταθερός μισθός, ασφάλι-
ση, υψηλά bonus παραγωγικότητας, ευχάριστο 
περιβάλλον. Εμπειρία θα συνεκτιμηθεί. Τηλ: 210 
5767662, 211 1086444, ώρες επικοινωνίας: 
10:00-21:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ προώθησης, ζητά άτομα για στελέχωση 
τμήματος και ανάπτυξη του πελατολογίου της. 
Παρέχεται: εκπαίδευση, ασφάλιση, μισθός, bonus, 
άριστο εργασιακό περιβάλλον. Τηλ: 211 7053642.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά 3 άτομα, για τα κεντρικά γραφεία 
ομίλου στον Πύργο των Αθηνών. Απαραίτητα: 
ευχέρεια λόγου και διαπραγματευτική τηλεφωνική 
ικανότητα. Παρέχονται: βασικός μισθός-ασφά-
λεια-εξέλιξη. E-mail: sales@ygeiaonline.gr, τηλ: 
211 7053642.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για τηλεφωνικές πωλήσεις από 
το χώρο του. Ελεύθερο ωράριο, ικανοποιητική 
αμοιβή. Τηλ: 211 0126088.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι ως Υπάλληλοι Γραφείου, για 
την προώθηση πακέτων σταθερής τηλεφωνίας. 
Πρωινή ή απογευματινή ημιαπασχόληση. Προ-
σφέρονται: ευχάριστο περιβάλλον, σταθερός 
μισθός, bonus. Τηλ: 211 1026511.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών προσλαμβάνει 10 άτομα με 
βασικό μισθό με εμπειρία στην τηλεφωνική 
απασχόληση. Επιπλέον παροχές ασφάλιση και 
bonus προοπτικές εξέλιξης, πλησίον ΗΣΑΠ Άνω 
Πατησίων. Τηλ: 211 4113230.

ΕΤΑΙΡΙΑ στα Άνω Πατήσια προσλαμβάνει άτομα 
με βασικό μισθό για ενημέρωση πελατολογίου 
σε κάρτα υγείας. Άριστες εργασιακές συνθήκες, 
πλησίον ηλεκτρικού σταθμού Άνω Πατησίων. 
Τηλ: 211 4113230.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα νέοι/ες με άνεση στην επι-
κοινωνία από νεοσύστατο κέντρο τηλεφωνικών 
πωλήσεων πλησίον μετρό Ανθούπολης. Σταθερός 
μισθό, ΙΚΑ και bonus, ευχάριστο περιβάλλον ερ-
γασίας ευέλικτο ωράριο. Ωράριο: 10:00-21:00. 
Τηλ: 211 1031600.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα έμπειρα, από κορυφαία εταιρία 
σταθερής-κινητής τηλεφωνίας. Υψηλός μισθός, 
εκπαίδευση, ευέλικτο ωράριο, bonus, στο ΗΣΑΠ 
Καλλιθέας. Άνετο ευχάριστο περιβάλλον. Τηλ: 
6939 806647.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ εισαγωγών - εξαγωγών συσκευών 
Economaizer άεργου ισχύος, ζητεί άτομα στα 
τμήματα: γραμματείας, υποδοχής, τηλεφωνικό 
κέντρο. Παρέχονται: Υψηλές αποδοχές, ασφάλιση. 
Τηλ: 212 6872544.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ εταιρία, για την επάνδρωση των 
νέων γραφείων της προσλαμβάνει 5 Υπαλλή-
λους Γραφείου, για διαχείριση κλήσεων στη 
ρεσεψιόν και λήψη παραγγελιών. Παρέχεται: 

συνέχεια στη σελ. 30



Άτομο ως 30 Ετών με Εμπειρία στις Εκδόσεις Ακτοπλοϊκών Εισιτηρίων
•Για το μας γραφείο μας  
στον Πειραιά.  
Απαραίτητη η άριστη γνώση 
Αγγλικών και Ms Office.  

Προσφέρεται σταθερός  
μισθός, ευχάριστο περιβάλλον 
εργασίας και δυνατότητα  
απόκτησης σημαντικής  
εμπειρίας στο χώρο του 

e-commerce και του τουρισμού. 
 
Αποστολή βιογραφικών  
στο e-mail:  
athensjobs@gmail.com 

Εταιρεία παροχής λογιστικών –  φοροτεχνικών & χρηματοοικονομικών  υπηρεσιών ζητάει να προσλάβει 
άμεσα:

Λογιστή ή Βοηθό Λογιστή για Πλήρη Απασχόληση
Περιγραφή θέσης: 
•Λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών. 
•Τήρηση διπλογραφικών & απλογραφικών βιβλίων 
•Καταχώρηση παραστατικών 
•Μηνιαίες συμφωνίες 
•Τήρηση προθεσμιών 
•Υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων (μηνιαίων & ετήσιων) 
•Εργατικά – ασφαλιστικά (μισθοδοσία, ΑΠΔ κλπ) 
•Εργασίες ΓΕΜΗ  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής – λογιστικής κατεύθυνσης ή ΑΤΕΙ λογιστικής. 
•Τριετή  τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Κάτοχος άδειας λογιστή Β’ τάξης ή Α’ τάξης 
•Γνώση προγραμμάτων  λογιστικής. 
•Επιθυμητή γνώση προγραμμάτων ERP SOFT1 & Epsilon net 
•Άριστη γνώση προγραμμάτων MS Office (Excel, Word, Power Point) 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Οργανωτικές ικανότητες, ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, ομαδικό πνεύμα. 
•Αποτελεσματικότητα διαχείρισης χρόνου – τήρηση προθεσμιών 
•Υπευθυνότητα και προσαρμοστικότητα 
•Ηλικία έως 40 ετών.

Θα τηρηθεί εχεμύθεια ως προς την αξιολόγηση των βιογραφικών. Αποστολή βιογραφικών  
στο e-mail: info@sybraxis.com ή fax 211 4032585.

Η MATRIX μεσίτες ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων ανώνυμη εταιρεία, με ηγετική θέση στο χώρο 
της μεσιτείας ασφαλίσεων/αντασφαλίσεων  και έδρα το κέντρο της Αθήνας, ζητά να προσλάβει:

Φοιτητή / Φοιτήτρια ΤΕΙ Λογιστικής 
μέσω 6μηνης Πρακτικής Άσκησης Ελληνική εταιρία, ηγέτιδα στον κλάδο της  πλαστικής συσκευασίας ενδιαφέρεται να προσλάβει:

ΕργάτεςΘέση: 
•Πρακτική άσκηση -  
βοηθός λογιστή

Καθήκοντα: 
•Εισπράξεις-πληρωμές  
σταθερού πελατολογίου 
•Επικοινωνία με πελάτες- 
αντασφαλιστές 
•Συμφωνία λογαριασμών 

•Εγγραφές λογιστικής  
KΕΦΑΛΑΙΟΥ 
•Υποβοήθηση reporting 
•Αρχειοθέτηση  
Προσόντα: 
•Άριστη χρήση Αγγλικών  
(προφορικά και γραπτά) 
•Πολύ καλή χρήση Microsoft 
Office (κυρίως excel) 

•Κατά προτίμηση γνώση  
Κεφαλαίου  
Παροχές εταιρείας: 
•Προοπτικές εξέλιξης σε  
αναπτυσσόμενο περιβάλλον  
Για αποστολή βιογραφικού 
συνοδευόμενου από  
φωτογραφία, e-mail:  
hr@matrix-brokers.com

Η εταιρία Neurocom AE δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών και στην υλοποίηση λύσεων πληρο-
φορικής για εταιρίες τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η εταιρία επιθυμεί να προσλάβει:

Μηχανικούς Λογισμικού - Αθήνα

Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας - Θεσσαλονίκη

Για τη στελέχωση της ομάδας ανάπτυξης εφαρμογών 
στην έδρα της εταιρίας (Αθήνα). Οι υποψήφιοι που 
θα επιλεγούν θα συμμετέχουν σαν μέλη της ομάδας, 
σε όλες τις φάσεις υλοποίησης κάθε έργου (ανά-
λυση απαιτήσεων, σχεδιασμό, υλοποίηση, έλεγχο 
και υποστήριξη).

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο πανεπιστημίου στο χώρο  
της πληροφορικής 
•Πολύ καλή γνώση των αρχών των σχεσιακών 
βάσεων δεδομένων 
•Πολύ καλή γνώση SQL 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

•Ικανότητα για συνεργασία στα πλαίσια ομάδας  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση του συστήματος βάσεων δεδομένων Oracle 
•Γνώση PL/SQL 
•Γνώση τεχνολογιών web development 
•Γνώση του Microsoft .ΝΕΤ περιβάλλοντος  
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητα για συνεχή εκπαίδευση  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
jobs@neurocom.gr

Λίγα λόγια για την εταιρία μας: Η OIKIES Real 
Estate είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες 
αλυσίδες παροχής ολοκληρωμένων κτηματομεσιτικών 
υπηρεσιών. Ξεκίνησε το 2007 τη λειτουργία της και 
σήμερα απαριθμεί 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη 
και την Αθήνα.

Η επιτυχία μας απορρέει από την πλήρη ικανοποί-
ηση των αναπτυσσόμενων αναγκών των πελατών 
μας, την παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών και 
εξυπηρέτησης υψηλής ποιότητας, καθώς και την 
εξασφάλιση υψηλών αποδόσεων και μακροχρόνιων 
προοπτικών στους συνεργάτες μας.

Το κλειδί για την επιτυχία είναι: 
•H τεχνολογία 
•Η εκπαίδευση 
•Η δικτύωση και τα συγκροτημένα εργαλεία  
πωλήσεων, οργάνωσης της επιχείρησης 
•Η αξιοποίηση της βάσης δεδομένων,  
έτσι ώστε να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες  
των καταναλωτών

Η φιλοσοφία μας: Επένδυση - αξία στους αν-
θρώπους μας !Με πίστη στις αξίες και το όραμά 
μας  θεωρούμε το ανθρώπινο δυναμικό ως το σημα-
ντικότερο παράγοντα για την επίτευξη των στόχων 
μας. Αναζητούμε συνεχώς ικανούς ανθρώπους - 
υποψηφίους, και επενδύουμε στη συνεχή εκπαίδευση 
και εξέλιξη των εργαζομένων μας.

Η θέση: Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται 
στον σύμβουλο ακίνητης περιουσίας  
Περιγραφή αρμοδιοτήτων: 
•Καθοδήγηση πελατών στις αγοραπωλησίες 
ακινήτων 
•Συλλογή και υπόδειξη ακινήτων 
•Διαπραγμάτευση και ολοκλήρωση συναλλαγών  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές  
ικανότητες 
•Προφίλ προσωπικότητας με αντίληψη,  
οξυδέρκεια, δυναμισμό και ωριμότητα. 
•Εστίαση στην επίτευξη μετρήσιμων στόχων 
•Διάθεση προσωπικής ανάπτυξης και φιλοδοξία 
για επαγγελματική εξέλιξη 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε κλάδους υπηρεσιών  
Αμοιβές και παροχές: 
•Δυνατότητα υψηλών εισοδημάτων 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας  
και ανταγωνιστικό πλαίσιο 
•Ισχυρό brand name 
•Διαρκής εκπαίδευση - υποστήριξη και παρακίνηση 
•Διαφημιστική προβολή 
•Προοπτικές εξέλιξης.

Ελάτε στην ομάδα μας: Οι ενδιαφερόμενοι  
μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους  
στο e-mail: hr@oikies.net 

Συνεργάτης για Front Desk / Reception
Το Aktina Travel Group ζητεί για τα κεντρικά της γραφεία στην Αθήνα, συνεργάτη που θα αναλάβει 
την υποστήριξη του front desk – reception της εταιρίας.

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει: 
•Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας και χειρισμού PC. 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
•Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας. 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε ανάλογη θέση. 
•Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία. 
•Δυναμική και οργανωτική προσωπικότητα.  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας στην μεγαλύτερη τουριστική εταιρεία στην Ελλάδα. 
•Μισθό αναλόγως προσόντων. 
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη αγορά 
•Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρία.  
Παρακαλούμε αποστείλετε βιογραφικό με φωτογραφία στο e-mail:  
careers@aktinatravelgroup.com

Ιατρικοί Επισκέπτες 
Θεσσαλονίκη - Ιωάννινα - Αθήνα

Η εταιρία SANTE PLUS δραστηριοποιείται στο χώρο 
της κλινικής εντερικής διατροφής. Τα τελευταία 
χρόνια η εταιρία αναπτύσσεται δυναμικά, με νέα 
προϊόντα στο χώρο της ογκολογίας. Στόχος μας είναι 
η δημιουργία μιας νέας ομάδας ιατρικών επισκε-
πτών, με έδρες: την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και 
τα Ιωάννινα.

Ο/η ιδανικός/ή υποψήφιος/α πρέπει να έχει:  
•Eπικοινωνιακές ικανότητες 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Φιλοδοξία για εξέλιξη 
•Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στις πωλήσεις 
(κατά προτίμηση στον ιατρικό χώρο-Homecare). 
•Εργατικότητα / μεθοδικότητα 
•Γνώσεις αγγλικών και χειρισμού Η/Υ. 
•Δίπλωμα οδήγησης 

•Δυνατότητα μετακινήσεων στην επαρχία.  
Παρέχονται:  
•Ανταγωνιστικές μηνιαίες αποδοχές 
•Bonus βάσει στόχων (τζίρου) 
•Αυτοκίνητο, i-Pad 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Εκπαίδευση 
•Εργασία σε μια δυναμική  
και αναπτυσσόμενη αγορά  
Παρακαλούμε να μην αποστέλλονται  
βιογραφικά σημειώματα χωρίς  
την απαιτούμενη 1 έτους εμπειρία  
σε πωλήσεις.  
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων  
στο e-mail: sgoulias@sante-plus.gr

Για το τμήμα παραγωγής στο εργοστάσιο  
με έδρα την Μάνδρα Αττικής.  
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν: 
•βασικές γνώσεις Αγγλικής γλώσσας. 
•βασικές γνώσεις Η/Υ. 
•δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.  
Προσφέρουμε: 

•Πλήρη απασχόληση. 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον. 
•Δυνατότητα εξέλιξης σε θέση υπευθύνου  
βάρδιας.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστεί-
λουν βιογραφικό  σημείωμα στο e-mail:  plastics.
packaging01@gmail.com. Όλα τα βιογραφικά ση-
μειώματα θα θεωρηθούν εμπιστευτικά. 

Ελληνική Εταιρία

Απαραίτητα προσόντα:  
•Πτυχίο πληροφορικής 
•Καλή γνώση αγγλικής  
γλώσσας. 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση 

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ERP  
συστήματα 
•Καλή γνώση SQL – διαχείριση 
SQL server 
•Γνώσεις MIS και Business 
Intelligence software 

•Ανάπτυξη εφαρμογών μέσω .Net 
•Διαχείριση δικτύων και VPN 
•Γνώση Microsoft εργαλείων  
Αποστολή βιογραφικών  
στο e-mail:  
hr.greekfoods@gmail.com

Εταιρία Τροφίμων

Εταιρία τροφίμων στα βόρεια προάστια Αττικής επιθυμεί να προσλάβει:

Υπάλληλο Μηχανογράφησης
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

σταθερός μισθός, μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 
211 9964015.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φοιτήτρια ευπαρουσίαστη, για 4ωρη 
απογευματινή απασχόληση. Τηλ: 6945 039520.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Τηλεφωνήτρια - Υπάλληλος Γρα-
φείου, με ευχέρεια λόγου. Παρέχεται: μισθός και 
ασφάλεια. Μερική 4ωρη απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@epixiro.gr.

Η I CALL που δραστηριοποιείται από το 2010 
στο τομέα των τηλεφωνικών πωλήσεων, ζητά 
Εκπροσώπους Τηλεφωνικών Πωλήσεων, για 
προώθηση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@icallservices.gr, 
τηλ: 216 5006702.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στο χώρο 
της υγείας ζητούνται έμπειρες Τηλεφωνήτριες, 
για 4ωρη απογευματινή απασχόληση. Προσφέ-
ρονται: μισθός και ασφάλεια. Χώρος ευχάριστος, 
σύγχρονος και εύκολα προσβάσιμος. E-mail: 
sales@paronclub.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Project Manager, από τη διαφημιστι-
κή εταιρία Beyond The Line για να αναλάβει τη 
διαχείριση client service μεγάλου πολυεθνικού 
πελάτη. Απαραίτητη 3ετής προϋπηρεσία σε ανά-
λογη θέση. E-mail: cv@adsquareltd.com, κωδ: 
CSPM2015SKY.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία τηλεπικοινωνιών Πω-
λητές τριες, με όρεξη για εργασία. Παρέχεται 
καλός βασικός μισθός-ασφάλιση-υψηλά bonus. 
Ωράριο ευέλικτο. E-mail: cv@info.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, για τηλεφωνική υποστήριξη 
πελατών, από γραφείο καλλιτεχνικών εκδηλώ-
σεων στην Παιανία, Αγία Παρασκευή, Χαλάνδρι, 
Κορωπί, Παλλήνη. Τηλ: 215 5353359.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για Sales and Customer Support 
Representative με γνώσεις χρήσης internet, office, 
Αγγλικών. Επικοινωνιακές, διαπραγματευτικές 
και οργανωτικές ικανότητες, ευχέρεια στον προ-
φορικό και γραπτό λόγο. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@visionworksltd.com.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ κατασκευαστικής εταιρίας, 
προσλαμβάνει Υπαλλήλους Γραφείου για το 
τμήμα εξυπηρέτησης και επιβεβαίωσης στοι-
χείων πελατών. Ευέλικτο ωράριο, ικανοποιητικές 
αποδοχές, ασφάλιση. Τηλ: 6944 219327.

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ κέντρο αισθητικής στον Άγιο 
Δημήτριο ζητά 4ωρη Τηλεφωνήτρια με εμπειρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@medichic.gr, τηλ: 
210 9704555, κωδ: ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώσεις marketing και πείρα 
στις πωλήσεις, για να αναλάβει Call Center. Τηλ: 
6945 039520.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ οδηγός ζητά να προσλάβει 
άμεσα Υπάλληλο για το τμήμα τηλεφωνικών 
καταχωρήσεων. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών 
και Η/Υ. Παρέχεται: σταθερός μισθός και bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@vresnet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα 4 Υπάλληλοι Γραφείου, από-
φοιτοι Λυκείου, για πρωινή εργασία. Παρέχεται: 
σταθερός μισθός, ΙΚΑ, πενθήμερη εργασία. Βι-
ογραφικά στο e-mail: carriera123@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για τηλεφωνικές πωλήσεις 
στον τομέα της Διαφήμισης (από το χώρο του). 
Ελεύθερο ωράριο. Καλές αποδοχές. Τηλ: 211 
2140502.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευαστική ζητεί 7 άτομα για τμή-
ματα διαχείρισης, τηλεφωνικού κέντρου, εμπο-
ρικό, δημοσίων σχέσεων, 6ωρο, 4ωρο, μισθός, 
ασφάλιση, άμεση πρόσληψη. Τηλ: 6944 219327.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματεία Πωλήσεων, για ημιαπα-
σχόληση, για στελέχωση τηλεφωνικού κέντρου 
και υποστήριξη ομάδας πωλητών στα Σεπόλια. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@ammonovis.com, 
τηλ: 211 4110523.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία. Τίμια, αξιόπιστα 
με προοπτική. Απαραίτητες προϋποθέσεις να είναι 
συνεργάσιμα, με όρεξη για δουλεία, εκπαιδεύσιμα 
με ήθος, και εντός Αττικής. Τηλ: 6945 675759.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες ανεξαρτήτου ηλικίας, γνώσεων 
και εμπειρίας, από κατασκευαστική εξαγωγική 
εταιρία αεροστόπ, για υποδοχή-αποθήκη-διανο-
μή-εμπορικό-τηλεφωνικό κέντρο. 8ωρο, 6ωρο 
πρωινό ή απογευματινό. Τηλ: 211 5554830.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από εμπορική επιχείρηση, με 
ευχέρεια λόγου-άριστη γνώση Η/Υ, office για 
γραμματειακή υποστήριξη-εξυπηρέτηση πελατών. 
Προαιρετικά: γνώση photoshop-προϋπηρεσία 
πωλήσεων-κάρτα ανεργίας. E-mail: etienn@
hotmail.com, τηλ: 210 9963630.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ φοιτητές, για στελέχωση νεοσύστα-
του τμήματος σταθερής τηλεφωνίας. Σταθερός 
μισθός, άμεση πρόσληψη και bonus, ευχάριστο 
περιβάλλον. Ευέλικτο ωράριο. Τηλ: 210 5737061.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρα άτομα για τηλεπωλήσεις, 
πλησίον μετρό Μεγάρου Μουσικής, από εταιρία 
για 4ωρη απασχόληση. Στόχος η προώθηση, υπη-
ρεσιών σταθερής - κινητής τηλεφωνίας. Καλές 
αμοιβές, ευέλικτο ωράριο. Τηλ: 215 5505033, 
6937 223595.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ απόφοιτες, ανεξαρτήτου ηλικίας 
γνώσεων και εμπειρίας, από εταιρία πράσι-

νης ενέργειας για τα τμήματα: παραγγελιών-
fax-φωτοαντιγράφων-αποθήκης, μηχανογράφη-
σης-νομικό. 8ωρο ή 4ωρο. Παρέχονται: σταθερός 
μισθός, άμεση πρόσληψη. Τηλ: 211 5554830.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για άμεση συνεργασία. Βι-
ογραφικά στο e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα δραστήρια και υπεύθυνα. Δυ-
νατότητες προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά άτομο για ημιαπασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με ευχέρεια λόγου, για ει-
σερχόμενες και εξερχόμενες παραγγελιοληψίας 
πελατών καθώς και aftersales service. 6ωρα, 
5ωρα, σταθερός μισθός και ΙΚΑ. Βιογραφικά στο 
e-mail: salescenter.20@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Agent, για εργασία γραφείου εξυ-
πηρέτησης πελατών και ανάπτυξης πελατολογίου 
στην περιοχή Ρουφ. Ευέλικτα ωράρια 6ωρα, 5ωρα. 
Παρέχεται: ΙΚΑ και σταθερός μισθός. Βιογραφικά 
στο e-mail: salescenter.20@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με προσόν το να είναι άμεσοι, 
εργατικοί, φιλόδοξοι, για 6ωρα και 5ωρα, πρω-
ινά απογεματινά, για στελέχωση τηλεφωνικού 
κέντρου. ΙΚΑ και μισθός σταθερός. Βιογραφικά 
στο e-mail: salescenter.20@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με εμπειρία στο χώρο των 
τηλεφωνικών πωλήσεων, από εταιρία σταθερής 
και κινητής τηλεφωνίας, για μερική απασχόληση. 
Μισθός, bonus, πλησίον μετρό Αμπελοκήπων. 
Τηλ: 210 6465164, 210 6456304.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ συνταξιούχοι εμπορικού ναυτικού 
και δημοσίου, για ημιαπασχόληση. Διεύθυνση 
Σωτήρος Διός 12 και Κολοκοτρώνη 83 Πειραιάς, 
4ος όροφος. Γραφείο 8. Τηλ: 6944 530526, κος 
Μιχαλάκης.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Τηλεφωνητές /τριες με προϋπη-
ρεσία, άνεση στην επικοινωνία, για προώθηση 
τηλεφώνων. Μισθός σταθερός, ασφάλιση, πλη-
σίον μετρό Αμπελοκήπων. Τηλ: 210 6465164, 
210 6456304.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής χώρου υγείας αναζητά 
Αναλυτή-Προγραμματιστή για το τμήμα παραγωγής. 
Επιθυμητή εμπειρία-ειδίκευση στην εφαρμογή 
της μισθοδοσίας (PHP, HTML5, Javascript, MVC 
Frameworks). Βιογραφικά στο e-mail: info@csl.
gr, τηλ: 210 7791241.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στο χώρο της 
υγείας ζητεί Υπαλλήλους, με ικανότητες διοίκησης 
στο εμπορικό τμήμα και 3 Χειριστές τηλεφω-
νικού κέντρου. Σταθερός μισθός, καριέρα. Τηλ: 
211 9964014.

Η Ε.Ε GROUP S.A αναζητά νέους /ες, για στελέ-
χωση του τηλεφωνικού κέντρου εξερχόμενων 
και εισερχόμενων κλήσεων για την ενημέρωση 
υπηρεσιών και προϊόντων. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv-info@eren.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ internet ζητά 2 άτομα στο τμήμα εξυ-
πηρέτησης πελατών και marketing για έλεγχο, 
ανανέωση πελατολογίου. Βιογραφικά στο e-mail: 
job@galaxynet.gr.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ιατρικού ομίλου ζητεί 4 Υπαλ-
λήλους Γραφείου, για το τμήμα επιβεβαίωσης 
στοιχείων πελατών. Ωράριο πρωινό ή απογευμα-
τινό, ευχάριστο περιβάλλον. Τηλ: 6930 230295.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Τηλεφωνητές -τριες με προϋπη-
ρεσία, άνεση στην επικοινωνία, για προώθηση 
τηλεφώνων. Μισθός σταθερός, ασφάλιση. Πλη-
σίον μετρό Αμπελοκήπων. Τηλ: 210 6465164, 
210 6456304.

Προωθητές - Merchandisers - 
Πωλήσεις Ex-Van
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ γυναικείων ενδυμάτων ζητεί 
Merchandiser - Πωλήτρια, δημιουργική, πρό-
θυμη, με γνώσεις της αγοράς, για περαιτέρω 
ανάπτυξη. Γνώσεις πατρόν και υλοποίησης 
επιθυμητές. Τηλ: 210 9810291.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ αυτόνομα άτομα που ενδιαφέρονται 
στον ελεύθερο τους χρόνο να κερδίσουν ένα 
δεύτερο επιπλέον εισόδημα, διαφημίζοντας το 
προϊόν που καταναλώνει καθημερνά χιλιάδες 
κόσμος, και ταυτόχρονα να έχουν οικονομικά 
όφελος. E-mail: info@ganoproducts.gr, τηλ: 
6942 072038.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αντιπρόσωποι και Συνεργάτες στον 
τομέα αθλητισμού, sport - fitness, με ελεύθερο 
ωράριο, όχι ντίλερ - πλασιέ. Δυνατότητα καριέρας 
και ανεξάρτητη συνεργασία. Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, για ανεξάρτητη συνεργα-
σία στον τομέα υγείας και ομορφιάς. Τηλ: 6973 
910604.

ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγής τροφίμων και ποτών - ανα-
ψυκτικών ντελικατέσεν ζητά Εξωτερικό Πωλητή/
τρια. Απαραίτητη προϋπηρεσία στο αντικείμενο. 
Βιογραφικά στο e-mail: geochrx@otenet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών ζητά Πωλητή για 
events-εκδηλώσεις, με καλό χειρισμό Ελληνι-
κής γλώσσας, Αγγλικά (Proficiency), γνώσεις 
internet, social media και εκπληρωμένες στρα-

τιωτικές υποχρεώσεις. Θα προτιμηθούν όσοι 
έχουν προϋπηρεσία στο αντικείμενο. Ε-mail: 
events@freemail.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές με προμήθεια για περιοχές 
της Χαλκιδικής, Κατερίνης και Βόλου. Παρέ-
χεται: υψηλή προμήθεια και ωράριο ελεύθερο. 
Βιογραφικά στο e-mail: john@epsilonk.gr, τηλ: 
6973 772691.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Εξωτερικός Πωλητής /τρια, 
με ευχάριστη προσωπικότητα και διάθεση για 
εργασία εντός και εκτός Θεσσαλονίκης και με 
δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@ebmteam.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός από εταιρία, για προώθηση 
επαγγελματικών προϊόντων αισθητικής. Παρέ-
χονται: μισθός και bonus. Τηλ: 210 3808296.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, για την προώθηση πακέ-
των καρτοκινητής εκτός καταστήματος, για το 
κατάστημα vodafone - Πειραιά - Θεσσαλονίκης. 
Βιογραφικά στο e-mail: mobileteleservices@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα εμφανίσιμες νέες, για 
promotion-προωθητικές ενέργειες. Απαραίτητη 
η δυνατότητα ασφάλισης. New Think Promotion 
Α. Παπανδρέου 58 - Καλαμαριά Άγιος Ιωάννης. 
Εύκολη πρόσβαση αστικό Ν.6 (Στάση Α. Παπαν-
δρέου) Τηλ: 2310 802340.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες, για marketing promotion σε 
εκθεσιακά περίπτερα. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: ergasia@entropiaproject.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος, με καλή γνώση Η/Υ, να διαθέτει 
μηχανάκι, για εργασία σε εκδοτικό οίκο. Εργασία 
εξωτερική-εσωτερική, αμοιβή συζητήσιμη ανάλογη 
προσόντων. Τηλ: 210 3618502, 6944 388304.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία προσλαμβάνει νέους 
/ες για εσωτερική θέση γραφείου για το τμήμα 
προβολής-προώθησης προϊόντων και λήψη 
παραγγελιών. Εβδομαδιαίες αποδοχές, πριμ, 
ασφάλιση. Τηλ: 212 6872598.

ΕΜΠΕΙΡΟΣ Πωλητής βιβλίου με προϋπηρεσία 
30 χρόνων ζητά αντιπροσώπευση εκδοτικών 
οίκων για όλη την Κρήτη. Βιογραφικά στο e-mail: 
carriera123@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα ικανά για να εργασθούν ως 
Πωλητές - Πωλήτριες σε διαφημιστική εταιρία. 
Μόνιμη εργασία. Πολύ καλές αμοιβές. Βιογρα-
φικά υπόψιν τμήματος πωλήσεων στο e-mail: 
suncitypromotion@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εμφανίσιμες με άνεση στην επικοι-
νωνία, για συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες. 
Δυνατότητα μόνιμης εργασίας. Πολύ καλή αμοι-
βή. Βιογραφικά υπόψιν τμήματος marketing στο 
e-mail: suncitypromotion@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εξωτερικοί Πωλητές, από εμπορική 
εισαγωγική εταιρία, με ποσοστά και μεγάλες 
αποδοχές, για την κάλυψη του ήδη υπάρχοντος 
πελατολογίου. Περιοχές: Νησιά, Αττική και Βό-
ρεια Ελλάδα. Ε-mail: megi@protopsaltis.gr, τηλ: 
2310 778955.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία ζητά νέα για προώθηση 
προϊόντων, διακόσμηση κτιρίων και εξωτερικών 
χώρων. Προσόντα: πολύ καλά Αγγλικά-εμπειρία 
στην παραγγελιοληψία-εμπορική αλληλογραφία. 
Περιοχή: Βάρη. Τηλ: 6932 725555.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια (ελεύθερος συνεργάτης), 
από εισαγωγική εταιρία με έδρα την Καβάλα, για 
πώληση προϊόντων σε τουριστικά καταστήματα/
ενοικιαζόμενα δωμάτια. Αμοιβή ικανοποιητική, 
απαραίτητο προσόν κατοχή αυτοκινήτου. E-mail: 
koyros02@otenet.gr, τηλ: 6979 917677, κος 
Κάλφας.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Vodafone ζητά άμεσα νέους /ες για 
προώθηση καρτοκινητής σε Πανεπιστήμια και 
σχολές. Εργασία 5μερη, 6ωρη με μισθό, ασφάλιση 
και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: politisba@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 νέες, εμφανίσιμες, με άνεση στην 
επικοινωνία για direct promotion σε Αθήνα και 
νησιά, από διαφημιστική εταιρία. Παρέχονται: 
μισθός και bonus. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: athenspromotion@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 νέες, εμφανίσιμες, με άνεση στην 
επικοινωνία, για direct promotion σε Αθήνα και 
νησιά. Παρέχονται: μισθός και bonus. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: info@idplusmedia.
com.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά 5 άτομα, για 
προώθηση τουριστικού οδηγού σε Αθήνα και 
νησιά. Δυνατότητα ταξιδιών, μισθός και bonus. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: info@
greek-advertising.com, κωδ: Κ.Θ.2.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ γυναικείων ενδυμάτων ζητεί νέα 
για τη θέση της Visual Μerchandiser. Βιογραφικά 
στο e-mail: owtwoathens@gmail.com, τηλ: 210 
3210722, ώρες επικοινωνίας: 09:00-21:00.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά άμεσα νέους-νέες 
για προώθηση καρτοκινητής σε πανεπιστήμια και 
σχολές. Εργασία 5μερη, 6ωρη με μισθό-ασφάλιση-
bonus. Βιογραφικά στο e-mail: gerolymatou@
chapter5.gr, τηλ: 210 9525255.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ εταιρία ζητά Πωλητές -τριες με 

τιμολόγια παροχής υπηρεσιών για την ανάπτυξη 
του δικτύου της στην Αττική. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@primegroup.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός έμπειρος Πωλητής /τρια, 
από εταιρία ειδών συσκευασίας. Καθήκοντα: εύ-
ρεση νέων πελατών, επίσκεψη στους υπάρχοντες. 
Βιογραφικά στο e-mail: gk@smarttrade.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ υπηρεσιών διαφήμισης, ζητά Πωλητές 
/τριες για προώθηση ιστοσελίδων σε όλη την 
Ελλάδα. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: info@loginet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Promoter καπνικών προϊόντων, 
για 4μηνη απασχόληση στο Duty Free κήπων 
Έβρου. Απαραίτητα: άριστη γνώση Αγγλικών, 
πολύ καλή εμφάνιση και επικοινωνία, κάτοχος 
ΙΧ. Προσφέρονται: έξοδα μετακίνησης-μισθός-
bonus-ασφάλιση. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@upgr.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος, χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις, 
με δίπλωμα ΙΧ και moto 125 cc, για εξωτερικές 
εργασίες. Θα προτιμηθούν κάτοικοι Ασπρόπυργου 
και Ελευσίνας. Τηλ: 210 5580506.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος, με ευχέρεια στις δημόσιες 
σχέσεις, για πρωινή 4ωρη εργασία, εσωτερική 
- εξωτερική. Απαραίτητο μεταφορικό μέσο. Τηλ: 
210 5710290, ώρες επικοινωνίας 08:00-21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες επικοινωνιακοί για με-
ρική ή πλήρη απασχόληση. Υψηλά εισοδήματα 
και bonus, δωρεάν εκπαίδευση. Βιογραφικά 
στο e-mail: sanctus1961@gmail.com, τηλ: 
6973 471236.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γυμναστές και Αθλητές, ερασιτέ-
χνες και επαγγελματίες για προώθηση προϊόντων 
υγιεινής διατροφής. Προϋπηρεσία όχι απαραίτη-
τη. Άμεση συνεργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
bizwork.hbl@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Promoters για προωθητική ενέργεια 
στην Καλαμάτα. 8ωρη απασχόληση. Τηλ: 6949 
401321, κα Γιαννοπούλου.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες, από εταιρία marketing 
μέλος παγκόσμιου δικτύου, για την ανάπτυξη και 
οργάνωση πρωτοποριακής ιδέας στην Ελλάδα. 
Επικοινωνιακά άτομα, για ανεξάρτητη συνεργασία. 
Τομέας δικτυακού marketing. Τηλ: 211 2140134.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εμφανίσιμες νέες, για εργασία σε 
διαφημιστική εταιρία, για προώθηση προϊόντων. 
Μόνο σοβαρές προτάσεις, ικανοποιητικές απο-
λαβές. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
diafimistiki.online@yahoo.com.

Στελέχη Λιανικής Πώλησης - 
Εμποροϋπάλληλοι
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια Ζαχαροπλαστείου, με γνώση 
cafe, στο Χαλάνδρι. Ωράριο: 16:00-22:00. Τηλ: 
210 6000964.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες, για πολυκατάστημα στα Άνω 
Λιόσια για 4ωρη, 6ωρη ή 8ωρη απασχόληση. 
Παρέχεται: μισθός, ασφάλιση. Τηλ: 210 2481887.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με πείρα στην αρτοποιεία 
- ζαχαροπλαστική, για αρτοζαχαροπλαστείο στα 
Καμίνια. Τηλ: 210 4830480, 6948 837332.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, Πωλήτρια, για το κατάστημα 
καλλυντικών Beauty Star στη Νέα Ερυθραία, 
με γνώσεις αισθητικής ή κομμωτικής ή ονυχο-
πλαστικής. Τηλ: 210 4960717, 6936 662274.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες Πωλήτριες με εμπειρία σε 
καταστήματα αρτοποιΐας - ζαχαροπλαστικής, 
από κεντρικό κατάστημα στην Αθήνα. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@olympiacroissant.gr, τηλ: 
6944 850749.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια πεπειραμένη, για γνωστό 
ζαχαροπλαστείο στο Κολωνάκι. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: info@despina.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με εμπειρία στο ανδρικό ρού-
χο από κατάστημα στο Γκύζη. Τηλ: 210 6440224.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, για βενζινάδικο στο Αιγάλεω. 
Τηλ: 6980 700110 08, ώρες επικοινωνίας: 
8:00 - 14:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για βενζινάδικο στην περιοχή 
της Φιλιππιάδας Νομού Πρέβεζας, για πλήρης 
απασχόληση μέσω προγράμματος. Απαιτούμενα 
προσόντα: δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ικανό-
τητα επικοινωνίας, οργανωτικότητα, ευελιξία, 
ευγένεια, διαχείριση κρίσεων, κάρτα ανεργίας. 
Τηλ: 6948 466617.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Περιπτέρου, για απογευ-
ματινή βάρδια. Ωράριο: 14:00 - 22:00. Τηλ: 6986 
194489, ώρες επικοινωνίας πρωινές.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νές ως Υπεύθυνη Καταστήματος, στην 
Κόρινθο, σε κατάστημα γυναικείας ένδυσης. Απα-
ραίτητη προϋπηρεσία σε κατάστημα γυναικείας 
ένδυσης 2-3 έτη, ικανότητα άριστης επικοινωνίας, 
ευχάριστη προσωπικότητα με ταλέντο στην πώ-
ληση. Βιογραφικά στο e-mail: cv@celestino.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για mini market, με απαραί-
τητη εμπειρία. Επικοινωνιακός και εμφανίσιμος. 
Περιοχές Δυτικής Αττικής. Τηλ: 6938 511031.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες πεπειραμένες, με δι-
ακεκομμένο ωράριο, από κατάστημα με μαγιό 

στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου (Μπραχάμι). 
Τηλ: 210 9938211.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ζητά νέα για ταμείο - παραγγελιο-
ληψία, με γνώσεις Η/Υ. Απαραίτητη προϋπηρεσία, 
μόνιμη απασχόληση. Περιοχή Χολαργός. Τηλ: 
210 6543065.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για ημιαπασχόληση σε e-shop, 
με γνώση Η/Υ, Αγγλικών και ms office. Βασικός 
μισθός και ΙΚΑ. Τηλ: 210 9901100.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια, πεπειραμένη από γνωστή 
αλυσίδα ρούχων στο αεροδρόμιο. Fax: 210 
9028273, 210 9028270.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια πεπειραμένη, από κατά-
στημα γυναικείων ενδυμάτων στην Κηφισιά. 
Τηλ: 210 8085311.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια, από αρτοποιείο στο Μενίδι 
με προϋπηρεσία. Τηλ: 6944 061678.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος, εμφανίσιμος, να ασχοληθεί με 
το επάγγελμά του Κρεοπώλη. Τηλ: 210 4977152.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για video club στα Άνω Λιόσια. Τηλ: 
6973 556962, ώρες επικοινωνίας μετά τις 18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια, με γνώσεις cafe, από 
αρτοζαχαροπλαστείο στο κέντρο της Αθήνας. 
Τηλ: 6942 992435.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες, ως Πωλήτριες σε πρατή-
ριο υγρών καυσίμων στην Καλλιθέα. Πλήρης 
απασχόληση και ασφάλιση. Τηλ: 6940 888333.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, από αρτοποιείο - εργαστήριο ως 
Πωλήτρια. Τηλ: 6931 758854.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο, από μπακάλικο - μανάβικο, με 
γνώσεις μαναβικής. Ωράριο πρωινό, περιοχές: 
Κηφισιά, Άνοιξη, Σπάτα, Δροσιά, Ερυθραία, Άγιος 
Στέφανος. Μόνιμη απασχόληση-μόνο σοβαρές 
προτάσεις. Τηλ: 6939 441577.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με γνώση Αγγλικών-Γερμα-
νικών ή Γαλλικών, από κοσμηματοπωλείο στη 
Ρόδο. Παρέχεται: διαμονή και ΙΚΑ. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@deluca-jewellery.gr, τηλ: 
22440 47230.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για ταμείο - σέρβις σε ψητοπωλείο 
στη Θέρμη. Τηλ: 2310 464676.

ΑΠΟ ΑΛΥΣΙΔΑ ζαχαροπλαστείων, ζητούνται 
Υποδιευθυντές καταστημάτων. Απαραίτητη προ-
ϋπηρεσία 3 ετών σε ανάλογη θέση. Βιογραφικά 
στο e-mail: loagsm@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες, από διεθνές brand 
κοσμημάτων, (μόνιμοι κάτοικοι Σαντορίνης) 
για το υποκατάστημά της στα Φηρά. Απαραίτη-
τα προσόντα: γνώση ξένων γλωσσών-σχετική 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail info@pandoragreece.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εσωτερική Πωλήτρια με εμπειρία από 
κατάστημα ειδών συσκευασίας στο κέντρο Θεσ-
σαλονίκης. Καθήκοντα: εξυπηρέτηση πελατών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@smarttrade.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος με γνώσεις διακοσμητικής 
για κατάστημα διοργάνωσης γάμων και βαπτίσεων 
στο κέντρο. Ώρες καταστημάτων. Απαραίτητη η 
εμπειρία στις πωλήσεις. Τηλ: 6944 143539.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ εταιρία λιανικής πώλησης ζη-
τούνται Πωλητές Καταστημάτων. Βιογραφικά 
στο e-mail: loagsm@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος νεαρός Κρεοπώλης για βιτρίνα 
και πίσω ξεκοκάλισμα και μπαλτά σε κρεοπω-
λείο με δίπλωμα οδηγού για μόνιμη εργασία 
στη Σκόπελο. Τηλ: 6977 718444, κος Γιάννης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια, με εμπειρία από τουριστικό 
κατάστημα ενδυμάτων στην Πλάκα. Αγγλικά απα-
ραίτητα. Γαλλικά, Ιταλικά ή Ισπανικά προαιρετικά. 
Τηλ: 210 3210370.

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ζητά Υπάλληλο με προϋπηρεσία, 
στην περιοχή του Κόκκινου Μύλου Αχαρνών. 
Παρέχεται: μισθός και ΙΚΑ. Θα προτιμηθούν 
κοντινές περιοχές. Δευτέρα 08:00-11:00, Πέ-
μπτη 17:00-21:00, και Σάββατο 08:00-11:00. 
Τηλ: 210 2384661.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες Ζαχαροπλαστείου πε-
πειραμένες, στο Περιστέρι. Τηλ: 210 5760808, 
ώρες επικοινωνίας: 10:00-14:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εμποροϋπάλληλος για μαγαζί με γυ-
ναικεία εσώρουχα σε πεζόδρομο του Περιστερίου, 
για την καλοκαιρινή σεζόν. Τηλ: 6977 987642.

ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων ένδυσης ζητά Προσωπικό 
Πώλησης. Θα εκτιμηθεί ανάλογη προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: owtwogr@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για λειτουργία e-shop-blog, σε 
καταστήματα με γυναικεία ενδύματα στο Νέο 
Κόσμο. Τηλ: 210 9023313, 6972 401724.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με γνώσεις λογιστικής, από πρα-
τήριο υγρών καυσίμων. Τηλ: 210 9581390, 6979 
326510.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για εργασία σε sport cafe στην 
περιοχή της Ευκαρπίας. Απαραίτητη προϋπηρεσία. 
Τηλ: 6971 881318, κος Δημήτρης.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορική, ζητεί Πωλήτρια Καταστήματος. 
Απαραίτητα πολύ καλή γνώση Η/Υ, προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση, προοπτική εξέλιξης. Βιογρα-
φικά στο e-mail: cv@celestino.gr.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Πωλητής κινητής τηλεφωνίας, 
από κατάστημα αλυσίδας κινητής τηλεφωνίας. 
Προσφέρεται: πλήρης ασφάλιση, μισθός και bonus 
επίτευξης στόχων. Βιογραφικά με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: politisba@gmail.com.

ΑΛΥΣΙΔΑ νεανικών ενδυμάτων ζητά Πωλήτριες 
για την Ερμού. Βιογραφικά στο e-mail: maria@
tectus.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για συνεργασία στη διαχείριση 
ηλεκτρονικού καταστήματος γυναικείων ρούχων. 
Απαραίτητες γνώσεις social media. Εργασία από 
το σπίτι, αμοιβή με ποσοστά επί των πωλήσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: kizoustore@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για το κατάστημα Bloom 
Μητροπόλεως. Απαραίτητη προϋπηρεσία στο χώρο 
της λιανικής πώλησης, γνώση Αγγλικών και Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@el-fashion.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Η/Υ και δικτύων, για κα-
τάστημα Η/Υ στις Αχαρνές. Γνώσεις σε δίκτυα, 
laptops, printers, φορολογικούς μηχανισμούς. 
Πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
ninios_p@yahoo.gr.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ γυναικείων ενδυμάτων επί της 
Ερμού ζητεί Πωλήτριες για μερική απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: owtwoathens@gmail.
com, τηλ: 210 3210722, ώρες επικοινωνίας: 
11:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Υπάλληλος λιανικής, πρόσχα-
ρη-επικοινωνιακή, με γνώσεις Αγγλικών για 
εμπορική επιχείρηση στα Φηρά Σαντορίνης. Θα 
προσμετρηθεί η γνώση περισσότερων ξένων 
γλωσσών και η προϋπηρεσία. E-mail: orestis.
info@gmail.com, τηλ: 2286 021721, κος Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Λουλουδούδες, εμφανίσιμες από 
κέντρο διασκέδασης στο Νέο Κόσμο, Λεωφόρος 
Συγγρού. Τηλ: 6906 458678.

ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά να προσλάβει για 
μόνιμη απασχόληση Επιθεωρητή Πωλήσεων. Οι 
υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πανεπιστη-
μιακό τίτλο, γνώση αγγλικών και εμπειρία σε 
διοίκηση πωλήσεων καταστημάτων. Βιογραφικά 
στο e-mail: micser1@otenet.gr.

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ζητά νέο με προϋπηρεσία. Τηλ: 210 
9513232, ώρες επικοινωνίας: 10:00-14:00.

Στελέχη Πωλήσεων B2B -  
Μηχανικοί Πωλήσεων
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 Αντιπρόσωποι - Συνεργάτες για 
συνεργασία με εμπορική εταιρία (όχι ντίλερ-
πλασιέ). Άμεσο ξεκίνημα, εκπαίδευση, υψηλές 
αποδοχές. Βιογραφικά στο e-mail: bizwork.
hbl@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Διοργανωτές Εκστρατει-
ών equity crowd funding. Τηλ: 6998 057560, 
6970 189395.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Πωλήσεων, με εμπειρία 
στον τομέα των φωτοβολταϊκών συστημάτων 
από την εταιρία Plasis Ενεργειακή. Προϋπηρε-
σία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί. Απαραίτητα 
προσόντα: διπλωματούχος ή Τεχνολόγος Μηχα-
νικός-δίπλωμα οδήγησης. E-mail: tsantiraki@
plasisgroup.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εμπορικό τμήμα επιχεί-
ρησης ηλεκτρονικού εμπορίου, με καλή χρήση 
Η/Υ, Αγγλικών. Οργανωτικοί, με επικοινωνιακές 
ικανότητες. Βιογραφικά στο e-mail: mmgtgroup@
gmail.com, κωδ: cdsk.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητείται έμπειρος 
Πωλητής για το χώρο της εστίασης. Βιογραφικά 
στο e-mail: sftlog.gr@gmail.com.

ΑΠΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ανδρικών ενδυμάτων, ζητείται 
Υπάλληλος Πωλήσεων με εμπειρία στο αντικεί-
μενο. Τηλ: 2310 550210.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕ, με 30 έτη παρουσία στην Ελλη-
νική αγορά ζητά νέο/α, να στελεχώσει το τμήμα 
εισαγωγών. Απαραίτητα: σχετικό πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ-
άριστη γνώση Αγγλικών-excel-word-outlook-
internet. Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί. Βασικός 
μισθός-προοπτικές εξέλιξης-5ήμερο, ωράριο: 
8:00-16:00. Ε-mail: vfilippa@topelcom.gr.

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ εταιρία παιδικών ρούχων και 
παπουτσιών, ζητά Συνεργάτες για τη δημιουργία 
καταστημάτων με τη μέθοδο franchise. Μεγάλη 
γκάμα ΣΧ, προσιτές τιμές πώλησης. Μικρό κεφά-
λαιο εκκίνησης. Τηλ: 6946 593702, 6955 288264.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως Επιχειρηματικός Συνεργάτης. 
Εργασία από το σπίτι, με ελεύθερο ωράριο και 
δυνατότητα πλήρους μερικής απασχόλησης. Τηλ: 
6984 467421, 6942 476232, κα Αραμπατζή Χαρά.

ΕΤΑΙΡΙΑ αναπτυσσόμενη Ελληνοαμερικάνικη, 
που δραστηριοποιείται στον τομέα οργάνωσης-
ένωσης της ελληνικής αγοράς-άνοιγμα προς 
διεθνείς αγορές, ζητεί άτομο δραστήριο με επι-
χειρηματικό μυαλό-ικανότητα διοίκησης. Σοβαρή 
επαγγελματική πρόταση. Τηλ: 6984 243013.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία γεωργικών μηχανημάτων 
ζητά Πωλητή Ανταλλακτικών. Απαραίτητα: πτυ-
χίο Μηχανολόγου ΑΕΙ-ΤΕΙ-οχημάτων ΤΕΙ-γνώση 
Αγγλικών, Η/Υ-office, υπευθυνότητα-όρεξη-δί-
πλωμα αυτοκινήτου-εκπληρωμένο-στρατιωτικό. 
Επιθυμητά: δεύτερη ξένη γλώσσα-προϋπηρεσία σε 

τμήμα πωλήσεων-εμπειρία στο χώρο γεωργίας. 
Παρέχεται: σταθερό περιβάλλον εργασίας-εκπαί-
δευση-προοπτικές εξέλιξης. Τηλ: 2310 780866.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στον κλάδο των 
εισαγωγών - εξαγωγών προσλαμβάνει άτομα για 
τη στελέχωση και οργάνωση τμημάτων. Άμεση 
πρόσληψη, υψηλές αποδοχές, ευέλικτα ωράρια. 
Τηλ: 211 9964008.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ένας Συνεργάτης με οργανωτικές 
ικανότητες και γνώσεις internet, για ανεξάρ-
τητη συνεργασία από εμπορική επιχείρηση. Τηλ: 
6948 285239.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές dealer από την εταιρία 
LIFE με τα πρωτοποριακά φίλτρα νερού που 
παρέχουν εξειδικευμένες λύσεις για νερό με 
άλατα σε προσιτές τιμές. Υψηλές προμήθειες, 
απαραίτητη εμπειρία στην πώληση, δωρεάν, εκπαί-
δευση. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@
studiolife.gr, τηλ: 210 6205060, Κα Αρβανίτη.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευαστική ζητεί 7 άτομα για τμή-
ματα διαχείρισης, τηλεφωνικού κέντρου, εμπο-
ρικό, δημοσίων σχέσεων, 6ωρο, 4ωρο, μισθός, 
ασφάλιση, άμεση πρόσληψη. Τηλ: 6944 219327.

ΔΙΕΘΝΗΣ ομάδα μάρκετινγκ επεκτείνεται και 
ζητά κάποιον που είχε τη δική του επιχείρηση ή 
εμπειρία στις πωλήσεις, εκπαίδευση ή δημόσιες 
σχέσεις. Τηλ: 23410 70332.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα υπεύθυνα για συνεργασία 
στην ανάπτυξη εμπορικού δικτύου, στον κλάδο 
των επιχειρήσεων και του δικτύου καταναλωτών. 
Ωράριο ελεύθερο. Επιθυμητή η γνώση Η/Υ και 
marketing. E-mail: email-info@aloeverafriends.
gr, τηλ: 6944 727748.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Σύμβουλος Πωλήσεων από 
ασφαλιστικό γραφείο για ανάπτυξη και διαχείριση 
ανθρώπινου δυναμικού. Απαραίτητη η πιστοποίηση 
ασφαλιστικού συμβούλου. Δυνατότητα part-time 
απασχόλησης. Αμοιβή συζητήσιμη. Βιογραφικά 
στο e-mail: anaptigma@gmail.com.

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία στον Πειραιά, ενδιαφέρε-
ται να προσλάβει άμεσα Στέλεχος Εξαγωγών. 
Απαραίτητα προσόντα: προϋπηρεσία σε τμήμα 
εξαγωγών, πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, Αγγλικά και 2η ξένη 
γλώσσα, γνώση Office. Βιογραφικά στο e-mail: 
hrforexports@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματεία Πωλήσεων, για στελέχωση 
τηλεφωνικού κέντρου και υποστήριξη ομάδας 
πωλητών στα Σεπόλια. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@ammonovis.com, τηλ: 211 4110523.

ΑΘΗΝΑΙΚΗ εταιρία ζητά Στελέχη Πωλήσεων, 
για έλεγχο-ανάπτυξη πελατολογίου με δυνατό-
τητα επαγγελματικών ταξιδίων στην επαρχία και 
σε νησιά. Άμεση πρόσληψη, καλές αποδοχές, 
ποσοστά, ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: 
sales@galaxynet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ internet ζητά Στελέχη Πωλήσεων, για 
την ανάπτυξη του πελατολογίου με δυνατότητα 
ταξιδίων στην επαρχία και τα νησιά. Προσφέρο-
νται: μισθός, ποσοστά, ασφάλιση. Βιογραφικά 
στο e-mail: job@galaxynet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Στελέχη Πωλήσεων, από το site 
greek-tourism.com, με δυνατότητα ταξιδίων σε 
νησιά. Παρέχεται: εκπαίδευση, μισθός, ασφάλιση. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@galaxynet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 Πωλητές με εμπειρία, με όρεξη για 
δουλειά, επικοινωνιακοί, με μεγάλα όνειρα, θετική 
στάση από πολυεθνική εταιρία με αυξανόμενο 
εισόδημα. Βιογραφικά στο e-mail: zoikolari13@
yahoo.com, τηλ: 6974 927266.

A B2B SΑΑS company is seeking for a Sales 
Account Manager. The candidate must hold a 
bachelors degree, 3 years of work experience, 
excellent English skills. CVs: katerina.
anagnostara@essdocs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα για το τμήμα marketing - 
πωλήσεων, με γνώση Αγγλικών, Η/Υ, άνεση στην 
επικοινωνία από διαφημιστική εταιρία. Παρέχεται: 
μισθός και bonus. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: cv@idplus.info, κωδ: Κ.Θ.3.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτομα από εταιρία τροφίμων για 
διάφορα τμήματα. Μερική απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για συνεργασία ως επικεφαλής 
στους τομείς ανάπτυξης, οργάνωσης, στελέχω-
σης. Ευέλικτο ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: 
trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για την κάλυψη δικτύου πω-
λήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: trimin2015@
gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚH εταιρία ζητά 5 άτομα, δραστήρια με 
όρεξη για δουλειά, για κάλυψη τμημάτων της. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

Η ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ επιχείρηση FLP επιθυμεί να στελε-
χώσει νευραλγικής σημασίας θέσεις συνεργασίας, 
στους τομείς ανάπτυξης πωλήσεων-ανάπτυξη 
δικτύου. Οργανωτική ικανότητα, μεθοδικότητα 
και ευχέρεια επικοινωνίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: perraki.k@gmail.com, τηλ: 6944 727748.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές, από μεγάλη εταιρία 
για το τμήμα πωλήσεων και υγείας. Παρέχε-
ται εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: info@
aloeverafriends.gr, τηλ: 6944 327888.

Η ΕΕ GROUP επιθυμεί να προσλάβει Μηχανικούς 
Πωλήσεων, για την υποστήριξη σε marketing 
projects και διαχείριση σχέσεων με πελάτες 
(CRM). Βιογραφικά στο e-mail: info@eren.gr.

ΠΩΛΗΤΕΣ ικανοί και έμπειροι, ζητούνται από 
εισαγωγική Α.Ε. φωτισμού LED, σε Αθήνα. 
Βιογραφικά στο e-mail: humanresourcesnik@
gmail.com.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ζητά άτομο με εμπειρία στη χον-
δρική πώληση, γνώση της τουριστικής αγοράς, να 
διαθέτει δελτίο παροχής υπηρεσιών και δικό του 
όχημα, για τετράμηνη εργασία έως τέλη Σεπτεμ-
βρίου. E-mail: emmanuela.bravou@safilo.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ internet ζητά 2 Στελέχη Πωλήσεων για 
ανάπτυξη πελατολογίου σε νεοσύστατο τμήμα. 
Παρέχονται: υψηλός μισθός, bonus και ασφά-
λιση. Βιογραφικά στο e-mail: cv@galaxynet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος, για διαχείριση εξαγωγών 
με εμπειρία και γνώση ξένων γλωσσών, λογι-
στικού προγράμματος ΚΕΦ5 και logistics, από 
μεταλλουργική βιομηχανία. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv.societe@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Μηχανικός Πωλήσεων advanced 
λύσεων-εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών για το 
τμήμα Πωλητών. Απόφοιτη ΤΕΙ, από διεθνοποι-
ημένη εταιρία τηλεπικοινωνιών στο Μαρούσι. 
Άριστα Αγγλικά και 1 γλώσσα. E-mail: panashop@
outlook.com, τηλ: 212 2133905.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα άτομα σε νέα γραφεία εμπο-
ρικής επιχείρησης τροφίμων, για μερική ή πλήρη 
απασχόληση. Ευέλικτο ωράριο. Τηλ: 6984 328422.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπεύθυνα άτομα για συνεργασία στην 
ανάπτυξη εμπορικού δικτύου. Ελεύθερο ωράριο 
με συνδυασμό εργασίας από το σπίτι. Επιθυμητή η 
γνώση Η/Υ και marketing. Βιογραφικά στο e-mail: 
chrisartidea@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για να στελεχώσουν το τμήμα 
πωλήσεων μεγάλης πολυεθνικής εταιρίας. Πα-
ρέχεται εκπαίδευση, μεγάλα οικονομικά κίνητρα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@aloeverafriends.
gr, τηλ: 6944 327888.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής. Κύρια Καθήκοντα: εξυπηρέ-
τηση πελατών-ενημέρωση-παραγγελιοληψία-δια-
χείριση χρηματικών ποσών-έρευνα αγοράς-πλάνο 
ανάπτυξης περιοχής-ανάπτυξη νέου πελατολογίου. 
Απαραίτητα προσόντα: προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση (DIY είδη οικιακής χρήσης), γνώση τοπικής 
αγοράς. E-mail: aplasticscareers@gmail.com, 
τηλ: 210 5584362.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής Αυτοκινήτων, από επίσημη 
αντιπροσωπεία VW, με 5ετή προϋπηρεσία. Κατά 
προτίμηση σε group wag, με γνώση Αγγλικών και 
χειρισμό Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: fleetsales@
filosidis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σύμβουλος Πωλήσεων, με 5ετή προ-
ϋπηρεσία αυστηρά στο χώρο του αυτοκινήτου, 
κατά προτίμηση (group vag), με πολύ καλή γνώση 
χειρισμού Η/Υ, Αγγλικών. Δυναμική προσωπικότητα 
και ικανότητα επικοινωνίας. Ε-mail: fleetsales@
filosidis.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Παραγγελιολήπτες, από πολυεθνι-
κή εταιρία για το εμπορικό τμήμα. Παρέχονται: 
σταθερές αποδοχές, ευέλικτο ωράριο, ασφάλιση. 
Τηλ: 211 9964008.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια b2b, door to door 
για επίσκεψη και προώθηση σε επαγγελματίες, 
υπηρεσιών πληροφορικής (πακέτα ιστοσελίδων, 
προγράμματα). Bonus παραγωγικότητας, ελεύ-
θερο ωράριο. Δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@mrit.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για πωλήσεις. Ελεύθερη συ-
νεργασία και ωράριο με καλές αποδοχές, bonus. 
Τηλ: 211 0126088.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων στον Άλιμο ζητείται 
Πωλητής/τρια με γνώση Αγγλικών και Η/Υ. 
Δυνατότητα ταξιδιών. Βιογραφικά στο e-mail: 
agelianea@gmail.com, κωδ: ΠΩΛ/15, τηλ: 6946 
125599, ώρες επικοινωνίας 10:00-13:00.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίμων με έδρα τη ΒΙΠΕΘ Σίνδου 
ζητά Υπάλληλο για το τμήμα εξαγωγών. Απαραίτητη 
γνώση άπταιστων Αγγλικών. Επιθυμητή δεύτερη 
γλώσσα Αραβικά. Βιογραφικά στο e-mail: info@
regina-foods.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α με καλή γνώση Αγγλικών-Ελ-
ληνικών, Η/Υ και αυτοκινήτου, για απασχόληση 
σε εταιρία εισαγωγής αυτοκινήτων. Δυνατότητα 
ταξιδιών επιθυμητή. Τηλ: 210 77770202, 6931 
712222.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ζητεί νέες με ευχέρεια στην επικοι-
νωνία για το εμπορικό τμήμα περιοδικών γάμου 
- βάπτισης. Παρέχονται βασικός μισθός, σταθερή 
εργασία. Τηλ: 210 6984280, κα Βασιλείου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο, από εταιρία συστημάτων 
ασφαλείας. Εμφανίσιμη Συνεργάτης για το 
τμήμα Πωλήσεων - Marketing. Προϋπηρεσία 
σε ανάλογο τμήμα επιθυμητή, γνώση Η/Υ και 
Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: info@genius.
gr, τηλ: 210 5771997.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο, που να μιλά Γερμανικά δια 
της εισαγωγικής εταιρίας Simco Trade Pc. Βιο-
γραφικά στο e-mail: simko@otenet.gr, τηλ: 210 
3255208, κα Γκίκα Λία.

Ιατρικοί Επισκέπτες -  
Πωλητές Υγείας
Η ΕΤΑΙΡΙΑ Primalife, ζητά Πωλητές /τριες, για 
συνεργασία με Εξωτερικούς Πωλητές Φαρμακείων 
για όλη την Ελλάδα. 25% κέρδος επί των πωλήσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: primalife@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές Φαρμακείων, έμπειροι με 
προμήθεια για τη Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Καβάλα, 
Γιάννενα. Αμοιβή με προμήθεια. Παρέχονται: ΙΧ 
και έξοδα κίνησης. Βιογραφικά στο e-mail: john@
epsilonk.gr, τηλ: 6973 772691.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτομα, από την αντιπροσωπεία χαπιών 
αδυνατίσματος Rasberry Ketones για στελέχωση 
νέων τμημάτων στο κέντρο της Αθήνας. Παρέχεται: 
σταθερός μισθός, εβδομαδιαίες αποδοχές. Τηλ: 
6909 126428.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στο χώρο της 
υγείας ενδιαφέρεται να προσλάβει Πωλητές 
Φαρμακείου, για τον κλάδο του φαρμακείου με 
έδρα την Αττική. Απαραίτητη η προϋπηρεσία στο 
χώρο του φαρμακείου, δίπλωμα οδήγησης. E-mail: 
mihailidis@otenet.gr.

Η ANATS εταιρία ιατρικού υλικού ζητά Πωλητές 
φαρμακείων με προϋπηρεσία, δυνατότητα μετακί-
νησης, ομαδικό πνεύμα. Παρέχεται: μισθός-bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@anats.gr, fax: 210 
7625077, κωδ: s515.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, από κατάστημα με ιατρικά είδη στην 
Πάτρα. Κάτοχος voucher υγείας ή αποφοίτων ΑΕΙ 
ΤΕΙ, για την κάλυψη θέσης πρακτικής άσκησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: medikhan4@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρικός Επισκέπτης, κάτοικος Αττικής, 
για τη στελέχωση του τμήματος πωλήσεων εται-
ρίας παραγωγής και διάθεσης συμπληρωμάτων 
διατροφής. Απαραίτητη εμπειρία στην πώληση 
συμπληρωμάτων διατροφής. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@health-sign.gr.

ΔΥΝΑΜΙΚΑ αναπτυσσόμενη εταιρία ιατροτεχνο-
λογικών προϊόντων και κλινικής διατροφής ζητά 
να προσλάβει για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη 
Ιατρικούς Επισκέπτες, με προϋπηρεσία στο χώρο 
των ακτινοθεραπευτών, ογκολόγων. E-mail: info@
broadsky.gr.

Η PRIMALIFE, εισαγωγική επιχείρηση, αναζητεί 
συνεργασία με εξωτερικούς Πωλητές /τριες φαρ-
μακείων για όλη την Ελλάδα. Απαιτούνται: κατοχή 
αυτοκινήτου, ανάλογη εμπειρία-προϋπηρεσία στον 
χώρο των πωλήσεων των φαρμακείων. E-mail: 
primalife@hotmail.com, τηλ: 6936 550943.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία ιατρικών μηχανημάτων 
και αισθητικής, άτομο για επιδείξεις-εξωτερικές 
πωλήσεις σε Αισθητικούς και Γιατρούς, με γνώση 
της Αγγλικής. Επικοινωνιακό με διαπραγματευτική 
ικανότητα. Βιογραφικά στο e-mail: efitournavitou@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός - Πωλητής από εταιρία ιατρι-
κών μηχανημάτων. Απόφοιτος ΤΕΙ Ηλεκτρονικός, 
γνώστης Αγγλικής, δυνατότητα μετακινήσεων, 
ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης, 
πελατοκεντρική αντίληψη. Παρέχεται: εκπαίδευ-
ση, μισθός, ασφάλιση, bonus επί των πωλήσεων. 
E-mail: efitournavitou@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος-η αγορών σε βιολογικά, 
παραδοσιακά, τουριστικά προϊόντα διατροφής και 
υγείας, με ανάλογη προϋπηρεσία. Κατά προτίμηση 
διατροφολόγος. Βιογραφικά στο e-mail: mitsis@
malliaris.gr. 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, για προώθηση προϊόντων 
συμπληρωμάτων διατροφής, για άντρες, γυναί-
κες. Πολύ καλά ποσοστά. Τηλ: 6944 312200, 210 
5710896, κα Αραούζου.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ επιχείρηση πάνω στον τομέα υγείας, 
προσφέρει συνεργασία σε Συνεργάτες. Πλήρης ή 
μερική απασχόληση, ωράριο αναλόγως αποδοχών. 
Τηλ: 6909 814220.

Ιατροί - Νοσηλευτές - Διασώστες 
- Υγεία - Φαρμακευτική
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γιατρός, για την καλοκαιρινή περίοδο, 
για παιδική κατασκήνωση κοντά στα Καλάβρυτα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@achaikochorio.gr, 
τηλ: 6977 624741.

ΣΟΒΑΡΗ εταιρία στην Αυστραλία επιθυμεί να 
προσλάβει Νοσοκόμους /ες, με πτυχίο και επίσης 
Φροντιστές ηλικιωμένων με εμπειρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: p.marlassi@outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος και αδειούχος Φαρμακο-
ποιός για πλήρη απασχόληση σε φαρμακείο στην 
Αγία Παρασκευή. Απαραίτητη η προϋπηρεσία και 
κατά προτίμηση κάτοικος κοντινών περιοχών. 
Επιθυμητές συστάσεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
titinaki6@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αδειούχος Βοηθός Φαρμακείου για 
πλήρη απασχόληση σε φαρμακείο στην Αγία 
Παρασκευή. Απαραίτητη η προϋπηρεσία και 
κατά προτίμηση κάτοικος κοντινών περιοχών. 
Επιθυμητές συστάσεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
titinaki6@hotmail.com.

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ στη Νότια Αθήνα ζητά νέο 
Φαρμακοποιό για συνεργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@lionpharma.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γιατροί - Ακτινοδιαγνώστες, και 
Γιατροί για εφημερίες με εμπειρία, από ιδιω-
τική κλινική στη Σαλαμίνα. Τηλ: 6976 113586.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Βοηθός Οδοντιάτρου, για με-
ρική απασχόληση Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 
στο Μαρούσι. Τηλ: 6936 195543.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Νοσηλεύτριες, Τεχνολόγοι Ακτινο-
λογικού, Ιατροί Βιοπαθολόγοι, Γαστρεντερολόγοι, 
από το Μαραθώειο ιατρικό κέντρο. Τηλ: 6932 
418640, κος Σωμαράκης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ απόφοιτοι νοσηλευτικής, από το 
δημόσιο νοσοκομείο Hillingdon. Βιογραφικά 
στο e-mail: sonia.tzaferi@cplhealthcare.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γηροκόμος - Νοσηλεύτρια, ως εσω-
τερική για φροντίδα ηλικιωμένου στη Νέα Φι-
λαδέλφεια. Τηλ: 6956 296683.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φαρμακοποιός για 8ωρη απασχόληση σε 
ιδιωτική κλινική, με σύμβαση ορισμένου χρόνου. 
Τηλ: 210 8824211, κα Ταγκούλη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δερματολόγος Ιατρός, για υπηρεσίες 
ιατρικής αισθητικής. Προϋπηρεσία επιθυμητή. 
Βιογραφικά στο e-mail: dimiferra@yahoo.gr, 
τηλ: 210 3232033.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γαστρεντερολόγοι για εργασία σε 
νοσοκομείο στο Kuwait. Μεταπτυχιακό, προϋ-
πηρεσία 2 ετών, βασικό μισθολογικό πακέτο 
KWD 1200. Βιογραφικά στα Αγγλικά στο e-mail: 
allianceresourcegr@gmail.com, τηλ: 210 6142490.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Παιδίατροι για εργασία σε νοσοκομείο 
στο Kuwait. Μεταπτυχιακό, προϋπηρεσία 2 ετών, 
βασικό μισθολογικό πακέτο KWD 1200. Βιογραφικά 
στα Αγγλικά στο e-mail: allianceresourcegr@
gmail.com, τηλ: 210 6142490.

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ζητά αδειούχο Φαρμακοποιό 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο e-mail: 
aggelies@vitafarm.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Νοσηλευτές /τριες, για 
νοσοκομεία της Αγγλίας. Πτυχίο νοσηλευτικής, 
εμπειρία ενός έτους σε μονάδες εντατικής νοση-
λείας-επείγοντα-παιδιατρική-θαλάμους-γνώση 
Αγγλικών. E-mail: allianceresourcegr@gmail.
com, τηλ: 210 6142490.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλεύτρια - Νοσοκόμα, από μονάδα 
φροντίδας ηλικιωμένων στο Χαλάνδρι. Δευτέρα 
- Παρασκευή. Τηλ: 210 6850427, ώρες επικοι-
νωνίας: 12:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δερματολόγος, από ινστιτούτο ιατρι-
κής κοσμετολογίας, για παροχή υπηρεσιών σε 
ιατρικές θεραπείες. Απαραίτητη προϋπηρεσία. 
Τηλ: 210 3232033.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φυσικοθεραπεύτρια με μπλοκ παροχής 
υπηρεσιών, για φυσικοθεραπευτήριο στα Μεσόγεια. 
Βιογραφικά στο e-mail: magdalinika@live.com.

ΤΟ ONLINE φοιτητικό φροντιστήριο Exampanel, 
ζητά συνεργασία με μεταπτυχιακούς και διδακτο-
ρικούς Ιατρικής- Φαρμακευτικής - Νοσηλευτικής 
- Φυσικοθεραπείας. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@
exampanel.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό έμπειρο, Νοσηλευτές /
τριες, για οίκο ευγηρίας στο Κάτω Χαλάνδρι. 
Παρέχεται: βασικός μισθός, ασφάλιση. Ωράριο: 
18:00-21:00. Τηλ: 6939 301664.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλεύτρια, με γνώσεις νοσηλείας, 
για νυχτερινή βάρδια σε μονάδα φροντίδας ηλικι-
ωμένων στο Χαλάνδρι. Ωράριο: 09:00-13:00 και 
17:00-20:00. Τηλ: 210 6825957, 6974 423853.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αναισθησιολόγος για συνεργασία σε 
αεροδιακομιδές. Athens Assistance. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@athensassistance.gr, τηλ: 210 
4296631.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος ή τελειόφοιτος Φυσικο-
θεραπεύτρια ή Νοσηλεύτρια, για απασχόληση 
παιδιού 2 ετών με ειδικές ανάγκες. Ωράριο πλή-
ρες-μειωμένο κατόπιν συμφωνίας. Παρέχεται: 
ασφάλιση-ικανοποιητικός μισθός. Περιοχή κέ-
ντρο Πειραιά. Ε-mail: a.tagarakis@yahoo.gr, 
τηλ: 6976 714439.

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟ εργαστήριο ζητά Τεχνίτη για 
κινητή προσθετική part time ή με το κομμάτι. 
Τηλ: 210 9537730.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ φαρμακοβιομηχανία ζητά Υπεύθυνο 
Χημείου και μικροβιολογικού εργαστηρίου φαρ-
μάκων. Απαραίτητη η προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 
ετών. Βιογραφικά στο e-mail: greekpharmajobs@
gmail.com.

Δικηγόροι - Νομικές Υπηρεσίες 
- Διαχείριση Χρεών
ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο Στέφανου Στανέλλου 
ζητεί νέα Δικηγόρο για συνεργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@stanellos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δικηγόρος, με 10 έτη προϋπηρεσία σε 
γραφεία και εμπειρία στα δικόγραφα-ακροατήρια, 
από δικηγορικό γραφείο έναντι Πρωτοδικείου 
Αθηνών για εσωτερική εργασία. Τηλ: 6945 411215, 
ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ασκούμενος /η Δικηγόρος, από δικηγο-
ρικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας. Βιογραφικά 
στο e-mail: lawofficeathens2@gmail.com.
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Εκπαίδευση - Θετικές & Ειδικές 
Επιστήμες - Μεταφράσεις
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνολόγος Τροφίμων, έμπειρος με 
προϋπηρεσία, και εξειδίκευση στο ξίδι - μπαλσά-
μικο, καθώς και σε διάφορες σαλάτες με βάση το 
ξίδι. Βιογραφικά στο e-mail: info@vrionisvinegar.
com, τηλ: 6976 932192.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νηπιαγωγός για φύλαξη παιδιού 3 
ετών στην Άνω Γλυφάδα. Τηλ: 210 9601762.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής Πληροφορικής, για το 
μάθημα ανάπτυξη εφαρμογών για τα θερινά 
τμήματα. Βιογραφικά στο e-mail: p100369@
otenet.gr, τηλ: 210 6890392.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φιλόλογος με εμπειρία και φροντι-
στηριακή πείρα, για συνεργασία από κεντρικό 
φροντιστήριο. Τηλ: 210 4122322.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χημικός, από μεγάλο φροντιστηριακό 
οργανισμό. Τηλ: 210 7488030, ώρες επικοινω-
νίας: 16:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χημικός, Βιολόγος, για θερινά τμήματα. 
Βιογραφικά στο e-mail: p100369@otenet.gr, 
τηλ: 210 6890392.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μαθηματικός, με τουλάχιστον 3 έτη 
προϋπηρεσία, για τάξεις Λυκείου και με πλήρες 
πακέτο ηλεκτρονικών σημειώσεων στις τάξεις 
Β΄ και Γ΄ Λυκείου. Τηλ: 6944 141841.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παιδαγωγός ή Δασκάλα, με δίπλωμα 
οδήγησης για απογευματινή απασχόληση σε οι-
κογένεια με τρία παιδιά και τον Αύγουστο εκτός 
Αθηνών. Βασικός μισθός, περιοχή Πειραιάς. Τηλ: 
210 4223880, ώρες επικοινωνίας: 08:00-19:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες, Παιδαγωγοί, Θεατρολόγοι, 
με διάθεση για παιδικές εκδηλώσεις, party, 
βάπτιση για Σαββατοκύριακα στο Κορωπί και 
τα Μεσόγεια. Τηλ: 6939 357586.

ΜΕΓΑΛΟΣ εκπαιδευτικός όμιλος στην περιο-
χή του Πειραιά, αναζητά Καθηγητές Αγγλικών 
Πανεπιστημίου, με εμπειρία σε όλα τα επίπεδα. 
Βιογραφικά στο e-mail: piraeus@soeasy.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νηπιαγωγός πτυχιούχος ΑΕΙ, για παι-
δικό σταθμό στο Κορωπί. Μερική απασχόληση. 
Τηλ: 6936 119671.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές /τριες Αγγλικών, Ιταλι-
κών και Ισπανικών, για κέντρο ξένων γλωσσών, 
για τη σχολική χρονιά 2015-2016. Απαραίτητη 
προϋπόθεση να είναι κάτοικοι Σαντορίνης. Βι-
ογραφικά στο e-mail: axon-santorini@axon.gr.

ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΟ περιοδικό Life Style ζητεί Δημοσι-
ογράφους, για πρακτική εξάσκηση με δυνατότητα 
μόνιμης συνεργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
pr@paraskhnio.gr, κωδ: PORTAL_LF.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ μεταπτυχιακοί φοιτητές από εκ-
παιδευτικό κέντρο, για επιμέλεια φοιτητικών 
εργασιών. Βιογραφικά στο e-mail: ckali@tee.gr.

LOOKING for a Native Speaker Teacher of English, 
qualified and experienced for language school 
in Nikaia, for proficiency level. Summer and 
winter periods, excellent working conditions. 
CVs: ananeosi@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Αγγλικών, έμπειροι και 
επικοινωνιακοί, πτυχιούχοι φιλολογιών, από κέ-
ντρο ξένων γλωσσών στην Ηλιούπολη Αττικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: logistirio@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής Σουηδικής γλώσσας. Τηλ: 
6972 078604, 210 8833273.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής Γερμανικής φιλολογίας, 
από ιδιωτικό δημοτικό σχολείο στο Χαϊδάρι. Τηλ: 
210 5910900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής Αγγλικής φιλολογίας, από 
ιδιωτικό δημοτικό σχολείο στο Χαϊδάρι. Τηλ: 
210 5910900.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές να διδάξουν ανάπτυξη 
εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον, 
αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων 
και αρχές οικονομικής θεωρίας, σε φροντιστήριο 
μέσης εκπαίδευσης. Περιοχή: Βόρεια Προάστια. 
Τηλ: 6975 856120.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής /τρια Αγγλικών, από κέντρο 
ξένων γλωσσών στον Κολωνό, για επίπεδα basic 
- C2. Βιογραφικά στο e-mail: pavliel@otenet.
gr, τηλ: 210 5127167.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές, να διδάξουν ανάπτυξη 
εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον, 
αρχές διοίκησης επιχειρήσεων και αρχές οι-
κονομικής θεωρίας, σε φροντιστήριο μέσης 
εκπαίδευσης στο Γραμματικό. Τηλ: 6975 856120.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ μέσης εκπαίδευσης, ζητά 
έμπειρο Φιλόλογο. Τηλ: 210 2401914, ώρες 
επικοινωνίας: 10:00-14:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μεταφραστές Πορτογαλικών, 
Αραβικών, Κινέζικων, Τουρκικών, Ρωσικών, 
Ουκρανικών, Ισπανικών, Ρουμανικών, Λιθουανι-
κών, Ιαπωνικών. Έμπειροι, διαθέσιμοι, φιλότιμοι, 
παραγωγικοί, λογικών οικονομικών απαιτήσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: gr_epihirimatias@otenet.
gr. τηλ: 210 4110221.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ξένων γλωσσών ζητά Κα-
θηγητές Αγγλικής γλώσσας με προϋπηρεσία 
σε τμήματα πτυχίων (ECCE, ECPE, ESB, MSU, 

TOEIC, TOEFL, IELTS). Τηλ: 2310 676230, ώρες 
επικοινωνίας: 16:30-20:30.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Αγγλικών, Γερμανικών, 
Γαλλικών, Ισπανικών, Ιταλικών, Ρωσικών, Τουρ-
κικών και Κινέζικης γλώσσας, για εργασία σε 
κεντρικό φροντιστήριο στη Θεσσαλονίκη. Βι-
ογραφικά με την ένδειξη της ειδικότητας στο 
e-mail: sotiriou204@yahoo.gr.

Ο ΟΜΙΛΟΣ So Easy ζητά Καθηγητές Αραβικής 
γλώσσας, για διδασκαλία στην περιοχή της Αττικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: acadimaiko@soeasy.
gr, κωδ: ARAB.

Ο ΟΜΙΛΟΣ So Easy ζητά Καθηγητές Κινέζικης 
γλώσσας, για διδασκαλία στην περιοχή της Αττικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: acadimaiko@soeasy.
gr, κωδ: CH.

Ο OΜΙΛΟΣ So Easy ζητά Καθηγητές Ρωσικής 
γλώσσας για διδασκαλία στην περιοχή της Αττικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: acadimaiko@soeasy.
gr, κωδ: RUSS.

Ο ΟΜΙΛΟΣ So Easy ζητά Καθηγητές Ιταλικής 
γλώσσας για διδασκαλία στην περιοχή της Ατ-
τικής. Βιογραφικά στο e-mail: acadimaiko@
soeasy.gr, κωδ: ITAL.

Ο ΟΜΙΛΟΣ So Easy ζητά Καθηγητές Ισπανικής 
γλώσσας για διδασκαλία στην περιοχή της Ατ-
τικής. Βιογραφικά στο e-mail: acadimaiko@
soeasy.gr, κωδ: ESP.

Ο ΟΜΙΛΟΣ So easy ζήτα Καθηγητές Γερμανι-
κής γλώσσας για διδασκαλία στην περιοχή της 
Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: acadimaiko@
soeasy.gr, κωδ: GERM.

Ο ΟΜΙΛΟΣ So Easy ζητά Καθηγητές Γαλλικής 
γλώσσας για διδασκαλία στην περιοχή της Αττικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: acadimaiko@soeasy.
gr, κωδ: FRANCH.

Ο ΟΜΙΛΟΣ So Easy ζητά Καθηγητές Αγγλικής 
γλώσσας για διδασκαλία στην περιοχή της Αττικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: acadimaiko@soeasy.
gr, κωδ: ENG.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος-η αγορών σε βιολογικά, 
παραδοσιακά, τουριστικά προϊόντα διατροφής 
και υγείας, με ανάλογη προϋπηρεσία. Κατά προ-
τίμηση διατροφολόγος. Βιογραφικά στο e-mail: 
mitsis@malliaris.gr.

LOOKING for Native EFL Teacher in afternoon 
classes. Also a Pre-School Teacher (native 
speaker) for morning classes. CVs and a recent 
photo: info@papademetriou.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δασκάλα Χορού - Παιδαγωγός, από 
πολυχώρο δημιουργικής απασχόλησης στα Βόρεια 
Προάστια. Τηλ: 6978 977578.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγήτριες Αγγλικών για φρο-
ντιστήρια σε Κορυδαλλό και Νίκαια. Τηλ: 210 
4929615, 6973 488285.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια, Αγγλικών, (Native Speaker/
Bilingual), για κέντρο ξένων γλωσσών στην Αγία 
Παρασκευή, στάση μετρό Χαλανδρίου. Βιογρα-
φικά στο e-mail: eleni_alpha@yahoo.gr, τηλ: 
210 6008899, ώρες επικοινωνίας: 15:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Αγγλικών με 3ετή προϋ-
πηρεσία σε φροντιστήριο, από φροντιστήριο στο 
Ρέντη - Καμίνια. Full time ή part time, ικανοποι-
ητικός μισθός. Τηλ: 210 8980919, 210 4826229.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Αγγλικής, για κέντρο 
ξένων γλωσσών στα Δυτικά Προάστια. Τηλ: 
210 5812839, ώρες επικοινωνίας: 09:00-12:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δασκάλα Αγγλικών - Παιδαγωγός, 
από πολυχώρο δημιουργικής απασχόλησης στα 
Βόρεια Προάστια. Τηλ: 6978 977578.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής/τρια Φιλόλογος, Native 
Speaker, από κέντρο ξένων γλωσσών στο Βύ-
ρωνα. Βιογραφικά στο e-mail: nikoskarapanos@
yahoo.gr, τηλ: 6946 477310.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές/τριες Αγγλικών, Γαλ-
λικών, Γερμανικών, Ιταλικών και Ισπανικών, 
με επικοινωνιακές ικανότητες και φιλοδοξίες, 
από γνωστό εκπαιδευτικό όμιλο Χαλανδρίου. 
Άριστο περιβάλλον εργασίας. Τηλ: 210 6828860.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγήτριες Μαθηματικών, Φυ-
σικής, Χημείας, Βιολογίας, και Φιλόλογος για 
φροντιστήρια σε Κορυδαλλό και Νίκαια. Τηλ: 
210 4929615, 6973 488285.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Content Editor έμπειρος /η για word 
press ιστότοπους για woo commerce καταστήματα. 
Άριστη γνώση Ελληνικών και Google Analytics. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@ibs.gr, κωδ: DEV03.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Γερμανικών, χωρίς εμπειρία 
με επίσημη άδεια διδασκαλίας, άριστη γνώση, 
προφορά της γλώσσας, αγάπη για δουλειά, 
συστάσεις, υπεύθυνη, συνεπής, οργανωτική, 
επικοινωνιακή. Λογική τιμή/ώρα, ΙΚΑ-ένσημα, 
σταθερή συνεργασία, άριστο περιβάλλον στην 
Καλλιθέα. E-mail: elenisrc@windowslive.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 30 Καθηγητές Αγγλικών, για να 
διδάξουν σε Πανεπιστήμια της Κίνας. Παρο-
χές: μισθός-σπίτι-διατροφή-ένα αεροπορικό 
εισιτήριο το χρόνο. Συμβόλαιο μονοετές ή διε-
τές. Προϋπηρεσία 1έτους. E-mail στα Αγγλικά: 
konstantina_tom@yahoo.gr, τηλ: 6977 324521.

ΕΤΑΙΡΙΑ ραδιοτηλεοπτικών παραγωγών ζητά 
Εκφωνητές και Παρουσιαστές για παραγωγή 
διαφημιστικών μηνυμάτων για ραδιόφωνο-
τηλεόραση-telemarketing-trailers-συνεντε
ύξεις-video clips. Για τηλεοπτικά απαραίτητη 
φωτογραφία και για ραδιοφωνικά ένα δείγμα 
φωνής. Επιθυμητή η προϋπηρεσία. E-mail: info@
lockidea.gr. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Επιμελήτρια ατόμων με ειδικές 
ανάγκες, για 6άμηνη απασχόληση. Κυλιόμενο 
ωράριο σε ίδρυμα ατόμων με ειδικές ανάγκες. 
Περιοχή Παλαιά Πεντέλη, υποχρεωτικά κάτοι-
κος γύρω περιοχών. Τηλ: 210 8040982, ώρες 
επικοινωνίας: 08:00-15:00.

Μηχανικοί - Τεχνολόγοι -  
Τεχνικοί - Τεχνίτες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υδραυλικός Συντηρητής με 3ετή 
προϋπηρεσία, για απασχόληση σε ξενοδοχείο 
στη Ζάκυνθο. Προτιμητέος με γνώσεις εργασι-
ών όπως ελαιοχρωματισμοί, συντήρηση κήπων. 
Βιογραφικά στο e-mail: captain@navigatorltd.
gr, fax: 210 6230789.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός - Χημικός με προϋπηρεσία 
στις επιμεταλλώσεις, από παραγωγική μονάδα 
μεταλλικών εξαρτημάτων. Βιογραφικά στο e-mail: 
kon@convexdesign.gr, τηλ: 210 5558920, 6947 
940448.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ράπτης, από επώνυμο κατάστημα αν-
δρικών ρούχων στο Κολωνάκι, για συνεργασία. 
Τηλ: 210 3619470.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα πεπειραμένη, από κατάστη-
μα γυναικείων ενδυμάτων στην Κηφισιά. Τηλ: 
210 8085311.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ καθιστικών ζητά έμπειρο Γαζωτή/τρια, 
στο Περιστέρι για πλήρη ή μόνιμη απασχόληση. 
Τηλ: 210 4838325, 210 3452522.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο, για ραφή βραδινών ρούχων (δείγ-
ματα) στους Αμπελόκηπους. Τηλ: 210 6917353.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα που να γνωρίζουν γαζωτική 
- κοπτοραπτική, τιγκέλι, από εργαστήριο φασόν 
στα Σεπόλια. Τηλ: 210 5149505.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής κουφωμάτων αλου-
μινίου και pvc ζητούνται έμπειροι Τεχνίτες με 
απαιτούμενη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών, για 
το εργοστάσιο παραγωγής στη Νεοχωρόυδα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@almen.gr, τηλ: 
2310 788373.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανειδίκευτος Εργάτης για εργασία σε 
τεχνική εταιρία. Απαιτείται δίπλωμα οδήγησης. 
Τηλ: 6938 083458.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος με προϋπηρεσία για 
ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων στη Σπάρτη. Τηλ: 
6987 851764.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης Τεντών και Βοηθός με δίπλω-
μα οδήγησης αυτοκινήτου. Τηλ: 6947 772554, 
210 3425750.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ καθιστικών στο Περιστέρι ζητά 
έμπειρο Γαζωτή/τρια για πλήρη και μόνιμη 
απασχόληση. Μισθός συζητήσιμος. Ωράριο: 
09:00-17:00. Τηλ: 210 3452522, 210 4838325.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συγκολλητής με εμπειρία κόλλησης 
ανοξείδωτων (TIG)(λαμαρίνες, σωλήνες) από βι-
οτεχνία στο Κάτω Σχολάρι/Λάκκωμα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@papantoniou-inox.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης - Ηλεκτροσυγκολλητής - 
Συντηρητής, για μόνιμη εργασία στην επαρχία. 
Τηλ: 6946 586607, κoς Πέτρος.

H Ε.Ξ.Υ.Π.Π. ζητά πτυχιούχους πολυτεχνείου: 
Μηχανολόγο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό 
για να εργαστούν ως Τεχνικοί Ασφαλείας στην 
περιοχή της Κρήτης. Απαραίτητη προϋπόθεση: 
εμπειρία σε θέματα ασφάλειας και υγείας. E-mail: 
atherg2810@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα έμπειρη, για παραγγελίες 
και επιδιορθώσεις στο Παλαιό Φάληρο. Τηλ: 
210 9848020.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φανοποιός, για απασχόληση σε εταιρία 
επιγραφών. Βιογραφικά στο e-mail: info@ermi.
gr, τηλ: 210 3463289.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης - Ηλεκτρολόγος - Αυτοματι-
στής με εμπειρία στους αυτοματισμούς πλοίων, 
γνώση Αγγλικών και Η/Υ απαραίτητη. E-mail: 
info@editautomation.com, τηλ: 210 4110007.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μαραγκός - Ξυλουργός, με εμπειρία 
στα έπιπλα, κουζίνας και με άδεια οδήγησης. 
Άριστες προοπτικές, στο Αιγάλεω. Τηλ: 210 
5695741, 6980 595982.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων, 
με 10 έτη τουλάχιστον εμπειρία σε μελέτη και 
κατασκευή έργων υποδομής και αεροδρομίων 
για όλη την Ελλάδα. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@redcube.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Θερμαστής, με άδεια Θερμαστή, από 
βιομηχανία στη Σπάρτη. Τηλ: 27310 35899, 6940 
264985.

ΕΤΑΙΡΙΑ κλιματισμού ζητά Ψυκτικούς για εγκατα-
στάσεις και συντηρήσεις στην Αθήνα. Απαραίτητα: 
δίπλωμα αυτοκινήτου και επιθυμητή προϋπηρεσία. 
Τηλ: 6937 787367, 211 4057383.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υδραυλικός, για εγκαταστάσεις ηλια-
κών θερμοσιφώνων στην περιοχή Αχαρναί. Τηλ: 
210 2525955.

ΕΤΑΙΡΙΑ με είδη θέρμανσης, με έδρα τα Νότια 
Προάστια, 40 χρόνια στο χώρο ζητά έμπειρο 
και γρήγορο Υδραυλικό. Τηλ: 210 9827161, 
6946 524869.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ βιομηχανία λευκοσιδηρουργίας, 
στη Μάνδρα Αττικής, ζητούνται απόφοιτοι τεχνικής 
κατεύθυνσης ως Χειριστές αυτόματων μηχανη-
μάτων. Tηλ: 210 5550710, fax: 210 5556014.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος-Τεχνο-
λόγος κατασκευαστικής κατεύθυνσης για εργασία 
σε εργοστάσιο κατασκευής μηχανημάτων στα 
Διαβατά Θεσσαλονίκης. Απαιτείται εμπειρία 
άνω του έτους σε κατασκευές μηχανημάτων ή 
πωλήσεις. Αμοιβή αναλόγως προσόντων. E-mail: 
info@estiaconsulting.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χημικός - Μηχανικός, με προϋπηρεσία 
στις επιμεταλλώσεις, από παραγωγική μονάδα 
μεταλλικών εξαρτημάτων. Τηλ: 210 5558921, 
210 5551375.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζωτής, με γνώση κοπής - ραφής επί 
μέτρο, από βιοτεχνία στρατιωτικών στολών στην 
Εθνική Άμυνα. Τηλ: 210 6722228, 210 6722226.

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία, με έδρα το Κορωπί 
Αττικής ζητεί Ξυλουργό με γνώσεις ξυλείας 
εξωτερικών χώρων και σκεπών (κιόσκια, πέρ-
γκολες), δίπλωμα επαγγελματικό Γ’ κατηγορίας. 
Τηλ: 210 8941288.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ταπετσιέρης - Σκελετοποιός με εμπειρία, 
δίπλωμα αυτοκινήτου και μηχανής, από εργοστάσιο 
στα Άνω Λιόσια. Τηλ: 210 8222040.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σιδεράς - Αλουμινάς, ως Βοηθός στον 
Ασπρόπυργο. Τηλ: 6945 337828.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ηλεκτρολόγοι μέσης τάσης Τεχνί-
τες και Τεχνίτες, πυρανίχνευσης συναγερμού, με 
συστάσεις και αυτοματισμού, από τεχνική εταιρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: psalidis@gmail.com, τηλ: 
210 9537708, ώρες επικοινωνίας: 11:00-14:00.

Η ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία Icon Group ζητάει Ψυκτικό με 
άδεια Αρχιτεχνίτη με 3ετή εμπειρία και δίπλωμα 
οδήγησης αυτοκινήτου. Βιογραφικά στο e-mail: 
d.karteris@iconstruction.gr, τηλ: 210 8314387, 
κος Δημήτρης Καρτέρης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος με εμπειρία στις ταπετσα-
ρίες αυτοκινήτων από κατάστημα στην Καλλιθέα. 
Τηλ: 6936 660020, κυρία Μαίρη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός με γνώσεις πάνω σε Smart 
και Mercedes-Benz. Τηλ: 210 6617900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικοδόμος - Τεχνίτης με δίπλωμα 
αυτοκίνητου για μόνιμη εργασία σε διανομές το 
καλοκαίρι και οικοδομή το χειμώνα στη Σκόπε-
λο. Μισθός 650€, ένσημα, διαμονή. Τηλ: 6977 
718444, κος Γιάννης.

ΑΠΟ Α.Ε. ζητείται πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος 
ΤΕ με προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@adm.net.gr.

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟ εργαστήριο ζητά Τεχνίτη για 
κινητή προσθετική part time ή με το κομμάτι. 
Τηλ: 210 9537730.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συντηρητές Ι.Τ, από ξενοδοχειακή 
εταιρία στο Ηράκλειο Κρήτης για το τεχνικό τμήμα 
ως Υπεύθυνοι φωτισμού και ήχου, και Ψυκτι-
κός. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
steavegr@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πολιτικός Μηχανικός, για απασχό-
ληση σε γραφείο (με εμπειρία στην έκδοση 
οικοδομικών αδειών). Βιογραφικά στο e-mail: 
il-house@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος - Μηχανικός, από εταιρία 
μηχανολογικών εγκαταστάσεων και ανεγέρσεων 
μεταλλικών κατασκευών, απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ. 
Απαραίτητη η εργοταξιακή εμπειρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@vameghellas.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Αυτοκινήτων, με άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος και προϋπηρεσία, για 
βουλκανιζατέρ στα Μέγαρα. Τηλ: 6987 521621.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος Μηχανημάτων, έμπει-
ρος, για μίζες - δυναμό, για μερική απασχόληση, 
μεσημέρι - απόγευμα στην περιοχή των Αχαρνών 
(Μενίδι). Τηλ: 210 8001501, ώρες επικοινωνίας: 
09:00-15:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φανοποιός, για συνεργείο στη Με-
ταμόρφωση. Τηλ: 210 2841489.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα την Παιανία ζητά Μηχανικό για 
εγκαταστάσεις υγραεριοκίνησης σε αυτοκίνητα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@etfa.gr, τηλ: 210 
2849300.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βαφέας Αυτοκινήτων έμπειρος, για 
εργασία στο Περιστέρι. Τηλ: 210 5020027.

ΕΤΑΙΡΙΑ στον Άγιο Δημήτριο ζητά Τεχνικό ηλε-
κτρομηχανολογικών πισίνας. Βιογραφικά στο 
e-mail: lexa@interacqua.gr, τηλ: 210 9707164.

ΕΤΑΙΡΙΑ στον Άγιο Δημήτριο, ζητά Τεχνικό για 
σέρβις πισίνας. Βιογραφικά στο e-mail: lexa@
interacqua.gr, τηλ: 210 9707164.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ συρματουργίας στην Αυλώνα, ζητά 

ανειδίκευτους ή ειδικευμένους κατά προτίμηση 
Εργάτες, κάτοικους περιοχής. Γνώσεις χειρισμού 
κλαρκ, με βάρδιες. Τηλ: 210 4933666, ώρες 
επικοινωνίας: 15:00-18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης Φυτωρίου, για φυτώριο 
στο Λαγονήσι. 8ωρη πρωινή απασχόληση. Τηλ: 
22910 22131.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι ως Βοηθοί Μηχανουργείου, 
με ανάλογη προϋπηρεσία, από επιχείρηση στο 
Μενίδι. Τηλ: 210 2407221.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια, με προϋπηρεσία σε ραφή 
δειγμάτων - επιδιορθώσεις στον Κολωνό. Τηλ: 
210 5353591, 6942 895666, 6985 037029.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Μηχανολόγος Μηχανικός για 
σχεδίαση μηχανημάτων. Απαραίτητη η γνώση 
solidedge, AutoCAD, ms office, στοιχείων μη-
χανών και Αγγλικής. Επιθυμητή η γνώση Γερ-
μανικών ή Ιταλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
hresources.2015@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος - Μηχανικός, από 
εταιρία θέρμανσης - κλιματισμού. Απαραίτητη 
η γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
theshowhome@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος-Ηλεκτρονικός Βιομηχα-
νικών Εγκαταστάσεων, Πτυχιούχος με εμπειρία. 
Γνώση Αγγλικής γλώσσας απαραίτητη, για πλήρη 
απασχόληση σε βιομηχανία ρυζιού στη Χαλάστρα 
Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: dagrek@
euricom.gr, τηλ: 2311 990600, fax: 2310 794933.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία στη ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης Σίνδου, 
ζητά Εφαρμοστή - Συναρμολογητή μηχανημά-
των, με εμπειρία σε βιομηχανικές κατασκευές. 
Άδεια οδήγησης ΙΧ και άμεση πρόσληψη. E-mail: 
contact@kavafakis.gr.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ μεταλλικών εξαρτημάτων στη Με-
ταμόρφωση ζητά Προγραμματιστή - Μηχανολόγο 
CNC κέντρων κατεργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
bratepe@gmail.com. 

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ - Ηλεκτρολόγος με έδρα στην 
Αττική ζητά Ηλεκτρολόγους. Τηλ: 6934 150155.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Αυτοκινήτων, με εμπειρία 
τουλάχιστον 5 ετών στο Group VW για πλήρη 
απασχόληση σε ανεξάρτητη μονάδα στη Θέρμη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@delta-auto.gr.

Στελέχη Παραγωγής -  
Μεταποίηση - Ποιοτικός Έλεγχος
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ράπτης, από επώνυμο κατάστημα αν-
δρικών ρούχων στο Κολωνάκι, για συνεργασία. 
Τηλ: 210 3619470.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα πεπειραμένη, από κατάστη-
μα γυναικείων ενδυμάτων στην Κηφισιά. Τηλ: 
210 8085311.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ καθιστικών ζητά έμπειρο Γαζωτή/τρια, 
στο Περιστέρι για πλήρη ή μόνιμη αποασχόληση. 
Τηλ: 210 4838325, 210 3452522.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο, για ραφή βραδινών ρούχων (δείγ-
ματα) στους Αμπελόκηπους. Τηλ: 210 6917353.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα που να γνωρίζουν γαζωτική 
- κοπτοραπτική, τιγκέλι, από εργαστήριο φασόν 
στα Σεπόλια. Τηλ: 210 5149505.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ καθιστικών στο Περιστέρι ζητά 
έμπειρο Γαζωτή /τρια για πλήρη και μόνιμη 
απασχόληση. Μισθός συζητήσιμος. Ωράριο: 
09:00-17:00. Τηλ: 210 3452522, 210 4838325.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα έμπειρη, για παραγγελίες 
και επιδιορθώσεις στο Παλαιό Φάληρο. Τηλ: 
210 9848020.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζωτής, με γνώση κοπής - ραφής επί 
μέτρο, από βιοτεχνία στρατιωτικών στολών στην 
Εθνική Άμυνα. Τηλ: 210 6722228, 210 6722226.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ζαχαροπλαστείων ζητείται Τεχνο-
λόγος Τροφίμων ως Υπεύθυνος Διασφάλισης 
Ποιότητας. Απαραίτητη προϋπηρεσία 5 ετών σε 
ανάλογη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: loagsm@
gmail.com.

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕ ελαιουργικές επιχειρήσεις, με 
έδρα στην ΒΙΠΕ Μεγάρων, ζητά να προσλάβει 
Τεχνολόγο Τροφίμων (ΑΕΙ-ΤΕΙ) για την κάλυψη 
θέσης υπεύθυνου βάρδιας παραγωγής. Βιογραφικά 
στο e-mail: agrotikisa_cv@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια, με προϋπηρεσία σε ραφή 
δειγμάτων - επιδιορθώσεις στον Kολωνό. Τηλ: 
210 5353591, 6942 895666, 6985 037029.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιάστρια ρούχων-πυζαμών, από 
βιοτεχνία πυζαμών στη Θεσσαλονίκη για εξωτε-
ρική συνεργασία. Εμπειρία κυρίως στη γυναικεία 
πυζάμα. Βιογραφικά στο e-mail: info@dustin.gr.

ΑΤΟΜΑ που γνωρίζουν κοπτοράπτη και τιγκέλι, 
ζητούνται από βιοτεχνία στη Νέα Ιωνία. Τηλ: 210 
2770072.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κόπτης /τρια με εμπειρία, από βιοτεχνία 
γυναικείων ενδυμάτων για πλήρη απασχόληση. 
Τηλ: 210 2815061.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ράφτης πεπειραμένος, ή Μοδίστρα 
με εμπειρία σε επιδιορθώσεις ρούχων. Τηλ: 
210 6753886.

συνέχεια στη σελ. 34



Ξέρουμε ότι η είσοδός σου στην αγορά εργασίας δεν είναι εύκολη υπόθεση. Για αυτό, στο 
skywalker.gr, σου προσφέρουμε πρόσβαση σε αγγελίες, προκηρύξεις, ανακοινώσεις θέσεων 
και εργαλεία διαχείρισης καριέρας, καθώς και τη δυνατότητα να προσθέσεις το βιογραφικό σου 
σημείωμα σε πανελλαδική βάση δεδομένων, από όπου μπορούν να το αντλήσουν εταιρίες παντού 
στην Ελλάδα. Για να μπεις στην αγορά εργασίας, μπες σήμερα στο skywalker.gr.
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος/η Παραγωγής-Τεχνολόγος 
Τροφίμων, από γαλακτοβιομηχανία στον Ασπρό-
πυργο. Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ Χημικός Μηχανικός 
ή Τεχνολόγος Τροφίμων. 5 έτη προϋπηρεσίας 
σε βιομηχανία τροφίμων και σε οργάνωση πα-
ραγωγής. Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. 
E-mail: bonito@otenet.gr, fax: 210 5573215.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοντελίστ - Πατρονίστ, για βιοτεχνία 
γυναικείων ενδυμάτων στο Μοναστηράκι. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@oris.gr, τηλ: 210 3232826.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ πεπειραμένη ζητείται από επιδιορ-
θωτήριο ρούχων στο Μαρούσι και την Κηφισιά. 
Τηλ: 210 6143040, 6938 142185.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ τσαντών, ζητά Γαζώτρια /ης, με 
πείρα στο αντικείμενο στην Αγία Παρασκευή. 
Τηλ: 210 6001909.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για πλέξιμο, από εργοστάσιο 
στη Σίνδο, με γνώση από στρογγυλές μηχανές. 
Τηλ: 2310 795390.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία σε εργοστάσιο 
επεξεργασίας κρεάτων στο Λάκωμα Χαλκιδικής. 
Πλήρης απασχόληση. Τηλ 2399 020110, υπεύ-
θυνος επικοινωνίας: κος Διδασκάλου Ηλίας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα πεπειραμένη, που να δι-
αθέτει τιγκέλι, ως Εξωτερική Συνεργάτης, σε 
εργαστήριο στη Γλυφάδα. Αποκλείεται το φασόν. 
Τηλ: 210 8948444.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα με μεγάλη εμπειρία στο νυ-
φικό και βραδινό, για εσωτερική εργασία, από 
γνωστό οίκο μόδας στο Κολωνάκι. Απαραίτητες 
συστάσεις. Βιογραφικά στο e-mail: stylemac21@
gmail.com, τηλ: 6979 178974.

ΕΤΑΙΡΙΑ γυναικείων ενδυμάτων ζητά πεπειραμένη 
Γαζώτρια για ραφή δειγμάτων στη Μεταμόρφωση. 
Τηλ: 210 2843501.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια, για ραφή στολών-πηλι-
κίων, κουμπί, κουμπότρυπα, ράψιμο στο χέρι, 
από βιοτεχνία στρατιωτικών στολών. Περιοχή 
Εθνική Άμυνα - Πεντάγωνο. Τηλ: 210 6722228.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ κεντήματος ζητά έμπειρο Τεχνίτη 
/τρια. Τηλ: 210 5771314.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ καθιστικών στο Περιστέρι ζητά 
έμπειρο Γαζωτή /τρια για πλήρη και μόνιμη 
απασχόληση. Ωράριο: 09:00-17:00, τηλ: 210 
3452522, 210 4838325.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για γαζωτική, τιγκέλι, κο-
πτοραπτική, σε ελαστικά υφάσματα στο Ίλιον. 
Τηλ: 6972 375962.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας, 
από εταιρία ζαχαροπλαστείων (Τεχνολόγος Τρο-
φίμων). Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 
5 έτη σε ανάλογη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: 
loagsm@gmail.com.

Στελέχη & Μηχανικοί Ναυτιλίας 
- Ναυτικοί - Marine
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός - Βοηθός με γνώσεις 
σε πετρελαιομηχανές θαλάσσης, από συνερ-
γείο σκαφών αναψυχής στον Πειραιά. E-mail: 
dalezios@otemet.gr, τηλ: 210 4534415, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης - Ηλεκτρολόγος - Αυτοματι-
στής με εμπειρία στους αυτοματισμούς πλοίων, 
γνώση Αγγλικών και Η/Υ απαραίτητη. E-mail: 
info@editautomation.com, τηλ: 210 4110007.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ εταιρία (Ν.89/67) διαχείρισης Bulk 
Carriers, στην Κηφισιά, ζητά Υποπλοίαρχο ή νέο 
Πλοίαρχο για τη θέση του Βοηθού στο τμήμα 
Operations. Απαραίτητη η γνώση Αγγλικής και 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: ncmhrm@gmail.com.

Οδηγοί - Αποθηκάριοι - Logistics 
- Μεταφορές - Αεροπορία
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Επαγγελματίες Οδηγοί αστικού 
λεωφορείου στη Γερμανία. Δίπλωμα της κα-
τηγορίας D, γνώσεις της Γερμανικής γλώσσας. 
Κυριακές, αργίες, νυχτερινά. Βιογραφικά στο 
e-mail: vasileios.patsilas@primajob.de, τηλ: 
3023 92110534, 3069 86600466.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός από εταιρία οδικής βοήθειας 
με προϋπηρεσία για κάλυψη νυχτερινής βάρδιας 
στο Μοσχάτο. Τηλ: 210 9567840, 6944 375858.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός συνταξιούχος ή μη, με επαγ-
γελματικό δίπλωμα οδήγησης, γνώστης αυτοκι-
νήτων Mercedes και λεκανοπεδίου Αττικής, για 
μεταφορά προσώπων και εξωτερικές εργασίες. 
Συστάσεις απαραίτητες. Βιογραφικά στο e-mail: 
resume@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Courier με δικό του μηχανάκι, 
από εταιρία courier στη Γλυφάδα. Να έχει και 
δίπλωμα αυτοκινήτου. Βιογραφικά στο e-mail: 
ccglyfadas@courier.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός και Groom, για μικρό ξενοδοχείο 
παραλίας. Καλή γνώση Αγγλικών απαραίτητη, 
με δίπλωμα για πούλμαν 9 ατόμων. Παρέχονται: 
διαμονή, διατροφή, ασφάλεια. Βιογραφικά στο 
e-mail: mykonospalace@aol.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πακετάς, που να γνωρίζει τη Δυτική 

Θεσσαλονίκη και να έχει δικό του μηχανάκι. 
Ωράριο: 12:00-18:00, τηλ: 6932 241010.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός, με άδεια οδήγησης 3ης κα-
τηγορίας για απασχόληση 3 μέρες την εβδομάδα 
ως Οδηγός Απορριμματοφόρου. Βιογραφικά στο 
e-mail: driver210515@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Γ’ κατηγορίας και ΠΕΙ, με άδεια 
γερανού για έργο οπτικών ινών σε περιοχές 
Μακεδονίας, εκτός Θεσσαλονίκης. Τηλ: 2310 
703570.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος και αδειούχος Χειριστής 
Φορτωτή (bobcat) για έργο οπτικών ινών σε 
περιοχές Μακεδονίας, εκτός Θεσσαλονίκης, με 
δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και ΠΕΙ. Τηλ: 2310 703570.

TO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Skiathos Palace ζητά για επο-
χική απασχόληση, Οδηγό, κάτοχο διπλώματος 
κατηγορίας Γ και Δ (πιστοποίηση ΠΕΙ) με γνώσεις 
Αγγλικών. Προσφέρονται: διαμονή-διατροφή. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@skiathos-palace.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τον Ασπρόπυργο, ζητά Οδηγό 
με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας. Παρέχεται: βασικός 
μισθός. Fax: 210 4830208, 210 5580348.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α με μηχανάκι, από εταιρία ταχυ-
μεταφορών. Παρέχεται: μισθός, bonus στο Νέο 
Ψυχικό. Ωράριο: 10:00-14:00. Τηλ: 210 6725860.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ εταιρία λιανικής πώλησης ζη-
τείται Οδηγός. Βιογραφικά στο e-mail: gm@
konstandinidis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παρκαδόρος με προϋπηρεσία σε κλει-
στό χώρο στάθμευσης. Τηλ: 210 8214686, κος 
Βασίλης.

ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΗ εταιρία στη Μάνδρα Αττικής ζητά 
Αποθηκάριο για μόνιμη απασχόληση. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία σε χώρο τροφίμων, γνώσεις Η/Υ και 
Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: hrpitamia@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με δίπλωμα Ε’ κατηγορίας από 
την εταιρία Λιαχτίδα ΑΤΕΒΕ, για επικαθήμενο 
και γερανό, καθώς και Χειριστής Μηχανημάτων 
έργων με εμπειρία. Τηλ: 6975 901410.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παρκαδόρος, από ιδιωτικό parking 
στη Γλυφάδα. Τηλ: 210 9348978.

AΝΩΝΥΜΗ εταιρία στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη ζητά 
Αποθηκάριο, με σχετική εμπειρία, κάτοικο γύρω 
περιοχών. Γνώση clark, οδήγησης, φορτηγών 
και αυτοκινήτων. Fax: 210 4918487.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός, από κατάστημα επαγγελματικού 
εξοπλισμού. Τηλ: 210 3251306.

ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγική με έδρα την Παιανία, ζητά 
νέο για εργασίες αποθήκης. Οποιαδήποτε γνώ-
ση θα ληφθεί υπόψη. Βιογραφικά στο e-mail: 
evrelko@otenet.gr, τηλ: 210 6646053.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ επαγγελματίες Οδηγοί αστικών-
σχολικών-τουριστικών λεωφορείων στη Γερμανία 
(Βαυαρία). Απαραίτητα προσόντα: δίπλωμα Δ’ 
κατηγορίας-τουλάχιστον 3-5 χρόνια εμπειρία-
ψηφιακός ταχογράφος-Π.Ε.Ι-γνώση Γερμανικών 
Β1. Ικανοποιητικές αποδοχές-συμβόλαιο-ασφά-
λεια-συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. E-mail: silver.
lining37@yahoo.com, τηλ: 2311 242026, 6937 
212290.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για μηχανάκι, (Courier) με γνώ-
ση της περιοχής Μεταμόρφωσης και γνώση της 
δουλειάς. Τηλ: 6936 807072, ώρες επικοινωνίας: 
6936 807072.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ εταιρία με έδρα το Μοσχάτο, 
ζητεί Οδηγό, κάτοχο επαγγελματικού διπλώ-
ματος κατηγορίας Ε’. Πλήρης απασχόληση και 
ασφάλιση. Τηλ: 210 4828358.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αποθηκάριος με εμπειρία σε φαρμα-
κευτική από φαρμακαποθήκη. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@pethealth.gr.

ΟΜΙΛΟΣ εισαγωγών - εξαγωγών συμπληρω-
μάτων διατροφής ζητεί άτομα για διαφημιστικό, 
τηλεφωνικό κέντρο, τμήμα δημοσίων σχέσεων, 
αποθήκη. Σταθερές αποδοχές. Τηλ: 211 9964014.

ΕΤΑΙΡΙΑ Logistics στον Ασπρόπυργο αναζητεί 
Υπάλληλο Γραφείου με απαραίτητη προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη εταιρία 3PL για εξυπηρέτηση πε-
λατών. Βιογραφικά στο e-mail: hr2@goldair.gr.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία ζητά Αποθηκάριο με 3ετή 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, Χειριστής Clark 
και γνώση χειρισμού Η/Υ στο πρόγραμμα απο-
θήκης ΑΠΟΘΕΜΑ. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
compupress.gr, κωδ: ΑΠ0515.

Τουρισμός - Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
- Τουριστικά Γραφεία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα με προϋπηρεσία, από κε-
ντρικό ξενοδοχείο. Απαραίτητη άδεια εργασίας. 
Fax: 210 3312942.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για ρεσεψιόν ξενοδοχείου στην 
Κεφαλονιά για τη σεζόν. Παρέχονται: καλός μισθός 
ένσημα, διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά στο 
e-mail: akouteri@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής για ξενοδοχείο 
4* στη Μύκονο. Παρέχεται: διαμονή και διατροφή. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@petinoshotels.gr.

CAFE - εστιατόριο στον Πειραιά, ζητά Ναυαγο-
σώστες, με προϋπηρεσία απαραίτητη. Βιογραφικά 
στο e-mail: logistirio@pisinacafe.gr, fax: 210 
4511325.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υδραυλικός Συντηρητής με 3ετή 
προϋπηρεσία, για απασχόληση σε ξενοδοχείο 
στη Ζάκυνθο. Προτιμητέος με γνώσεις εργασι-
ών όπως ελαιοχρωματισμοί, συντήρηση κήπων. 
Βιογραφικά στο e-mail: captain@navigatorltd.
gr, fax: 210 6230789.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πεπειραμένοι Front Office Manager 
και Υπάλληλος Υποδοχής, από ξενοδοχείο 5* 
στη Μύκονο. Βιογραφικά στο e-mail: info@
tharroeofmykonos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος, Barman και Σερβιτόρος, 
στο ξενοδοχείο Epavlis στο Καμάρι Σαντορίνης. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@epavlishotel.com, 
fax: 2286 034293, τηλ: 6974 192386, κα Μαρία.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Κομμώτρια πτυχιούχος κομμω-
τικής με γνώση manicure-pedicure για εργασία 
στο τμήμα spa του ξενοδοχείου Lagomandra 
Hotels. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών ή Ρωσικών. 
Παρέχεται διαμονή-διατροφή. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: info@lagomandra.gr, 
τηλ: 2375 072217.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής στη Σαντορίνη. 
Θα προτιμηθούν όσοι διαμένουν στο νησί. Βιο-
γραφικά στο e-mail info@anamar.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Receptionist για απογευματινή ερ-
γασία (ημιαπασχόληση) σε κεντρικό ξενοδο-
χείο της Αθήνας. Απαραίτητη η άριστη γνώση 
Αγγλικών και η γνώση extranets, εργαλείων 
internet για προβολή ξενοδοχείου. E-mail: 
athensboutiquehotel@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στον Ορνό της Μυκόνου αναζητεί 
άμεσα νέα, για το τμήμα της υποδοχής (reception). 
Βιογραφικά στο e-mail: info@enlefko.com.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελές στη Φολέγανδρο ζητά 
Υπάλληλους Υποδοχής, με εμπειρία τουλάχιστον 
3 χρόνια. Απαραίτητη γνώση Ερμή windows και 
άπταιστα Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: info@
aspalathras.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητά Προϊσταμέ-
νη Ορόφων με προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: operations@poseidon-paros.gr, fax: 
22840 42649.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα για ξενοδοχείο στη Γλυ-
φάδα. Προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία απαραίτητη. 
Τηλ: 210 8981353.

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο Hellenic Island Services 
Santorini, αναζητά Υπαλλήλους για το τμήμα 
κρατήσεων. Απαραίτητη η προϋπηρεσία, καθώς 
και η γνώση Η/Υ και Αγγλικών. Προσφέρεται 
ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών. E-mail: cv@
santorini.his.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθαρίστριες και Καμαριέρες για 
απασχόληση σε ξενοδοχεία εντός Αθήνας. Νόμιμες 
αποδοχές, ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@elegant-fs.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής, με προϋπηρεσία, 
και τουλάχιστον γνώση Αγγλικών, για το Melian 
Boutique Hotel and spa. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@melian.gr, τηλ: 6934 253337.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα για studios στην Αγία Μα-
ρίνα Αίγινας. Προϋπηρεσία, γνώση Αγγλικών και 
χαρτιά εργασίας. Διαμονή σε φιλικό περιβάλλον. 
Βιογραφικά στο e-mail: tomarir64@gmail.com.

ΤΟ ELEGANCE 5* στο Τραγάκι της Ζακύνθου, 
ζητά Βοηθό Προϊσταμένης. Προϋπηρεσία απα-
ραίτητη σε ανάλογη θέση και γνώση Αγγλικών. 
Παρέχονται: διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@elegancesuites.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Νότια Ρόδο ζητεί Receptionists, 
απόφοιτους τουριστικής σχολής με εμπειρία σε 
αντίστοιχη θέση. Επιθυμητές γλώσσες Γερμανική-
Ιταλική-Γαλλική. Παρέχονται: διαμονή, διατροφή 
ασφάλιση, ΙΚΑ και μισθός αναλόγως προσόντων. 
E-mail: gm@costalindia.gr.

TO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Ikaros Beach 5*, στα Μάλια 
Κρήτης ζητά Υπάλληλο Υποδοχής. Απαραίτητη η 
γνώση της Γερμανικής γλώσσας και η ανάλογη 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτο-
γραφία στο e-mail: manager@ikarosvillage.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες σε ξενοδοχείο στη 
Φολέγανδρο Κυκλάδων, με προϋπηρεσία και 
χαρτιά. Παρέχονται: φαγητό, διαμονή, ασφάλι-
ση. Βιογραφικά στο e-mail: info@folegandros-
apartments.com, τηλ: 22860 41234, 6944 774436.

ΟΜΙΛΟΣ ξενοδοχείων στην Κέρκυρα αναζητεί 
Guest Relations Manager. Απόφοιτος/η τουρι-
στικής σχολής με εμπειρία σε ξενοδοχεία 4*-
5* σε αντίστοιχη θέση. Επιθυμητές γλώσσες: 
Αγγλική-Γερμανική-Ρωσική. Βιογραφικά στο 
e-mail: cfu.secretary@chandris.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός και Groom, για μικρό ξενοδοχείο 
παραλίας. Καλή γνώση Αγγλικών απαραίτητη, 
με δίπλωμα για πούλμαν 9 ατόμων. Παρέχονται: 
διαμονή, διατροφή, ασφάλεια. Βιογραφικά στο 
e-mail: mykonospalace@aol.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νυχτερινός Υπάλληλος Υποδοχής, 
με άριστη γνώση Αγγλικών και προϋπηρεσία 

απαραίτητη, από ξενοδοχείο 4* παραλίας. Γνώση 
Protel. Βιογραφικά στο e-mail: cmkje@aol.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Groom - Bell Boy, για 8ωρη απα-
σχόληση σε κεντρικό ξενοδοχείο στην Αθήνα. 
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 2-3 
ετών. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
assistant.manager79@gmail.com.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητά Διευθυντή και Υπάλ-
ληλο, για το τμήμα εσωτερικού - εξωτερικού. 
Τηλ: 216 7000420.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ζητά Διευθυντή, Βοηθό Διευθυντή, 
Υπάλληλο Υποδοχής, Μάγειρα, Σερβιτόρους και 
Καμαριέρες. Τηλ: 210 3311240.

BOUTIQUE Hotel στις Κυκλάδες ζητεί Υπάλληλο 
Υποδοχής /Κρατήσεων, υπεύθυνο μονάδας με 
προϋπηρεσία. Απαραίτητα: άριστος χειρισμός Η/Υ 
και Αγγλικών, διαμονή και ημιδιατροφή εντός 
ξενοδοχείου. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: info@bluesand.gr.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ διαμερίσματα στη Σίφνο, 
ζητούν Καμαριέρα και Καθαρίστρια με γνώση 
Αγγλικών, για τη λειτουργία τους. Παρέχονται: 
διαμονή, πρωινό, μισθός, ασφάλιση και bonus. 
Τηλ: 6944 629557.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας Νοτίων Προαστίων, 
ζητεί άτομο για τη θέση Υπεύθυνου Λάντζας, με 
ανάλογη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
accounts@divaniapollon.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ όμιλος αναζητά, για τα κεντρικά 
γραφεία Αθηνών άτομα για 4ωρη απασχόληση. 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα την 
Αγγλική γλώσσα. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: j.blaki@skopeloshotels.eu.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο στη Χαλκιδική ζητά Υπάλ-
ληλο Γραφείου για τη θερινή σεζόν 2015, με 
εμπειρία στο χώρο και γνώσεις Αγγλικών και 
Ρωσικών. Επιπλέον γλώσσα θα εκτιμηθεί. Βιο-
γραφικά στο e-mail: mariaharal@outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής, για την πολυτελή 
ξενοδοχειακή μονάδα Andromeda Villas Santorini 
στο Ημεροβίγλι, με 2 χρόνια προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση. Γνώση Αγγλικών και ικανότητα 
στην επικοινωνία. Βιογραφικά στο e-mail: gm@
andromeda-santorini.com.

ΟΜΙΛΟΣ ξενοδοχείων στην Αθήνα, αναζητά 
Υπάλληλο για το τμήμα κρατήσεων, με σχετική 
εμπειρία-προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο. Άμεση πρό-
σληψη. Βιογραφικά στο e-mail: hotelofathens@
gmail.com.

ΓΡΑΦΕΙΟ γενικού τουρισμού, ζητά έμπειρους 
Υπαλλήλους με γνώσεις αεροπορικού εισιτηρίου 
(sabre), ακτοπλοϊκού εισιτηρίου και Αγγλικής 
γλώσσας. Fax: 210 6120164.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α με γνώσεις έκδοσης ακτοπλο-
ϊκών εισιτηρίων (σύστημα frf) και Αγγλικών, από 
τουριστικό πρακτορείο στην πλατεία Κάνιγγος. 
Τηλ: 210 3810861, κος Γιώργος.

 

Εστίαση - Μάγειρες -  
Παρασκευαστές
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια Zαχαροπλαστείου, με γνώση 
cafe, στο Χαλάνδρι. Ωράριο: 16:00-22:00. Τηλ: 
210 6000964.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Μάγειρα, για την καλοκαιρινή 
περίοδο σε ορεινή παιδική κατασκήνωση κοντά 
στα Καλάβρυτα. Βιογραφικά στο e-mail: info@
achaikochorio.gr, τηλ: 211 7054226, 6970 290580.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για γνωστή αποκλειστικά 
Ελληνική κουζίνα, καλού εστιατορίου, από ξενο-
δοχείο στην Πάρο για τη σεζόν. Παρέχονται: καλός 
μισθός, ένσημα, διαμονή και διατροφή δωρεάν. 
Βιογραφικά στο e-mail: akouteri@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Μάγειρα για κρύα κουζίνα, 
από ξενοδοχείο με 43 δωμάτια στην Καρδάμαινα 
της Κω. Βιογραφικά στο e-mail: soldatospan@
yahoo.gr, τηλ: 6978 352299.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι /ες για καφέ στο Κο-
λωνάκι. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
info@despina.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος, Barman και Σερβιτόρος, 
στο ξενοδοχείο Epavlis στο Καμάρι Σαντορίνης. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@epavlishotel.com, 
fax: 2286 034293, τηλ: 6974 192386, κα Μαρία.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες με εμπειρία από κεντρικό 
κατάστημα στην Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@olympiacroissant.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος ή Βοηθός Σερβιτόρου, 
από ψητοπωλείο - εστιατόριο στο Γέρακα. Τηλ: 
6943 102940.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 1 άτομο για εργασία σε κουζίνα, και 
1 άτομο για το service. Βιογραφικά στο e-mail: 
symposiumplatanias@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι /ες για το Mambo Beach 
Bar, με γνώση ξένων γλωσσών και προϋπηρε-
σία. Παρέχεται διαμονή Βιογραφικά στο e-mail: 
balistar@otenet.gr, τηλ: 6944 291364.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Chef για το Mambo Beach Bar στο 
Μπαλί του Ρεθύμνου Κρήτης, με προϋπηρεσία 
και γνώση μεζέδων - snack. Βιογραφικά στο 

e-mail: balistar@otenet.gr, τηλ: 6944 291364.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος/ α για μαγαζί στη Μύκονο, 
για εποχική απασχόληση. Απαραίτητη προϋπη-
ρεσία στο service και καλή γνώση Αγγλικών. 
Προσφέρεται διατροφή. Τηλ: 2289 028366.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φούρναρης με γνώσεις ζαχαροπλα-
στικής, σε εστιατόριο στην Καλλιθέα Χαλκιδικής. 
Πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
giwrgosd178@gmail.com.

ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στην Καλλιθέα Χαλκιδικής 
ζητούνται Barman / Barwoman με εμπειρία. 
Πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
giwrgosd178@gmail.com.

ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στην Καλλιθέα Χαλκιδικής 
ζητούνται Σερβιτόρες /οι και Βοηθοί, με αντίστοιχη 
εμπειρία. Πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: giwrgosd178@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Barwoman από bar restaurant στη 
Χαλκιδική, με εμπειρία στην παραγωγή cocktail. 
Καλή γνώση Αγγλικών και ευχάριστη εμφάνι-
ση - συμπεριφορά. Βιογραφικά στο e-mail: 
staffrecruitment300@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα για ξενοδοχείο στη Γλυφάδα. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη. Τηλ: 210 8981353.

ΖΗΤΕΤΑΙ Σερβιτόρος με εμπειρία, από ξενοδοχείο 
5* στα Φηρά Σαντορίνης. Παρέχεται διαμονή. 
Βιογραφικά στο e-mail: astroae@otenet.gr, 
τηλ: 6947 188318.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α Υπάλληλος από το Fast Food 
Food Plaza στη Καλαμαριά. Απαραίτητη η εμπει-
ρία στο τύλιγμα σάντουιτς. Μόνο επαγγελματίες. 
Τηλ: 2310 458978.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Barman για ξενοδοχείο στη Μύκονο. 
Παρέχεται: διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@petinoshotels.gr.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ξενοδοχείο Α’ κατηγορίας στην Αθήνα, 
ζητά Σερβιτόρο /α. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε 
ξενοδοχείο, Αγγλικά και συστάσεις απαραίτη-
τες. Παρέχεται μόνιμη εργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: srutten2@gmail.com, fax: 210 5231229.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι /ες για εστιατόριο στη 
Μύκονο, για εποχική απασχόληση. Απαραίτητα: 
προϋπηρεσία στο service και πολύ καλή γνώση 
Αγγλικών. Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας θα 
εκτιμηθεί. Παρέχεται: διαμονή και ημιδιατροφή. 
Τηλ: 6946 074646.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Σεφ στους Αγίους Αναργύρους. 
Βιογραφικά στο email: crvsi@windowslive.com, 
τηλ: 210 2626993.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Giannoulaki στη Μύκονο ζητάει 
Προσωπικό για τις παρακάτω θέσεις. Λάντζα, 
Βοηθός Μάγειρα και σέρβις. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@deliancollection.com, τηλ: 6944 
375951.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψήστης - Τυλιχτής για ψητοπωλείο 
στους Αγίους Αναργύρους. Βιογραφικά στο e-mail: 
crvsi@windowslive.com, τηλ: 210 2626993.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Σερβιτόρες /οι για πλήρη 
απασχόληση, από bar restaurant στη Χαλκιδική. 
Βιογραφικά στο e-mail: staffrecruitment300@
yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρτοζαχαροπλάστης από bar 
restaurant στη Χαλκιδική. Βιογραφικά στο e-mail: 
staffrecruitment300@yahoo.com.

ΤΟ METROPOLIS SANDWICH ζητά άτομο με 
προϋπηρεσία για τη θέση του Barista. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@metropolissandwich.gr.

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ πολυτελείας στην περιοχή των 
Σπάτων, ζητά Chef ζαχαροπλαστικής για μόνιμη 
απασχόληση. Προσόντα: πτυχίο, ανάλογη προϋ-
πηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: hr@ffoods.gr.

BEACH restaurant στο Μαραθώνα, ζητά για 
εποχική απασχόληση Chef και Μάγειρα μεσο-
γειακής κουζίνας με προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@ffoods.gr.

BEACH restaurant στο Μαραθώνα ζητά για εποχική 
απασχόληση έμπειρους Barman, Μπουφετζήδες 
και Σερβιτόρους με προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
hr@ffoods.gr.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στη Μύκονο ζητά Μπουφετζή και 
άτομο για κρέπες με γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: xidakismykonos@
gmail.com, τηλ: 6907 216773.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στη Μύκονο ζητεί Σερβιτόρο με 
άριστη γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά με φω-
τογραφία στο e-mail: xidakismykonos@gmail.
com, τηλ: 6907 216773.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για bar - service, που να γνω-
ρίζει από καφέδες και ουζομεζέδες για sports 
cafe στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Τηλ: 
2310 741423.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, επικοινωνιακή για κουζίνα - μπουφέ 
σε εστιατόριο στον Άγιο Δημήτριο. Βιογραφικά 
στο e-mail: metromall@mongo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α για μπουφέ, από το μαγαζί 
Take Away στο Χαϊδάρι. Σταθερή εργασία κατά 
προτίμηση κάτοικος περιοχής ή γύρω με εμπειρία 
στο χώρο του καφέ. Τηλ: 6947 099148.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας Α’ με εμπειρία στο a la carte, 
για μόνιμη απασχόληση στην Πλάκα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@monorestaurant.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος /α, με εμπειρία στο a la 
carte για μόνιμη απασχόληση στην Πλάκα. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@monorestaurant.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για εργασία σε cafe bar. Ικα-
νοποιητική αμοιβή στο Νέο Κόσμο. Τηλ: 6906 
458678.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι για πλήρη απογευματινή απα-
σχόληση σε ζαχαροπλαστείο - τζελατερία στο 
Γαλάτσι. Τηλ: 6936 926980.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά άτομα με εμπειρία στην 
παρασκευή cafe, για εργασία σε κυλικείο. Περιοχή 
Κατεχάκη. Βιογραφικά στο e-mail: cv_center@
hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για σέρβις και μπουφέ, σε 
παραλιακό κατάστημα στην Καλαμάτα. Τηλ: 
6977 609325.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ζητά Διευθυντή, Βοηθό Διευθυντή, 
Υπάλληλο Υποδοχής, Μάγειρα, Σερβιτόρους και 
Καμαριέρες. Τηλ: 210 3311240.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψήστης, με εμπειρία από ψητοπωλείο 
- εστιατόριο. Τηλ: 6943 102940, κος Χρήστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, με γνώσεις μπουφέ και service 
για σεζόν σε cafe στη Φολέγανδρο. Απαραίτητα 
προσόντα: προϋπηρεσία, γνώσεις Αγγλικών-Ιτα-
λικών, με βιβλιάριο υγείας. Παρέχεται διαμονή. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: lidis360@
gmail.com, τηλ: 6986 380041.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Α’ Μάγειρας/ισσα, με προϋπηρεσία, 
για εστιατόριο ελληνικής δημιουργικής κουζίνας. 
Ικανοποιητικές αποδοχές και ένσημα. Βιογρα-
φικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
chefksarris@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Μάγειρας, με προϋπηρεσία 
για wine bar - εστιατόριο στη Νέα Σμύρνη. Βιογρα-
φικά στο e-mail: avakian.antonis@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Άτομο για κοπή κρεάτων και άτομο 
για ψήσιμο, για ψητοπωλείο στη Θέρμη Θεσ-
σαλονίκης. Τηλ: 2310 467676, 6932 247779.

ΚΑΦΕΤΕΡΕΙΑ στον Άγιο Δημήτριο ζητά Σερβιτόρα. 
Τηλ: 6977 585007, κος Θανάσης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Σερβιτόρου νέος, από ψη-
τοπωλείο στην Πλάκα. Τηλ: 210 3246984, 210 
3246984.

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΑΔΙΚΟ ζητά νέα στη Σαντορίνη, με 
γνώσεις σάντουιτς, cafe και κρέπα. Τηλ: 22860 
23736, 6944 782108.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψήστης - Τυλιχτής, με εμπειρία, από 
ψητοπωλείο για απογευματινή εργασία στους 
Αγίους Αναργύρους. Τηλ: 210 2323051, 210 
2482782, ώρες επικοινωνίας απογευματινές.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψήστης από σουβλατζίδικο στο Πε-
ριστέρι. Τηλ: 210 5751599.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα, για εργασία σε εστιατό-
ριο - bar, από ξενοδοχείο στη Γλυφάδα. Τηλ: 
210 8981353.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, ευπαρουσίαστη με εμπειρία σε 
μπουφέ και service, για μόνιμη καθημερινή 
απασχόληση σε cafe - κρεπερί στο Σύνταγμα. 
Τηλ: 6975 821400, 210 7215150.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, για πρωινή απασχόληση σε 
cafe - αναψυκτήριο για μπουφέ και service. 
Τηλ: 6942 965039.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα που ξέρουν να ανοίγουν 
φύλλο, από κεντρικό κατάστημα στην Αθήνα. 
Πολύ καλός μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@olympiacroissant.gr, τηλ: 6944 850749.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος, εμφανίσιμος, να ασχοληθεί με 
το επάγγελμά του Κρεοπώλη. Τηλ: 210 4977152.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια, με γνώσεις cafe, από 
αρτοζαχαροπλαστείο στο κέντρο της Αθήνας. 
Τηλ: 6942 992435.

ΝΕΑ ΑΛΥΣΙΔΑ Street Food ζητά Βοηθούς Αρ-
τοποιού για το κατάστημά της στο κέντρο της 
Αθήνας. Προϋπηρεσία 3-4 ετών απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@primegroup.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο Προσωπικό μπουφέ και 
Σερβιτόρα, για καφετέρια στην Πειραϊκή. Βιο-
γραφικά στο e-mail: avrajohn9@yahoo.gr, τηλ: 
6944 282858.

CAFE BAR στην Πυλαία Θεσσαλονίκης ζητά άτομο, 
για τη θέση του Barista. Βιογραφικά στο e-mail: 
spirtokouto75@gmail.com, τηλ: 6944 501949.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά νέους /ες, για full-time και part-
time εργασία σε αλυσίδα χώρων αναψυχής-cafe. 
Απαραίτητα προσόντα: επικοινωνιακές δεξιότητες, 
άνεση στη χρήση Η/Υ. Βιογραφικό με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: lc_leisure@yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι, Βοηθοί, Runners, Μά-
γειροι για κρύα κουζίνα, pasta και Ψήστες, από 
εστιατόριο στο Κολωνάκι. Τηλ: 6977 304353, 
κος Κώστας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Μάγειρα, για εστιατόριο μοντέρ-
νας ελληνικής κουζίνας στο κέντρο της Αθήνας. 
Βιογραφικά στο e-mail: yannispap1@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψήστης - Τυλιχτής /τρια, από ψη-
τοπωλείο στα Πατήσια. Πλήρες ωράριο. Τηλ: 
6973 454124.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για ταμείο - σέρβις σε ψητοπωλείο 
στη Θέρμη. Τηλ: 2310 464676.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος και Βοηθός νεαρός με 
προϋπηρεσία, για εστιατόριο στην Κίμωλο. Βιο-
γραφικά στο e-mail: ventourisman@gmail.com, 
τηλ: 2287 051001.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στα Χανιά ζητά να προσλάβει 
Captain, για κεντρικό εστιατόριο. Βιογραφικά στο 
e-mail: s_perissakis@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος σε κατάστημα εστίασης στη 
Σιθωνία Χαλκιδικής. Προϋπηρεσία απαραίτητη, 
προτεραιότητα σε συναφή ειδικότητες εστίασης. 
Τηλ: 6973 398671, κα Αναστασία.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας, από bar-εστιατόριο στη Σίφνο 
για σεζόν. Προσφέρονται: διαμονή, διατροφή. 
Απαραίτητα προσόντα: καθαριότητα, συνεργασία, 
ευγένεια και εμπειρία στα τηγάνια. Βιογραφικά στο 
e-mail: cafefolie@gmail.com, τηλ: 2284 031183.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μπουφετζής - Σερβιτόρος, από bar-
εστιατόριο στη Σίφνο. Καθαρός, εργατικός, συνερ-
γάσιμος, με προϋπηρεσία. Προσφέρονται διαμονή 
και διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: cafefolie@
gmail.com, τηλ: 2284 031183.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στη Θάσο επιθυμεί 
να προσλάβει Προσωπικό εστιατορίου και bar. 
Θα εκτιμηθούν πτυχία τουριστικών σχολών και 
γνώσεις δεύτερης ξένης γλώσσας. Βιογραφικά 
στο e-mail: biografika.hotel@hotmail.com.

Αγροτικά Εφόδια & Υπηρεσίες 
- Γεωπόνοι - Ζωοτέχνες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κηπουρός, με πείρα και απαραίτητα 
συστάσεις, από παιδικό σταθμό στην Παλλήνη. 
Τηλ: 210 6032527.

Ο ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΟΣ συνεταιρισμός ζητά Υπεύ-
θυνο Διεύθυνσης για την ανθαγορά στον Άγιο 
Αθανάσιο Θεσσαλονίκης. Απαραίτητη εμπειρία 
στη διοίκηση, επιθυμητό πτυχίο γεωπονίας και 
προϋπηρεσία στην ανθοκομία. Βιογραφικά στο 
e-mail: fytoria@otenet.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία γεωργικών μηχανημάτων 
ζητά Πωλητή Ανταλλακτικών. Απαραίτητα: πτυ-
χίο Μηχανολόγου ΑΕΙ-ΤΕΙ-οχημάτων ΤΕΙ-γνώση 
Αγγλικών, Η/Υ-office, υπευθυνότητα-όρεξη-δί-
πλωμα αυτοκινήτου-εκπληρωμένο-στρατιωτικό. 
Επιθυμητά: δεύτερη ξένη γλώσσα-προϋπηρεσία σε 
τμήμα πωλήσεων-εμπειρία στο χώρο γεωργίας. 
Παρέχεται: σταθερό περιβάλλον εργασίας-εκπαί-
δευση-προοπτικές εξέλιξης. Τηλ: 2310 780866.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος φάρμας-εκτροφής που-
λερικών. Πτυχιούχος ΤΕΙ/ΑΕΙ ζωικής-φυτικής 
παραγωγής με διάθεση για έντονη και δημι-
ουργική εργασία στα πλαίσια ενός απαιτητικού 
περιβάλλοντος. Ενδιαφέρον για το αντικείμενο-
πρωτογενή παραγωγή. Απαραίτητη η εντοπιότητα-
δυνατότητα άμεσης μετεγκατάστασης. E-mail: 
hr@aggelakis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης, τσοπάνος για φύλαξη προ-
βάτων. Τηλ: 6970 224056.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης Φυτωρίου, για φυτώριο 
στο Λαγονήσι. 8ωρη πρωινή απασχόληση. Τηλ: 
22910 22131.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εργάτες για σφαγείο ζώων και 
γενικό καθάρισμα σφαχτών στην Εύβοια. Τηλ: 
6974 938640.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία παροχής υπηρεσιών, ζητεί 
Γεωπόνο - Επόπτη δημόσιας υγείας ΑΕΙ - ΤΕΙ 
και Υγιεινολόγο Τροφίμων, κάτοχο αυτοκινήτου, 
για μόνιμη απασχόληση. Βιογραφικά στο email: 
pcsh@pcsh.gr, τηλ: 210 5147141.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος με εμπειρία σε πώληση 
λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών, γνώση 
υδροπονικών καλλιεργειών. Νέοι/ες, με όρεξη 
για δουλειά και αντοχή σε υπεύθυνη θέση. Προ-
σόντα η πολυπραγμοσύνη-σφαιρική γνώση του 
αντικειμένου. E-mail: agro.career.gr@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης γης από περιοχή Τριλόφου-
Καρδίας-Σχολαρίου. Απασχόληση μερική, απο-
σπασματική σε αγροτεμάχιο 4,5 στρεμμάτων. 
Προϋπόθεση: στοιχειώδης γνώση του αντικειμένου 
και χρήση ερασιτεχνικών αγροτικών μηχανημάτων 
(φρεζάκι, χλοοκοπτικό, μεσηνέζα, κλπ). Αμοιβή 
με ημερομίσθιο. Τηλ: 6909 060361.

Αισθητική - Μόδα - Ομορφιά - 
Γυμναστική - Ευεξία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια, από κομμωτήριο στην 
Ηλιούπολη για μερική απασχόληση. Τηλ: 6946 
788770, 210 9754540.

ΑΛΥΣΙΔΑ κομμωτηρίων ζητά έμπειρο Κουπέρ 
για τα Βριλήσσια. Παρέχεται: υψηλό πακέτο 
αποδοχών αναλόγως προσόντων, άριστο ερ-
γασιακό περιβάλλον, συνεχής εξέλιξη. E-mail: 
msvrillisia@hotmail.com, τηλ: 210 6136497, 
ώρες επικοινωνίας: 8:00-15:00. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια πεπειραμένη, για κομμω-
τήριο στο Παλαιό Φάληρο. Τηλ: 210 9816082.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, για ονυχοπλαστική, για μόνιμη 
θέση σε κομμωτήριο στο Χαλάνδρι. Τηλ: 210 
6829356, 6948 208214.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στη Νέα Σμύρνη, ζητά νέα εκ-
παιδευμένη στο manicure - pedicure, τζελ, λακ 
και τεχνητά νύχια. Τηλ: 210 9415105.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ζητά έμπειρους Τεχνίτες με πολύ 
καλές γνώσεις βαφείου. Περιοχές: Πετρούπολη 
και Ίλιον. Τηλ: 210 5062903.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός από κομμωτήριο στο Κολω-
νάκι, για part time απασχόληση και ΙΚΑ. Κατά 
προτίμηση με γνώσεις manicure - pedicure. Τηλ: 
210 7232328.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κομμωτές /τριες και Βοηθοί, για 
άμεση πρόσληψη από κομμωτήριο στο Παγκράτι. 
Μόνιμο προσωπικό με αμοιβή αναλόγως προσό-
ντων. Τηλ: 210 7565138, 6945 332561, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κομμωτές και Βοηθοί, από κομ-
μωτήριο στη Δραπετσώνα, οδός Αναπαύσεως 
35. Τηλ: 210 4620478.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Κομμώτριας, για κομμωτήριο 
σε Νίκαια και στον Πειραιά. Τηλ: 6987 705648, 
213 0367255.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτρια Νυχιών για manicure - 
pedicure, με χρήση τροχού, κατά προτίμηση με 
γνώση τεχνητών νυχιών, από στούντιο νυχιών 
στο Περιστέρι. Τηλ: 210 5781707.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό, έμπειρο για κομμωτήριο 
στο κέντρο. Τηλ: 210 3241020.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γυμναστές /τριες με εμπειρία στις 
πωλήσεις, από μεγάλο γυμναστήριο στον Άλιμο. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@overaee.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μανικιουρίστ, έμπειρη με καλές γνώσεις 
κλωστής, για αποτρίχωση από κομμωτήριο στο 
Αιγάλεω. Τηλ: 210 5987628.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός, ευπαρουσίαστη για 
manicure - pedicure, αποτριχώσεις, για τριήμερη 
απασχόληση, από κομμωτήριο πλησίον μετρό 
Ακρόπολης. Παρέχονται και ποσοστά. Τηλ: 6972 
307172, ώρες επικοινωνίας: 09:00-20:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αισθητικοί, για πρακτική, από 
πολυδύναμο κέντρο στην Αγία Παρασκευή. Βι-
ογραφικά στο e-mail: agiaparaskevi@alterlife.
gr, τηλ: 210 6000522.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες Αισθητικοί, για πολυτελές spa 
στο Κολωνάκι. Παρέχονται: μισθός, ασφάλιση, 
bonus και εκπαίδευση. Τηλ: 210 7251874.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, Πωλήτρια, για το κατάστημα 
καλλυντικών Beauty Star στη Νέα Ερυθραία, 
με γνώσεις αισθητικής ή κομμωτικής ή ονυχο-
πλαστικής. Τηλ: 210 4960717, 6936 662274.

TO ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ The Dixon’s Place στο γήπεδο 
Καραϊσκάκη - θύρες 15 - 17 αναζητά νέα, έμπειρη 
με πτυχίο για μασάζ. Βιογραφικά στο e-mail: 
kodob3ast@msn.com, τηλ: 6980 820593, κος 
Αλεξανδρίδης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Κομμώτρια πτυχιούχος κομμω-
τικής με γνώση manicure-pedicure για εργασία 
στο τμήμα spa του ξενοδοχείου Lagomandra 
Hotels. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών ή Ρωσικών. 
Παρέχεται διαμονή-διατροφή. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: info@lagomandra.gr, 
τηλ: 2375 072217.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Παγκράτι ζητεί Κομμώτρια 
και Βοηθό, κατά προτίμηση με γνώσεις manicure 
- pedicure. Τηλ: 6942 635952, 210 7238303.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός - Spa Therapist, ΤΕΙ - ΙΕΚ 
με Αγγλικά και προϋπηρεσία σε spa ξενοδοχείου. 
Ικανότητες μάθησης και πώλησης προϊόντων 
και θεραπειών. Βιογραφικά στο e-mail: info@
orloffspa.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός από εταιρία, για προώθηση 
επαγγελματικών προϊόντων αισθητικής. Παρέ-
χονται: μισθός και bonus. Τηλ: 210 3808296.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προπονήτρια Ρυθμικής, για αθλητι-
κό σωματείο, σε ομάδες ρυθμικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: biografiko.hythmic@gmail.com, τηλ: 
6944 671269.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός έμπειρη, με γνώσεις και 
σε περιποίηση νυχιών, από γνωστό beauty spa 
στο κέντρο της Κηφισιάς. Πλήρης απασχόληση, 
ασφάλιση, αμοιβή αναλόγως προσόντων. Ωράριο: 
11:00-19:00. Τηλ: 6946 095138.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια έμπειρη, για full time 
εργασία στο Γαλάτσι. Τηλ: 6909 547391.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τεχνίτες πεπειραμένοι, για βαφείο - 
χτένισμα, από επώνυμο κομμωτήριο στο Περιστέρι. 
Ικανοποιητικές αποδοχές. Τηλ: 210 5773466.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κομμώτριες με προϋπηρεσία και 
εμπειρία, από κομμωτήριο στο Παλαιό Φάληρο. 
Παρέχεται: μισθός, ποσοστά, ασφάλιση. Τηλ: 215 
5515506.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Αισθητικού, από ιατρικό κέντρο 
στο Περιστέρι, με άριστη γνώση Η/Υ. Τηλ: 6937 
129195, 210 5746916.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ επώνυμο στην Αγία Παρασκευή 
ζητεί Βοηθούς, με ή χωρίς προϋπηρεσία. Από-

φοιτοι σχολής, καθώς και Τεχνίτες όλων των 
ειδικοτήτων. Τηλ: 210 6090246, 210 6090245.

ΜΑΝΙΚΙΟΥΡΙΣΤ ζητείται από κέντρο αισθητικής 
και περιποίησης άκρων για καλοκαιρινή εργασία. 
Άμεση πρόσληψη, ωράριο: 12:00-20:00. Τηλ: 
210 4015341, 210 4015342.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες με πείρα και γνώσεις 
σε μακιγιάζ ή αισθητική ή κομμωτική, για το κα-
τάστημά της στη Νέα Ερυθραία και το Περιστέρι. 
Τηλ: 210 4960717.

ΤΟ PANOS KALLITSIS SALON αναζητά Τεχνίτες 
Σαλονιού και Βαφείου, Βοηθούς, Make up Artist, 
Manicurist, Receptionist. Βιογραφικά στο e-mail: 
panoskallitsis@yahoo.gr, τηλ: 210 6770888.

ΝΕΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στην Κύπρο - Λευκωσία 
ζητάει Κομμωτές. Παρέχονται: δωρεάν διαμονή, 
πολύ καλός μισθός και κοινωνικές ασφαλίσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: giorgoskiprianou86@
gmail.com, τηλ: 00357 22004422.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτρια για βαφείο και σαλόνι, από 
νεοσύστατο κομμωτήριο στο Χαλάνδρι. Τηλ: 210 
6463004.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με πολύ καλές γνώσεις ακρυλι-
κού, manicure-pedicure-αποτρίχωσης, για χώρο 
ομορφιάς στο Χίλτον ή το Παγκράτι. 6ωρη, 8ωρη 
απασχόληση, αμοιβή ικανοποιητική. Τηλ: 6947 
705384, 210 7247273.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, με τουλάχιστον 5έτη προϋπηρε-
σία, για manicure - pedicure. Τετάρτη - Πέμπτη 
σε κατάστημα στο μετρό Πανόρμου. Τηλ: 6932 
755968.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για manicure - pedicure, μακι-
γιάζ, αποτρίχωση. Βασικές γνώσεις κομμωτικής 
επιθυμητές, από κομμωτήριο στη Νίκαια. Τηλ: 
210 4901300, 210 4900120, ώρες επικοινωνίας 
καταστημάτων.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια/ης που να γνωρίζει καλό 
πιστολάκι και κούρεμα, από κομμωτήριο στο Νέο 
Ηράκλειο. Τηλ: 210 8079704, 6978 762650.

Καθαριότητα - Φύλαξη -  
Εξωτερικές Εργασίες - Διανομή
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός για οικογένεια στην 
Αθήνα. Μισθός ικανοποιητικός, με δυνατότητα 
διαμονής. Τηλ: 210 5231773.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός ως Εσωτερική, στη 
Δροσιά. Τηλ: 210 3317356.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λαντζιέρα, για την καλοκαιρινή περί-
οδο σε ορεινή παιδική κατασκήνωση κοντά στα 
Καλάβρυτα. Τηλ: 6970 290580, 211 7054226.

ΣΟΒΑΡΗ εταιρία στην Αυστραλία επιθυμεί να 
προσλάβει Νοσοκόμους /ες, με πτυχίο και επίσης 
Φροντιστές ηλικιωμένων με εμπειρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: p.marlassi@outlook.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Security νέοι με άδεια υπηρεσιών 
ασφαλείας, για πλήρη απασχόληση. Τηλ: 210 
2407066, ώρες επικοινωνίας 17:00-20:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθαρίστριες και Καμαριέρες για 
απασχόληση σε ξενοδοχεία εντός Αθήνας. Νόμιμες 
αποδοχές, ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@elegant-fs.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως Εσωτερική για βοήθεια στη 
φροντίδα διδύμων αγοριών 4 μηνών. Απαραίτητες 
συστάσεις και εμπειρία στα βρέφη στη Δάφνη. 
Τηλ: 6978 332333.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διανομέας από ψητοπωλείο στους 
Αγίους Αναργύρους. Τηλ: 210 2626993.

ΓΡΑΦΕΙΟ καθαρισμού πολυκατοικιών, ζητεί 
έμπειρη νέα στο κέντρο της Αθήνας. Ωράριο: 
10:00-14:00. Τηλ: 210 5247786.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, από εταιρία security, να 
εργασθούν ως Προσωπικό Security στις περι-
οχές: Αίγιο, Αιγείρα, Διακοπτό, Πάτρα, Ακράτα, 
Αιγάλεω, Κομοτηνή. Απαραίτητη προϋπόθεση η 
άδεια security και δίπλωμα ΙΧ. Τηλ: 6980 981773.

TO METROPOLIS SANDWICH ζητά άτομα για 
διανομή. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
info@metropolissandwich.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για καθαρισμό γραφείων 
και πολυκατοικιών, για ημιαπασχόληση με δί-
πλωμα αυτοκινήτου. Ωράριο: 10:00-18:00. Τηλ: 
210 9222120.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για καθάρισμα άμεσα, για εργα-
σία στο Αγκίστρι για ενοικιαζόμενα δωμάτια. 
Παρέχεται: διαμονή, διατροφή, ΙΚΑ, απαραίτητα 
άδεια εργασίας, άδεια παραμονής, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, 
βιβλιάριο υγείας. Τηλ: 6978 516260.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, από εταιρία security, να ερ-
γασθούν ως προσωπικό Security στην Καλαμάτα. 
Απαραίτητη προϋπόθεση η άδεια security. Επιθυ-
μητό το απολυτήριο Λυκείου. Τηλ: 6980 981773.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα και άτομο για τη λάντζα, 
από ξενοδοχείο στη Σκόπελο. Παρέχεται δωρε-
άν διαμονή. Βιογραφικά στο e-mail: gm.blue@
skopeloshotels.eu, τηλ: 6937 062969.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ διαμερίσματα στη Σίφνο, 
ζητούν Καμαριέρα και Καθαρίστρια με γνώση 
Αγγλικών, για τη λειτουργία τους. Παρέχονται: 

διαμονή, πρωινό, μισθός, ασφάλιση και bonus. 
Τηλ: 6944 629557.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα ως Διανομείς Εντύπου για το 
κέντρο της Αθήνας. Προσφέρονται: μισθός και 
ποσοστά επί των πωλήσεων. Τηλ: 215 5354289.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λαντζιέρα, για ημιαπασχόληση από 
ζαχαροπλαστείο στην Καισαριανή. Τηλ: 210 
7251613.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λαντζιέρα από ψητοπωλείο στην 
Πλάκα. Τηλ: 210 3246984.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως Βοηθός Κουζίνας με πείρα 
σε εστιατόριο για λάντζα και καθαριότητα στη 
Δημητσάνα Αρκαδίας για όλο το χρόνο. Παρέχε-
ται: διαμονή και διατροφή. Τηλ: 6974 451029.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Delivery με δικό του μηχανάκι, από 
creperie - cafe στη Γλυφάδα. Τηλ: 210 8941361.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λαντζιέρα, από μεζεδοπωλείο στη Βάρη. 
4ήμερο, καθαρές αποδοχές. Τηλ: 6951 694695.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός για delivery, από κεντρικό 
κατάστημα στην Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@olympiacroissant.gr, τηλ: 6944 850749.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α από αναψυκτήριο στο κέντρο 
Αθήνας με δικό τους μηχανάκι, για διανομή φυλ-
λαδίων και ως Delivery. Τηλ: 6980 128280.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες, εμφανίσιμες για delivery από 
cafe στο Χαϊδάρι. Τηλ: 210 5811228.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας Νοτίων Προαστίων, 
ζητεί άτομο για τη θέση Υπεύθυνου Λάντζας, με 
ανάλογη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
accounts@divaniapollon.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Courier με δικό του μηχανάκι, 
από εταιρία courier στη Γλυφάδα. Βιογραφικά 
στο e-mail: ccglyfadas@courier.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για μηχανάκι, (Courier) με γνώ-
ση της περιοχής Μεταμόρφωσης και γνώση της 
δουλειάς. Τηλ: 6936 807072, ώρες επικοινωνίας: 
6936 807072.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος, χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις, 
με δίπλωμα ΙΧ και moto 125 cc, για εξωτερικές 
εργασίες. Θα προτιμηθούν κάτοικοι Ασπρόπυργου 
και Ελευσίνας. Τηλ: 210 5580506.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως εσωτερική, για φροντίδα 
ηλικιωμένης κυρίας στο Νέο Ηράκλειο σε μο-
νοκατοικία με κήπο. Δύο ρεπό και 400 ευρώ 
μηνιαίως. Βιογραφικά στο e-mail: sgourosdion@
hotmail.com, τηλ: 6947 808855.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες για διανομή διαφημιστι-
κών εντύπων. Βιογραφικά στο e-mail: ergasia@
entropiaproject.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Giannoulaki στη Μύκονο ζητάει 
Προσωπικό για τις παρακάτω θέσεις. Λάντζα, Βο-
ηθός Μάγειρα και σέρβις. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@deliancollection.com, τηλ: 6944 375951.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από εργένη, για σιδέρωμα ρού-
χων στο Κερατσίνι. Απογευματινές - βραδινές 
ώρες. Ωράριο: 19:00-00:00. Τηλ: 6932 203859, 
210 4324036.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για εργασίας ως Εσωτερική, Οικιακή 
Βοηθός - Baby Sitter σε σοβαρή οικογένεια στο 
Μαρούσι. Τηλ: 211 4113610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, ως εσωτερική με καλή γνώση 
Ελληνικών και συστάσεις, για οικιακές εργασί-
ες, και μαγείρεμα στην Πετρούπολη. Τηλ: 6936 
199040, 210 5013594.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα άτομο για λάντζα, για βραδινή 
απασχόληση σε εστιατόριο στα Δυτικά Προάστια. 
Παρέχονται: ασφάλιση, μισθός. Βιογραφικά στο 
e-mail: jobcv.fb11@gmail.com., κωδ: Λάντζα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Baby Sitter, για τους καλοκαιρινούς 
μήνες στο Παλαιό Φάληρο. Τηλ: 210 9839111.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Επόπτριες με εμπειρία στον κα-
θαρισμό και απαραίτητο αυτοκίνητο. Τηλ: 6977 
334650.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαριστής, με δίπλωμα, κάτοικος 
Νοτίων Προαστίων, από συνεργείο καθαρισμού 
στην Αργυρούπολη, Άγιο Δημήτριο, Ελληνικό, 
Βούλα, Φάληρο, Δάφνη και γύρω περιοχές. Τηλ: 
6946 770708.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για φροντίδα ατόμου με άνοια 
(όχι κατάκοιτης) με δύο ρεπό το μήνα στα Μα-
νιάτικα του Πειραιά. Ωράριο: 09:30-20:30. Τηλ: 
6987 266237.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γηροκόμος - Νοσηλεύτρια, ως 
εσωτερική για φροντίδα ηλικιωμένου στη Νέα 
Φιλαδέλφεια. Τηλ: 6956 296683.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, ανεξαρτήτου ηλικίας, για 
εξωτερικές εργασίες. Ωράριο: 11:00-16:00, και 
10:00-16:00. Τηλ: 210 5240409.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός, ως εσωτερική, για 
φροντίδα ηλικιωμένου (όχι κατάκοιτος) από Ιού-
νιο έως Σεπτέμβριο σε επαρχία και μετά Αθήνα. 
Τηλ: 6973 434610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για καθάρισμα άμεσα, για εργα-
σία στο Αγκίστρι για ενοικιαζόμενα δωμάτια. 
Παρέχεται: διαμονή, διατροφή, ΙΚΑ, απαραίτητα 
άδεια εργασίας, άδεια παραμονής, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, 
βιβλιάριο υγείας. Τηλ: 6978 516260.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πιστοποίηση μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις ΤΠΕ
Η ανακοίνωση ημερομηνιών διεξαγωγής εξετάσεων πιστοποίησης σε ικανότητες ΤΠΕ για μα-
θητές της Γ' Γυμνασίου αφορά στην πράξη «Πιστοποίηση των Μαθητών της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης στις ΤΠΕ» η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους 
Το χρονικό διάστημα διεξαγωγής πιστοποιήσεων ξεκινά από την 15/06/2015 και ολοκλη-
ρώνεται την 05/07/2015. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 
20/05/2015 μέχρι και 04/06/2015 εδώ. 
Όπως ήδη έχει ανακοινωθεί οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις πρωτεύουσες (ή / και 
άλλες πόλεις) των ακόλουθων νομών της χώρας: Ν. ΑΧΑΪΑΣ, Ν. ΛΑΡΙΣΗΣ, Ν. ΣΕΡΡΩΝ, Ν. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Από την 08/06/2015 όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση θα μπορούν 
να πληροφορηθούν λεπτομέρειες για τη συμμετοχή τους στις προγραμματισμένες εξετάσεις.

Θερινό Σχολείο Εκπαιδευτικού & Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Κατηγορία Πράξεων «Δομή Απα-
σχόλησης και Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίων») διοργανώνει Θερινό Σχολείο Εκπαιδευτικού 
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Το Θερινό Σχολείο πραγματοποιείται από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου 2015 (10:00-15:00) και 
απευθύνεται σε φοιτητές και νέους αποφοίτους του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών ή άλλων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας έως 25 ετών, που 
πρόκειται σύντομα να λάβουν σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την εκπαιδευτική και την 
επαγγελματική τους πορεία.
Το Θερινό Σχολείο έχει βιωματικό χαρακτήρα, καθώς τα θέματα προσεγγίζονται μέσω δρα-
στηριοτήτων αυτοαντίληψης, ασκήσεων στοχοθεσίας, μελέτης περιπτώσεων, συνεντεύξεων 
με επαγγελματίες κ.τ.ό., και προϋποθέτει την ενεργητική εμπλοκή των συμμετεχόντων.
Αναλυτικά, το πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου, μέσω της στοχευμένης θεματολογίας και 
της εξειδικευμένης μεθοδολογίας του, διευκολύνει τους συμμετέχοντες να διαχειριστούν 
ερωτήματα, όπως:
–Πώς επιλέγω κατεύθυνση σπουδών;
–Σε ποιο αντικείμενο να εξειδικευτώ μετά τη λήψη του βασικού πτυχίου μου;
–Να σπουδάσω στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;
–Πώς υποβάλλω αίτηση σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα;
–Πώς οργανώνω ένα βιογραφικό σημείωμα;
–Πώς συντάσσω μια αυτοπεριγραφική έκθεση;
–Να αναζητήσω θέση σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή στην αγορά εργασίας;
–Πώς προσεγγίζω εργοδότες;
–Πώς οργανώνω το προσωπικό μου portfolio;
–Πώς προετοιμάζομαι για μια συνέντευξη επιλογής;

Πληροφορίες:
Τόπος διεξαγωγής: Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 
(πρώην ΤΥΠΑ), αίθουσα συνεδριάσεων (Α56), 1ος όροφος
Κόστος συμμετοχής: Η συμμετοχή στο Θερινό Σχολείο, όπως και στις λοιπές δράσεις του 
Γραφείου Διασύνδεσης του ΕΚΠΑ, είναι δωρεάν.
Αιτήσεις: Οι αιτήσεις/δηλώσεις συμπληρώνονται και υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση 
pkakaro[at]di.uoa.gr, ως επισυναπτόμενα αρχεία, το αργότερο έως τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015. 
Όσοι επιλεγούν να συμμετάσχουν θα ειδοποιηθούν μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015.
Βεβαιώσεις συμμετοχής: Βεβαίωση συμμετοχής θα λάβουν όσοι παρακολουθήσουν όλες 
τις συναντήσεις του Θερινού Σχολείου.
Πληροφορίες: κα Εύη Κακαρούχα, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας (MSc, MEd) ,Τηλ.: 210 727 5220 
/ 5234, e-mail: pkakaro@di.uoa.gr. Κατεβάστε την αίτηση στη διεύθυνση: career-office.uoa.gr.

Σειρά Βιωματικών Σεμιναρίων «Υποδέχομαι  
το καλοκαίρι με τον πιο όμορφο εαυτό μου»
Ο δήμος Θεσσαλονίκης διοργανώνει σειρά βιωματικών σεμιναρίων για ενήλικες, με θέμα 
«Υποδέχομαι το καλοκαίρι με τον πιο όμορφο εαυτό μου», με την εκπαιδευτικό, γυμνάστρια 
και διατροφολόγο Φανή Μπακαλιού η οποία συμμετέχει εθελοντικά.
Ένα βιωματικό σεμινάριο που θα βοηθήσει να μεταφέρουμε τη θεωρία της ισορροπημένης 
διατροφής στην πράξη και με απλές πράξεις, υπολογισμούς και προτάσεις να ετοιμάσει το 
σώμα μας να υποδεχτεί το καλοκαίρι.
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αναγνωρίσουν τις δικές τους προσωπικές ανά-
γκες, τόσο σε θερμίδες όσο και σε θρεπτικά συστατικά, τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
καλύψουν τις ανάγκες αυτές και πώς να πετύχουν το ιδανικό τους βάρος. 

Τετάρτη 03 Ιουνίου 2015, ώρα: 11:00
Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Άνω Πόλης, Κεντρικές περιοχές Θεσσαλονίκης 
Διεύθυνση: Κρίσπου 7, Τηλέφωνο: 2310219329

Πέμπτη 04 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:30 
Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Κάτω Τούμπας, Ανατολικά προάστια 
Διεύθυνση: Πυλαίας 59, Τηλέφωνο: 2310919039 

Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015, ώρες: 11:00
Πρότυπη Σχολική Βιβλιοθήκη, Κεντρικές περιοχές Θεσσαλονίκης 
Διεύθυνση: Κασσάνδρου 17-19,Τηλέφωνο: 2310274708 

Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015, ώρα: 11:00
Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Τριανδρίας , Κεντρικές περιοχές Θεσσαλονίκης 
Διεύθυνση: Αμοργού 29, Τηλέφωνο: 2310921660 

Είσοδος ελεύθερη.
Για τη συμμετοχή στα σεμινάρια είναι απαραίτητη η προεγγραφή. Δηλώσεις γίνονται δεκτές 
στις κατά τόπους περιφερειακές δημοτικές βιβλιοθήκες. Λόγω της αυξημένης ζήτησης και 
του περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΤΕΙ Πελοποννήσου: Διαγωνισμός καινοτόμου  
επιχειρηματικής ιδέας 2015
Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Τ.Ε.Ι Πελοποννήσου, που υποστηρί-
ζεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση του Υπουργείου 
Παιδείας (με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης), σε συνεργασία 
με την Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ), διοργανώνουν Διαγωνισμό 
Καινοτόμου Επιχειρηματικής Ιδέας.

Ο διαγωνισμός διεξάγεται στο πλαίσιο των δράσεων υπέρ της ανάπτυξης καινοτομικών και 
επιχειρηματικών ικανοτήτων των σπουδαστών και αποφοίτων του Τ.Ε.Ι Πελοποννήσου αλλά 
και της ενθάρρυνσης της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.

Στόχος: Η ενθάρρυνση της ανάληψης καινοτομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας από τους 
συμμετέχοντες και η επιβράβευση των προσπαθειών τους. Η αύξηση της αυτοπεποίθησης 
των συμμετεχόντων ότι μπορούν να συλλάβουν, να σχεδιάσουν και να παράξουν καινοτόμα 
προϊόντα και υπηρεσίες. Η διάχυση της έννοιας της Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 
στους νέους. Η επιβράβευση πρωτότυπων επιχειρηματικών ιδεών που συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη εφαρμογών βασισμένων σε νέες τεχνολογίες. Η εξάπλωση της χρήσης των νέων 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας

Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι ενεργοί σπουδα-
στές όλων των τμημάτων του ΤΕΙ Πελοποννήσου αλλά και οι απόφοιτοι αυτών. Οι σπουδαστές 
συμμετέχουν είτε ατομικά, είτε σε ομάδες δύο ατόμων. Οι ομάδες που θα συμμετέχουν στον 
διαγωνισμό μπορούν να επανδρώνονται από σπουδαστές που δε θεραπεύουν το ίδιο αντι-
κείμενο. Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μόνο εάν έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. Οι 
συμμετέχοντες φέρουν πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή τυχόν άλλης προστα-
σίας των υποβαλλόμενων προτάσεων τους καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από 
αυτές. Κάθε συμμετέχων φέρει αποκλειστική και πλήρη ευθύνη έναντι των Διοργανωτών και 
παντός τρίτου για την πρόταση που υποβάλει και για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει.

Όροι Συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέσω του δικτυα-
κού τόπου της Δ.Α.ΣΤΑ dasta.teikal.gr. Ως καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης δήλωσης 
συμμετοχής ορίζεται η 31/7/2015. Κάθε σπουδαστής εγγυάται αυτομάτως με την υποβολή 
της πρότασης του πως έχει παραχθεί από τον ίδιο και ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν και ότι 
διατηρεί το δικαίωμα.

Θεματικά Πεδία Διαγωνισμού: Οι καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες που θα υποβληθούν 
έχουν τη δυνατότητα να σχετίζονται με τη θεματολογία των πτυχιακών εργασιών και της 
πρακτικής άσκησης ή να είναι ανεξάρτητες.

Έντυπο Υποβολής: Για την υποβολή των επιχειρηματικών ιδεών θα πρέπει να συμπληρωθεί 
το έντυπο υποβολής που υπάρχει στο site της Δ.Α.ΣΤΑ dasta.teikal.gr, το οποίο υπάρχει σε 
μορφή word έτσι ώστε να είναι επεξεργάσιμο. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να γράψουν μια 
σύντομη, σαφή και τεκμηριωμένη περιγραφή της καινοτόμου επιχειρηματικής ιδέας που δεν 
θα ξεπερνάει τις τέσσερις σελίδες. Η γραμματοσειρά θα είναι Times New Roman με μέγεθος 
12, διάστιχο 1,5 και πλήρη στοίχιση. Ακόμα εάν το επιθυμούν μπορούν να επισυνάψουν 
τυχόν επιπλέον πληροφορίες, αφίσες και διαγράμματα σχετικά με την επιχειρηματική τους 
ιδέα. Εν συνεχεία, θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικώς στο e-mail της Δ.Α.ΣΤΑ dasta@
teikal.gr, αλλά και να κατατεθεί σε έντυπη μορφή, υπογεγραμμένη στο γραφείο της ΜΟΚΕ. 
Στο κείμενο που θα συνταχθεί πρέπει να αποτυπώνονται με σαφήνεια στοιχεία σχετικά με:

• Το προϊόν. 
• Την καινοτομία/πρωτοτυπία που το χαρακτηρίζει. 
• Τα χαρακτηριστικά της αγοράς που απευθύνεται. 
• Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που διαθέτει

Κριτήρια αξιολόγησης:
• Τα κριτήρια αξιολόγησης της Επιχειρηματικής Ιδέας είναι τα εξής 
• Η πρωτοτυπία που θα υποδηλώνει τον καινοτόμο χαρακτήρα της
• Η συμβολή της στο κοινωνικό σύνολο
• Οι προοπτικές καθιέρωσής/κυριαρχίας σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον
• Η πληρότητα της περιγραφής βάσει των απαιτήσεων του διαγωνισμού

Πληροφορίες: Μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας έως 31/7/2015 στον ιστότοπο  
της ΔΑΣΤΑ dasta.teikal.gr

Ιδρυμα Ευγενίδου: 9 υποτροφίες για διπλωματούχους του ΕΜΠ
Το ίδρυμα Ευγενίδου ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016 
εννέα υποτροφίες για διπλωματούχους του Ε.Μ.Π., προκειμένου να κάνουν μεταπτυχιακές 
ή διδακτορικές σπουδές.

Οι τρείς υποτροφίες αφορούν στο εξωτερικό και είναι διάρκειας ενός έτους, ενώ οι άλλες 
έξι υποτροφίες αφορούν στο εσωτερικό, με διάρκεια έως τριών ετών. Το ετήσιο ύψος κάθε 
υποτροφίας ορίζεται στο ποσό των 6.000 ευρώ για την εκπόνηση διδακτορικών σπουδών στο 
ΕΜΠ (υποτροφίες εσωτερικού) και 12.000 δολαρίων για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μην υπερβαίνουν το 27ό έτος της ηλικίας τους, να μη διαθέτουν 
επαρκή οικονομικά μέσα, να μη λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή και ο βαθμός του 
διπλώματός τους να μην είναι κατώτερος του 7. Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν στο γνωστικό 
αντικείμενο της σχολής του ΕΜΠ από την οποία προέρχονται, ενώ θα ληφθεί επίσης υπόψη 
ο βαθμός του πτυχίου και η συνέντευξη που θα δώσουν. 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 10 Ιουνίου, ενώ οι εξετάσεις 
θα διενεργηθούν την 1η Ιουλίου και οι συνεντεύξεις στις 2 Ιουλίου. 

Η εξεταστέα ύλη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του ιδρύματος Ευγενίδου (http://www.eef.
edu.gr/) και στον ιστότοπο του ΕΜΠ (http://www.ntua.gr/ – Ανακοινώσεις Υποτροφιών) 
στις 5 Ιουνίου. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να αποσταλούν 
στο Ίδρυμα Ευγενίδου.
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ΑΤΤΙΚΗ

2 Ιουνίου
Η γκαλερί Qbox, σε συνεργασία με τη γκαλερί THE APARTMENT 
παρουσιάζει την καινούρια δουλειά του Δημήτρη Ντοκατζή με 
τίτλο “Activism is Poetry in Full Swing”. Το ομώνυμο έργο , 

που αποτελεί συνέχεια της λογι-
κής των έργων που παρουσίασε 
ο καλλιτέχνης στη Μπιεννάλε 
της Αθήνας το 2013, αναφέρεται 
στην αμφισημία του κειμένου 
και στηλιτεύει με χιούμορ την 
πολιτική ρητορεία και τις τακτι-
κές της πολιτικής επικοινωνίας. 
Το έργο που καταλαμβάνει το 
χώρο με σιωπηλή επιβλητικό-

τητα, πραγματεύεται την ηγεμονική κηδεμονία της γλώσσας 
στην αντίληψη και καταγραφή της πραγματικότητας.
Τοποθεσία: Qbox gallery, Αρμοδίου 10 - 1ος Όροφος, Βαρ-
βάκειος Αγορά, Αθήνα. Ώρα: 12:00 – 18:00

3 Ιουνίου
Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση συναντά την Τεχνόπολη του 
Δήμου Αθηναίων σε τζαζ μονοπάτια... Δυο οργανισμοί, με 
έντονη δραστηριότητα στη μουσική εξέλιξη της πόλης, εγκαι-
νιάζουν τη συνεργασία τους στις 3 Ιουνίου 2015, στο 15ο 
Athens Technopolis Jazz Festival, για πέντε μέρες γεμάτες 
μουσική και υπόσχονται πολλές εκπλήξεις στο μέλλον. 
Το Athens Technopolis Jazz Festival, ένας από τους σημαντι-
κότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Αθήνας, συμπληρώνει 
φέτος 15 χρόνια, και η Στέγη συμμετέχει σε αυτή τη γιορτή. 
Η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων φιλοξενεί jazz τάσεις 
από κάθε σημείο του πλανήτη, με μουσικά συγκροτήματα 
που μας ταξιδεύουν ακόμα και σε απομακρυσμένα μέρη του 
κόσμου. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν 
πολλές παράλληλες εκδηλώσεις στην Τεχνόπολη.
Τοποθεσία: «Τεχνόπολις» Δήμου Αθηναίων: Πειραιώς 100, 
Γκάζι. Ώρα: 20.00

4 Ιουνίου
Το metamatic:taf συνεργάζεται για πρώτη φορά με το διεθνές 
φεστιβάλ φωτογραφίας Athens Photo Festival, παρουσιάζοντας 
την έκθεση "Πλαίσια και Προοπτικές", η οποία εγκαινιάζεται 
την Πέμπτη 28 Μαΐου στις 20.30 και θα διαρκέσει έως την 
Κυριακή 21 Ιουνίου 2015. Η έκθεση αποτελεί μία εκ των δύο 

επιμελητικών προτάσεων που φιλοξενούνται στο metamatic:taf 
και είναι ενταγμένες στο θεματικό πλαίσιο της φετινής διοργά-
νωσης του Athens Photo Festival με τίτλο «Reframe Memory».
Τοποθεσία: TAF (The Art Foundation), Θησείο – Μοναστηράκι, 
Νορμανού 5. Ώρα: 12:00 με 21:00

5 Ιουνίου
 To 2ο Φεστιβάλ Θεάτρου «Βγάλτε τις Μάσκες». Το θεατρικό 
φεστιβάλ που κυριότερος σκοπός του είναι η ανάδειξη νέων 
συγγραφέων, σκηνοθετών και ηθοποιών. Είναι ένα βήμα για 

όλους, ένας τρόπος 
να εκτεθούμε, να 
πειραματιστούμε 
και να επιβραβευ-
τούμε. Το μόνο 
που χρειάζεται να 
κάνει κάποιος για να 
ξεχωρίσει, είναι το 
να βγάλει τη μά-
σκα. Όλοι φοράμε 

μάσκες, αλλά το θέατρο πρέπει να έχει την αλήθεια του κα-
θενός. Οι θεατές που θα παρευερεθούν θα έχουν την τύχη 
να παρακολουθήσουν την παράσταση «Ισμήνη & Καλυψώ», 
ενώ στη συνέχεια θα απονεμηθούν τα βραβεία στα πλαίσια 
του Φεστιβάλ.
Τοποθεσία: Χώρος Τέχνης 92 Art, Αρτέμωνος 77 Δάφνη 
(Μετρό: Άγ. Ιωάννης). Ώρα: 21:15

6 Ιουνίου
 Συνεχίζεται η εικαστική «σύνδεση» του αεροδρομίου της 
Αθήνας με την Art-Athina. Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 
και η Διεθνής Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης «Art-Athina» συνε-
χίζουν την εικαστική σύμπραξή τους με δύο νέες θεματικές 
εκθέσεις που προβάλλουν, η πρώτη την ιστορία της Αθήνας 
και του περιβάλλοντός της, καθώς και την ιστορία της σύγ-
χρονης τέχνης στο δημόσιο χώρο, και η δεύτερη βίντεο-έργα 
γνωστών καλλιτεχνών στο θεματικό άξονα «Το ταξίδι». Οι 
νέες εκθέσεις στο αεροδρόμιο αποτελούν το δεύτερο σκέλος 
της εικαστικής σύμπραξης των δύο φορέων και είναι προ-
σβάσιμες ελεύθερα για το κοινό από τις 4 Μαΐου έως τις 31 
Αυγούστου, καθ'όλο το 24ωρο.
Τοποθεσία: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Σπάτα - Γλυκά 
Νερά – Παιανία, Αττική οδός, Σπάτα. Ώρα: 00:00 με 23:59

7 Ιουνίου
 Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου 
Αθηναίων επιδιώκοντας να χαρίσει μία νέα μουσική πνοή 
στην πόλη δημιουργεί ένα «νοητό τρίγωνο», Πεζόδρομος 
Βουκουρεστίου - Προπύλαια Πανεπιστημίου Αθηνών - Πνευ-
ματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, που θα αποτελέσουν κε-
ντρικά σημεία συνάντησης της Big Band, της Συμφωνικής 
Ορχήστρας, της Χορωδίας και της Φιλαρμονικής Ορχήστρας 
του Δήμου Αθηναίων. Τα νέα μουσικά σημεία της πόλης θα 
μετατραπούν σε μία εναλλακτική σκηνή και σε συνδυασμό με 
τις μουσικές διαδρομές στις γειτονιές, ο Οργανισμός ενισχύει 
την καθημερινή καλοκαιρινή ψυχαγωγία των Αθηναίων με 
πρωταγωνιστές τα Μουσικά του Σύνολα.
Τοποθεσία: Πεζόδρομος Βουκουρεστίου. Ώρα: 14.00

8 Ιουνίου
 Πέντε σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί δημιουργούν καινούρια 
έργα, αντλώντας έμπνευση από μία ιστορική εγκατάσταση 
του Βλάσση Κανιάρη του 1974. Η ιστορία της υπαρξιακής 
μετανάστευσης του Κανιάρη -μια προσωπική Οδύσσεια που 
υπερβαίνει θαυματουργά τις αντιξοότητες της εξόριστης ζωής 
του δημιουργού της- παρουσιάζει εκπληκτικές αναλογίες με 
την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα σήμερα. 
Η έκθεση "Renaissance Stories" προτείνει τη μεταφορική επα-
ναφήγηση της προσωπικής ιστορίας του Κανιάρη μέσα από το 
βλέμμα σύγχρονων καλλιτεχνών, οι οποίοι υπήρξαν σιωπηλοί 
μάρτυρες της καθημερινότητας στην Αθήνα της κρίσης: Ιστορίες 
δεινών και υπέρβασης, μαρτυρίες επιβεβαίωσης της ζωής.
Τοποθεσία: Κτίριο Α, Πειραιώς 260, Πειραιώς 260 και Πολυ-
κράτους. Ώρα: 19:00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2 Ιουνίου
Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη ταυτισμένη 
και συνδεδεμένη με τη μετανάστευση. Στο 
πλαίσιο της συνάντησης ευρωπαίων συγγρα-
φέων «Θεσσαλονίκη - Ξαναβρίσκοντας την 
πολυπολιτισμικότητα: Μεσόγειος, σύνορο και 
γέφυρα, σε εποχή κρίσης» Συγγραφείς από την 
Ελλάδα, τις γειτονικές χώρες της Μεσογείου 
και τη Γερμανία συζητούν για τη μετανάστευση 
εν μέσω της ευρωπαϊκής κρίσης. 
Η parallaxi με τη δράση της "Η Θεσσαλονίκη 
Αλλιώς" δημιούργησε ένα διαφορετικό περί-
πατο που θα αφηγηθεί σε διάρκεια μιάμισης 
ώρας τις αναχωρήσεις και τις αφίξεις στην 
πόλη, προσφύγων και μεταναστών από το 
1400 μέχρι σήμερα. Με τη βοήθεια δημοσι-
ογράφων, ηθοποιών και μουσικών, καθώς 
και εικόνας και άλλου οπτικού υλικού, θα 
περπατήσουμε μαζί από το Λιμάνι μέχρι την 
πλατεία Δικαστηρίων, με στάσεις σε σημεία 
της πόλης που διασώζονται και θα αφηγη-
θούμε ένα ατέλειωτο ταξίδι στα βήματα των 
μεταναστών.
Τοποθεσία: Λιμάνι Θεσσαλονίκης, Προβλήτα 1, 
Κεντρικές περιοχές Θεσσαλονίκης. Ώρα: 20:00

3 Ιουνίου
Στις 15 Δεκεμβρίου 1972, η Γενική Συνέλευση 
του OΗΕ θέσπισε την 5η Ιουνίου ως Παγκόσμια 
Ημέρα Περιβάλλοντος, με στόχο να υπενθυμίσει 

στους κατοίκους του πλανήτη ότι το μέλλον 
της ανθρωπότητας είναι άμεσα συνυφασμένο 
με το μέλλον των οικοσυστημάτων. 
Ο Δήμος Καλαμαριάς συμμετέχει στον εορ-
τασμό διοργανώνοντας μία σειρά εκδηλώ-
σεων για μικρούς και μεγάλους από 2 έως 
5 Ιουνίου 2015.
Τοποθεσία: Καλαμαριά, Ανατολικά προάστια
Ώρα: 09:00, 19:00

4 Ιουνίου
Έκθεση Shadow Art (Τέχνη της Σκιάς) του 
Τριαντάφυλλου Βαΐτση, με θέμα «Ψυχή». Η 
έκθεση θα γίνει 4 - 12 Ιουνίου 2015, στο Βαφο-
πούλειο Πνευματικό Κέντρο (Γ. Βαφόπουλου 
3, Θεσσαλονίκη). Τα εγκαίνια της έκθεσης θα 
γίνουν την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 και 
ώρα 19:30. Ο καλλιτέχνης ασχολείται με την 
Τέχνη της Σκιάς (Shadow Art) τα τελευταία 
πέντε χρόνια. 
Τα έργα του είναι γλυπτά που δείχνουν αρχικά 
άμορφα αλλά όταν φωτιστούν από συγκεκριμέ-
να σημεία, δημιουργούν αναγνωρίσιμες σκιές. 
Στο παρελθόν δημιούργησε διάφορες ενότη-
τες έργων εκ των οποίων μία η «Αντιθέσεις» 
(έργα με δύο αντιθετικές σκιές) και μια άλλη 
οι "Προσωπογραφίες". Στην έκθεση «Ψυχή», 
πρόκειται να παρουσιαστεί μια νέα ενότητα 
έργων που προσπαθούν να προσεγγίσουν 
την έννοια της ψυχής…
Τοποθεσία: Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο, 
Ανατολικά προάστια, Βαφόπουλου 3. Ώρα: 
09:00-14:00 & 17:00-21:00

5 Ιουνίου
Τον Βοτανικό Κήπο Σταυρούπολης, επέλεξε 
συμβολικά ο Δήμος Παύλου Μελά να γιορ-
τάσει την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος 
με μια ανοιχτή συναυλία μέσα στο χώρο του 
κήπου με τον τίτλο "Εκλεκτές συγγένειες μου-
σικού τύπου". Ο Μάρκος κι ο Τσιτσάνης στον 
Χατζιδάκι και τους επιγόνους: Η περίπτωση 
Θεοδωράκη. Ο τόσο κοντινός Nino Rota κι ο 
μαθητής, δικός του και του Μάνου, Νικόλα 
Πιοβάνι. Η Σοφία Αβραμίδου τραγουδάει και 
ο Σάκης Κοντονικόλας παίζει πιάνο.
Τοποθεσία: Βοτανικό κήπος Σταυρούπολης, 
Περικλέους 9Α. Ώρα: 21:00

6 Ιουνίου
 Η γιορτή οικολογικής γεωργίας και χειροτεχνίας 
θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από 5 
ως και 7 Ιουνίου, στο πάρκο του Πεδίου του 
Άρεως (πάρκο απέναντι από την ΕΤ3). Παρα-
γωγοί μεταποιητές και χειροτέχνες από όλη 
την Ελλάδα ενώνουν τις δυνάμεις τους και τη 
φωνή τους για να προτάξουν ένα άλλο τρόπο 
ζωής με όραμα και αγάπη για το περιβάλλον 
και τους ανθρώπους. 
Τοποθεσία: Πάρκο του Πεδίου του Άρεως. 
Ώρα: 17:00

7 Ιουνίου
 Η Θεατρική Ομάδα Νέων "Άγιος Παντελεήμων" 
θα παρουσιάζει το έργο της Νίκης Δεδούση 
"Και ζήσαν αυτοί καλά…;" σε σκηνοθεσία 

Ιωάννη Νικόλτσιου. "Και έζησαν αυτοί καλά, κι 
εμείς καλύτερα". Τα παραμύθια των παιδικών 
μας χρόνων πάντα τελείωναν εκεί. Και τότε 
ξεκινούσαν οι απορίες. Μπόρεσε, άραγε, η 
Άριελ να ζήσει στη στεριά; Η Σταχτοπούτα 
ταίριαζε με τον πρίγκιπα; Ήταν η Ραπουνζέλ 
ευτυχισμένη στο νέο της σπίτι; Που πήγαινε στ' 
αλήθεια όλη η μαγεία του παραμυθιού όταν 
κλείναμε το βιβλίο; Το "Και ζήσαν αυτοί καλά;" 
είναι μια κωμωδία κυριολεκτικά "βγαλμένη 
από παραμύθι". Οι ήρωες των παραμυθιών 
ξυπνάνε μπροστά στα μάτια σας, βγαίνουν από 
τις σελίδες του βιβλίου, παίρνουν σάρκα και 
οστά και διηγούνται ο καθένας την προσωπική 
του ιστορία, που θα σας κάνει να γελάσετε, να 
δακρύσετε, να ταυτιστείτε, όμως πάνω από όλα 
να αναρωτηθείτε: "Άραγε ζήσαν αυτοί καλά;" 
Τοποθεσία: Θέατρο Αθήναιον, Λεωφόρος 
Βασιλίσσης Όλγας 35. Ώρα: 21:00

8 Ιουνίου
"Πολλά ταξίδια συνεχίζονται για πολύ καιρό 
ακόμα αφότου έχει σταματήσει η κίνηση στο 
χρόνο και στο χώρο", έλεγε ο Αμερικανός 
συγγραφέας John Steinbeck... ¨
Ο Κώστας Πήττας, ένας αρχιτέκτονας που του 
αρέσει να φτιάχνει εικόνες, παρουσιάζει την 
πρώτη ατομική του έκθεση φωτογραφίας με 
τίτλο "Ακίνητος ταξιδιώτης, μία φωτογραφική 
περιπλάνηση στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης". 
Τοποθεσία: Κήπος της Μεσογείου, Καλλιδο-
πούλου και 28ης Οκτωβρίου 
Ώρα: 00:01-23:59
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ανταλλαγεσ προϊοντων & υπηρεσιων

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Διονύσου
Έδρα: Παλαιό Δημαρχείο/ ΠΠΚ Αγίου 
Στεφάνου, Δ/νση: Οδός Πεντζερίδη 3,  
Αγ. Στέφανος. Τηλ.: 210 8004830  
(εσωτ. 114 ή 121), fax: 210 6218202,  
e-mail: txdionysos@gmail.com,  
site: trapeza-xronou.gr

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Αιγάλεω-
Χαϊδάρι - Τηλ.: 210 5320551

➤ Τράπεζα Χρόνου Αθήνας
E-mail: athenstimebank@gmail.com

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμων  
Αγίου Δημητρίου - Αλίμου
Διεύθυνση: Ασημακοπούλου 7, Άγιος 
Δημήτριος. Τηλ.: 215 5509980 - Ε-mail:  
timebank.dad@gmail.com - Site: timeswap.gr

➤ Κοινότητα Ανταλλαγών & Αλληλεγγύης 
Ανατολικής Αττικής "ΜΠΡΕΞΙΖΑ"
Διεύθυνση: Λεωφόρος Ποσειδώνος 32,  
Νέα Μάκρη. Τηλ.: 22940 96268

➤ Τράπεζα Χρόνου Παλαιού  
Φαλήρου - Δάφνης Υμηττού
Διεύθυνση: Αλεξάνδρας 65 & Βύρωνος  
στη Δάφνη. Τηλ: 215 5508681.  
Ε-mail επικοινωνίας: p49dpftx@gmail.com

➤ Τράπεζα Χρόνου &  
Αλληλεγγύης Μοσχάτου
Διεύθυνση: Μεσοποταμίας,  
Πλάτωνος 13, Μοσχάτο

➤ Τράπεζα Εθελοντικού Χρόνου  
(Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης)
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 15, Αθήνα.  
Τηλ.: 210 6411449, 210 7786886

➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Παλλήνης
Τηλ.: 210 6604600. 
E-mail: info@diktiopallinis.gr

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμων  
Μαραθώνος-Ωρωπού-Διονύσου
Τηλ.: 210 8004830

➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Γλυφάδας
Διεύθυνση: Μυστρά 1, Γλυφάδα.  
E-mail: trapeza.xronou.glyfadas@gmail.com, 
τηλ: 210 9608973

➤ Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης-
Δημοτικό ανταλλακτήριο ρούχων  
& άλλων ειδών. Διεύθυνση: Λεωφ.  
Κύπρου 68. Τηλ.: 213 2018800

➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Περιστερίου
Διεύθυνση: Ρουσβελτ 17. Περιστέρι.  
Τηλ: 210 5771137

➤ «Ερμής» Τράπεζα χρόνου Δήμου Κηφισιάς 

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ 20, 
Κηφισιά. Τηλ: 210 8078353

➤ Τράπεζα Χρόνου Γαλατσίου
Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τηλ.: 213-2055405. E-mail.: trapezaxronou 
@galatsi.gr - www.galatsitimebank.com

➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Ανατολικής 
Αττικής (Δήμος Μαρκοπούλου-Μεσογαίας)
Διεύθυνση: Χρ. Μεθενίτη 7  
(πλησίον Δημαρχείου), Μαρκόπουλο 
Μεσογαίας. Ώρες λειτουργίας: 09:00-17:00. 
Τηλ.: 22990 20175

➤ Δίκτυο Αλληλεγγύης «Ανάσα»-Κηφισιά 
Διεύθυνση: Π. Γρηγορίου Ε΄ 20, Κηφισιά.  
Τηλ.: 210 8078353.  
E-mail: diktyoanasa2012@gmail.com

➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Εξαρχείων
Διεύθυνση: Τσαμαδού 15, Αθήνα,  
E-mail: synxronw@gmail.com

➤ Κοινωνικό Ανταλλακτήριο οικιακού 
εξοπλισμού στο Μαρούσι
Τηλ: 213 2031920 - 21

➤ Δίκτυο Αλληλέγγυας Οικονομίας  
Κορυδαλλού
E-mail: diktyovotsalo@gmail.com.  
Τηλ.: 6975 812 963

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Αγίας Βαρβάρας
Διεύθυνση: Αριστομένους 8  
(Δημαρχείο Αγ. Βαρβάρας, 2ος όροφος).  
Tηλ.: 213 2019351, e-mail: trapezaxronou.
agvk@gmail.com

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου  
Κερατσινιού-Δραπετσώνας
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου και  
Μο-ναστηριού, Κερατσίνι Δραπετσώνα.  
Τηλ.: 210 4967757, fax: 210 4944564,  
e-mail: keratsini_domes@yahoo.gr

➤ Κοινωνικό Ανταλλακτήριο  
στο Δήμο Αγ. Αναργύρων-Καματερού
Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Κάθε Τετάρτη 
10:00-14:00 - Tηλ.: 213.2039921

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Ηλιούπολης
Διεύθυνση: Ηρως Κωνσταντόπουλου 45, 
Ηλιούπολη. Τηλ.: 216 7002719,  
e-mail: trapchronou@ilioupoli.gr

➤ Τράπεζα Αλληλέγγυου Χρόνου 
Χολαργού-Παπάγου
Διεύθυνση: Μεσογείων 256

➤ Δίκτυο Αλληλέγγυας Οικονομίας 
Κορυδαλλού Βότσαλο
Διεύθυνση: Δημητρακόπουλου 23, 
Κορυδαλλός. Τηλ.: 6975812963, 
E-mail: diktyovotsalo@gmail.com.  

Site: http://votsalo.org/

➤ Τράπεζα Χρόνου - Εναλλακτικό  
Νόμισμα Ερμής
Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου Ε 20, 
Κηφισιά. Τηλ.: 210 8078353
E-mail: trapezaermis@gmail.com

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Αμαρουσίου
Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας  
και Δημητρίου Μόσχα, Μαρούσι 
E-mail: trapeza_hronou@maroussi.gr
Site: http://www.maroussi.gr/

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Μεταμόρφωσης
Διεύθυνση: Κορίνθου 21, Μεταμόρφωση 
Τηλ.: 210 2845008, e-mail: trapezaxronou-
met@hotmail.com. Site: http://trapezaxro-
noumetamorfosis.epeksa.gr/

➤ Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης  
της Φτώχειας Δήμου Γαλατσίου
Διεύθυνση: Ιπποκράτους και Αρχιμήδους 2, 
Γαλάτσι. Τηλέφωνο: 213 2055416, e-mail: 
diamesolavisi@galatsi.gr, sissitio@galatsi.gr, 
koin.farmakeio@galatsi.gr. Site: http://www.
koinoniasos.gr/

➤ Γραφείο Διαμεσολάβησης Γαλατσίου
Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους  
στο 2ο όροφο. Τηλ.: 213-2055416
Email: diamesolavisi@galatsi.gr

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Γαλατσίου
Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους  
στον 1ο όροφο. Τηλ.: 213-2055321
E-mail: koin.pantopoleio@galatsi.gr

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Γαλατσίου
Δ/νση: Γεωργίου Βάσσου 5
Τηλ.:210-2222011, 210-2143376
E-mail: koin.farmakeio@galatsi.gr

➤ Κοινωνικό Συσσίτιο Γαλατσίου
Δ/νση: Γεωργίου Βάσσου 5
Τηλ.: 210-2222011, 210-2143376
E-mail.: syssitio@galatsi.gr

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Ιλίου
Διεύθυνση: Κάλχου 64 & Ικάρου 28, Ίλιον
Τηλ: 210 2612673, e-mail: trapezaxronou.
ilion@gmail.com. Site: http://www.txilion.gr

➤ Τράπεζα Χρόνου - Εναλλακτικό  
Νόμισμα Δήμου Αχαρνών
Διεύθυνση: Θεσσαλίας 60, Φυλή
Τηλ.: 210 2406732, e-mail: timebankacha-
rnes@gmail.com. Site: http://www.nostos.
org.gr/tbacharnes/Register.aspx

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Ασπροπύργου
Διεύθυνση: Αγίας Μαρίνας και  
Σαλαμίνος, Ασπρόπυργος
Τηλ.: 213 2006504, e-mail: info@depeka.gr 

➤ Ανταλλακτήριο υλικών αγαθών  
στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδας
Η «μονάδα» αυτή βρίσκεται στην Αρτέμιδα,  
στο χώρο της Παιδικής Χαράς, στην αρχή  
της Λεωφ. Αρτέμιδος και λειτουργεί κάθε 
Τετάρτη (18:30-21:30) και κάθε Σάββατο  
& Κυριακή (10:30-13:00).

➤ Δήμος Αγίας Παρασκευής -  
Κοινωνικό ανταλλακτήριο ρούχων
Στεγάζεται στο κτίριο των Δημοτικών 
Ιατρείων, επί της οδού Χειμάρας 22. Ημέρες 
και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη και 
Παρασκευή, από τις 10.00 π.μ. έως τις 12.00 
π.μ. Πληροφορίες: Τηλ. 213 2004 578.

➤ Τράπεζα Χρόνου Κορδελιού - Ευόσμου
Διεύθυνση: Πυθαγόρα 6-8 και Μαβίλη, 
Κορδελιό Εύοσμος. Τηλ., fax: 2310 558505,  
e-mail: trapezaxronouke@gmail.com

➤ Κοινωνικό Ανταλλακτήριο  
από το Δήμο Μήλου
Το ανταλλακτήριο λειτουργεί κάθε Δευτέρα  
και Τετάρτη κατά τις ώρες 17:00-19:00  
στο χώρο του Γηροκομείου.

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών  
& Αλληλεγγύης Πιερίας
Επικοινωνία: Κωνσταντία Σαμαρά,  
τηλ:6932 651183, email: dinasamara66@
hotmail.gr, Αναστασία Τσορμπατζίδου,  
e-mail: atsormpatzi@gmail.com

➤ Τράπεζα Χρόνου Σερρών
Διεύθυνση: Τσαλοπούλου 13Α, Σέρρες.  
Τηλ.: 23210 63559

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης 
Τρικάλων AΝΤΟΙ
Διεύθυνση: Κεντρική Πλατεία Ηρώων  
Πολυ-τεχνείου, Τρίκαλα.
E-mail: antallaswtrikala@gmail.com

➤ Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
Ν. Πέλλας
Τηλ.: 23813 51310

➤ Ομάδα Αλληλεγγύης Βέροιας
Διεύθυνση: Λεωφόρος Ανοίξεως, Βέροια 
E-mail: solidarityver@yahoo.gr

➤ Ενεργοί Πολίτες Λάρισας ΕΝ.ΠΟ.Λ
Διεύθυνση: Σκεπαστή Αγορά Nεάπολης,  
Λάρισα. E-mail: info@energw.gr

➤ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης 
Νέων Άρσις-Λάρισα
Διεύθυνση: Σκουφά 27, Λάρισα. Τηλ./Fax:  
210 8259880. E-mail: arsisathina@gmail.com

➤ Ομάδα Αλληλεγγύης Αλιβερίου
Διεύθυνση: Μπάκουλη 10, Κύμη Αλιβέρι 

Σε καιρούς κρίσης -οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής- σε καιρούς επίθεσης σε 
δικαιώματα και κατακτήσεις, στη ζωή μας την ίδια, η αλληλεγγύη είναι προϋπόθεση 
επιβίωσης. Η εφημερίδα Rejoin κατανοώντας τη μεγάλη ανάγκη που υπάρχει στην 

κοινωνία, θεωρεί ότι είναι πιο επιτακτικό όσο ποτέ να μην είναι κανείς μόνος του στην κρίση. 
Τράπεζες χρόνου, κοινωνικά ιατρεία, κοινωνικά φροντιστήρια, κοινωνικά φαρμακεία είναι 
μόνο μερικές από τις καινούριες δομές κοινωνικής υποστήριξης που έχουν δημιουργηθεί 
τα τελευταία χρόνια σε όλη την Ελλάδα. Η λογική της λειτουργίας τους είναι απλή. Η 
δημιουργία ανθρώπινων σχέσεων βασισμένες στη συνεργασία, την εμπιστοσύνη και την 
υποστήριξη. Αυτές οι 3 έννοιες είναι ο βασικός πυρήνας της δημιουργίας των δομών 
αλληλεγγύης, της ανταλλαγής υπηρεσιών και προϊόντων. Μόνο έτσι, με αυτούς τους όρους, 
θα ανοίξει μια ρωγμή στο σημερινό αδιέξοδο για να διαμορφωθούν οι ζωές μας με όρους 
ισοτιμίας, ισονομίας και ισότητας. Καλλιέργεια της αλληλεγγύης, της δημιουργικότητας 
και της υποστήριξης υλικής και ηθικής μεταξύ των μελών της κοινωνίας μας. 

Σε πολλούς δήμους της χώρας λειτουργούν κοινωνικά ιατρεία, κοινωνικά παντο-
πωλεία, κοινωνικά φαρμακεία, δομές στήριξης και αλληλεγγύης και προσφέρουν μια 
ελάχιστη ανακούφιση σε συμπολίτες μας που βιώνουν πιο έντονα τα αποτελέσματα 
της οικονομικής κρίσης. Η πολιτεία από την πλευρά της οφείλει να αγκαλιάσει αυτά τα 
δίκτυα αλληλεγγύης και να τα στηρίξει μέσα από τις δομές του κράτους προσφέροντας 
όπου χρειάζεται εκπαίδευση και υποδομές που θα διευκολύνουν την όλη προσπάθεια. 
Οι δομές αλληλεγγύης είναι εκ των ουκ άνευ συστατικά μιας καλύτερης, πιο ανθρώπινης 
ζωής σήμερα. Το ζητούμενο είναι αυτές οι δομές να στηρίξουν έμπρακτα όποιον έχει 
πραγματική ανάγκη, να βοηθήσουν όλους αυτούς που αντιμετωπίζουν προβλήματα 
να σταθούν στα πόδια τους. Από τη μεριά μας επιχειρούμε να διαμορφώσουμε έναν 
κατάλογο με τις πιο ενεργές δομές αλληλεγγύης που έχουν ως κίνητρο την εξυπηρέτηση 
των αναγκών της κοινωνίας. 
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Τηλ.: 6947 124178, 6974 353581.  
E-mail: omada_allileggyis_aliveriou@ 
windowslive.com ανοιχτά κάθε Σάββατο 
10:00 π.μ.-13:00 μ.μ.

➤ Ομάδα Έμπρακτης Αλληλεγγύης 
Χαλκίδας «Όλοι Μαζί»
Τηλ.: 6973 361817 και 6973 605729
E-mail: omada.oloimazi@gmail.com

➤ Δίκτυο Αντίστασης και Αλληλεγγύης 
Χαλκίδας
Διεύθυνση: Λεωφόρος Χαϊνά 9, Χαλκίδα 

➤ Δίκτυο Αλληλεγγύης και αχρήματης 
ανταλλακτικής οικονομίας Τοπικό 
Εναλλακτικό Νόμισμα Τ.Ε.Μ Φθιώτιδας 
Περιοχή: Λαμία. E-mail: info@tem-fthiotidas.gr

➤ Δίκτυο Αχαϊκής Αλληλέγγυας 
Οικονομίας ΣΤΑΚΡΑΕΛΙ-Πάτρα
Διεύθυνση: Ιωάννου Βλάχου 19, Πάτρα. 
Ε-mail: info@stakraeli.gr.  
Τηλ. επικοινωνίας: 6945 031965

➤ Δίκτυο Αλληλεγγύης Πάτρας  
«Κανένας Μόνο»
Διεύθυνση: Πλατεία Γεωργίου Α 2-14, Πάτρα 
E-mail: kanenasmonospatras@gmail.com

➤ Τράπεζα Xρόνου Κορίνθου 
Περιοχή: Σινά, Κόρινθος 
E-mail: contact@txkorinthou.gr

➤ Κοινωνικό Δίκτυο Αλληλεγγύης Λακωνίας
Διεύθυνση: Bρασίδου 140,  
(νεοκλασσικό Τσιριγώτη), Σπάρτη 
E-mail: social_net_lak@yahoo.gr.  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6945 389714,  
6938 030566

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης 
Κέρκυρας - Tοπικό Εναλλακτικό Νόμισμα, 
Τ.Ε.Μ Κέρκυρας "Μπουτσούνι"
Περιοχή: Κέρκυρα. Τηλ: 6948 570549, e-mail: 
info@mpoutsouni.gr, register@mpoutsouni.gr 

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Κω 
"ΚΥΚΛΟΣ" - Εναλλακτικό Νόμισμα «Μαϊδί». 
Περιοχή: 25ης Μαρτίου, Κως. E-mail:  
antalaktikiko@gmail.com, info@kyklos-kos.gr 

➤ Συριανό Δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών 
και προϊόντων - Συριανό Aνταλλακτικό 
Νόμισμα (Σ.Α.Νο) 
E-mail: sanosyros@yahoo.gr

➤ Εναλλακτική Κοινότητα Πελίτι  
Νοτίου Αιγαίου, Ομάδα Μήλου 
E-mail: milos@peliti.gr. Τηλ.: 6972 881172, 
22870 28144

➤ Κουρσέβα - Δίκτυο Αλληλεγγύης 
και Ανταλλακτικής Οικονομίας Πάρου 
Αντιπάρου - Παριανό Ανταλλακτικό 
Νόμισμα Κουρσέβα 
E-mail: info@kourseva.gr.  
Τηλ: Νίκος 6936 842488 (πρωί),  
Κώστας 6997 116894 (απόγευμα)

➤ Ομάδα Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης 
Άμπελος-Μυτιλήνη
Περιοχή: Λέσβος. Τηλ. 22520 91067.  
E-mail: ampeliko@yahoo.gr

➤ Ομάδα Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης  
του Ιερού Ναού Π. Ταξιαρχών
Περιοχή: Καγιάνι. Τηλ.: 22510 61418  
και 6938 090958

➤ Τοπικό Δίκτυο Ανταλλαγών Λασιθίου 
Τοπικό Εναλλακτικό Νόμισμα Καερέτι
Διεύθυνση: Νικηφόρου Φωκά 38, Άγιος 
Νικόλαος. E-mail: kaereti.info@gmail.com
Τηλ.: 28420 80036.

➤ Στέκι Πολιτιστικών Ομάδων Ρεθύμνου
Διεύθυνση: Νικηφόρου Φωκά 82,  
Μακρύ Στενό/Παλιά Πόλη, Ρέθυμνο 
E-mail: politistikes.rethymnou@gmail.com

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών Χανίων,  
Τοπικό Εναλακτικό Νόμισμα -  
Χανιώτικη Εναλλακτική Μονάδα 
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Χανιά 

E-mail: diktyoxanion@gmail.com,  
τηλ 6980 615985

➤ Εναλλακτικό Δίκτυο Συναλλαγών  
και Αλληλεγγύης Ιωαννίνων Τ.Ε.Μ -  
Τοπικό Εναλλακτικό Νόμισμα 
Διεύθυνση: Τοσίτσα 16, Ιωάννινα

➤ Εναλλακτική Κοινότητα Πελίτι Ηπείρου, 
Ομάδα Ιωαννίνων 
E-mail: ioannina@peliti.gr, τηλ: 26510 07490

➤ Δημοτικό Κατάστημα Αλληλεγγύης 
Δήμου Ιωαννίνων
Διεύθυνση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 11 
(εντός ΚΕ.ΠΑ.ΒΙ), Ιωάννινα.  
Τηλ.: 26510 23227, fax: 26510 23227,  
e-mail: polikatastima@okpapa.gr.  
Ώρες Λειτουργίας: 10:00-13:00

➤ Μπαχτσές-Ιωάννινα
Διεύθυνση: Ναπολέων Ζέρβα 28-30, Ιωάννινα. 
E-mail: baxtsesgiannena@gmail.com

➤ Δίκτυο Αλληλεγγύης Άρτας
Τηλ: 2681 363512, 2681 363515,  
2681 363500, 2681363501

➤ Υποστηρικτικό Δίκτυο Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης Υ.Δι.Κ.Α.
Διεύθυνση: Αγίας Σοφίας 3, Δράμα 
και Ερ. Σταυρού 11 Δράμα. Τηλ: 25210 
21014, e-mail: contact@ydika.gr

➤ Ομάδα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ξάνθης
Διεύθυνση: Καραολή 83, Ξάνθη. Τηλ:  
6980 776588, e-mail: xanthiall@hotmail.com 

➤ Δίκτυο Αλληλέγγυας Οικονομίας Σπορείο
Διεύθυνση: Γράμμου 40, Καστοριά 

➤ Κανένας Μόνος - Κίνηση Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Καστοριάς
Διεύθυνση: Μητροπόλεως 84, Καστοριά 
Τηλ. 6942 555452, 6945 410714,  
e-mail: kanenasmonos@yahoo.gr

➤ Ινστιτούτο Περιφεριακής Ανάπτυξης 
Δυτικής Μακεδονίας ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
Διεύθυνση: Ηροδότου 9, Κοζάνη 
Τηλ: 24610 26622, fax: 24610 26625,  
e-mail: info@ipadm.gr

➤ Εναλλακτική Κοινότητα Πελίτι Δυτικής 
Μακεδονίας, Ομάδα Κοζάνης 
Συντονισμός: Νίκος Λόφτσαλης και Γρηγόρης 
Τσουφουλίδης. E-mail: kozani@peliti.gr

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης - 
Εναλλακτικό Νόμισμα Θερμαϊκού «ΘΕΡΜΟ»
E-mail: anexartitiprotovoulia@gmail.com 
Τηλ.: 6948 482008 και 6973 556231

➤ Δίκτυο Ανταλλαγής Υπηρεσιών και 
Προϊόντων Θεσσαλονίκης - Τοπικό 
Εναλλακτικό Νόμισμα Καλαμαριάς ΚΟΙ.ΝΟ
Διεύθυνση: Βρυούλων 45, Καλαμαριά 
E-mail: info@koino.com.gr. Τηλ.: 23140 21362

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών και 
Αλληλεγγύης Καρδίτσας
Τηλ.: 24410 21000

➤ Τράπεζα Χρόνου Κατοίκων  
Δήμου Παύλου Μελά
Διεύθυνση: Λήμνου 2 & Καζαντζίδη, 
Νικόπολη. Τηλ: 2310 020188.  
E-mail: trapezaxronoupm@gmail.com

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών και  
Αλληλεγγύης Μαγνησίας
Διεύθυνση: Κοραή 90, Βόλος. E-mail:  
info@tem-magnisia.gr, τηλ: 24210 38317

➤ Εναλλακτική Μονάδα Ροδόπης
Διεύθυνση: Αίνου 4, Κομοτηνή.  
Τηλ.: 25310 21727, e-mail: info@emro.gr 

➤ Τράπεζα Ελεύθερου Χρόνου - Δίκτυο 
Ανταλλαγής Υπηρεσιών (Δήμος Λαμίας)
Διεύθυνση: Κραββαρίτη 3. Τηλ: 22310 38284

➤ Δίκτυο τοπικών ανταλλαγών  
Ηρακλείου Κρήτης
Διεύθυνση: Στράβωνος 22, Ηράκλειο.  
Τηλ.: 2810 247502

➤ Τράπεζα Χρόνου στο Δήμο Ηρακλείου 
Κρήτης
Διεύθυνση: Μικράς Ασίας, Ηράκλειο Κρήτης. 
Τηλ.: 2810 344094

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Λαρισαίων
Διεύθυνση: Παλαιολόγου 19, Λάρισα.  
Τηλ.: 2410 232978

➤ Δικτυακό Χαριστικό - Ανταλλακτικό  
Παζάρι "Ηλιοχώρος"- Γαλαξίδι
Γαλαξίδι. E-mail: iliohoros@iliohoros.gr 

➤ Εναλλακτική κοινότητα "Πελίτι"- Δράμα
Διεύθυνση: Μεσοχώρι, Δράμα (Παρανέστι).  
Τηλ.: 25240 22059

➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Καβάλας (Στηρίζω) 
Διεύθυνση: Ομονοίας 117 (Β' όροφος), 
Καβάλα. Τηλ.: 2510 831388,  
E-mail: trapezastirizo@gmail.com

➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Νεάπολης 
Συκεών
Διεύθυνση: Καραβαγγέλη 1, Συκιές, 
Θεσσαλονίκη. E-mail: trapezaxronou@ 
ergani.gr. Τηλ.: 2310 621166

➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Χαλκίδας
Διεύθυνση: Μ. Φριζή 10, Εργατικό Κέντρο 
Χαλκίδας. Τηλ: 22210 62965, e-mail: trapeza.
xronou@0932.syzefxis.gov.gr

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών Μεσσηνίας «Ελιά»
Περιοχή: Καλαμάτα, e-mail: info@diktioelia.gr

➤ Δίκτυο Ανταλλαγής Αγαθών & Υπηρεσιών 
Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά 
Διεύθυνση: Σάντας 7, Καλαμαριά

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης 
Λέσβου «ήλεκτρο»
Μυτιλήνη, e-mail: ilektromitilini@gmail.com

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών και  
Αλληλεγγύης Ευβοίας
Περιοχή: Χαλκίδα. E-mail: rumel@hol.gr

➤ Δίκτυο Έμπρακτης Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Ανταλλακτικής 
Οικονομίας Νάξου
Θα μας βρείτε στο χώρο που στεγάζει  
την ΚΛΙΜΑΚΑ (οδός Δανακού, δίπλα  
στο ζαχαροπλαστείο του Μεσολογγίτη,  
Χώρα Νάξου) τον οποίο, μάλιστα, μας 
παραχωρεί, στο πλαίσιο του κοινωνικού 
έργου που προσφέρει. Εκεί, έχουμε  
τη δυνατότητα να συναντηθούμε,  
να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε ιδέες 
αλλά και πράγματα ή υπηρεσίες.  
Ανοιχτά κάθε Παρασκευή 18:00-21:00. 
Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας 
στα τηλ. 6932762809 και 6944838832, 
στέλνοντας e-mail στο  
partoalliosnaxos@gmail.com

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Πατρέων
Διεύθυνση: Μέγαρο Λόγου & Τέχνης,  
Πλατεία Γεωργίου, Πάτρα.  
Τηλ.: 2610 224548

➤ Ανταλλακτικό Δίκτυο Καλύμνου
E-mail: eleflourianou@yahoo.gr

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών Προϊόντων  
και Υπηρεσιών Ρεθύμνου
E-mail: info@rodia-reth.gr

➤ Τράπεζα Χρόνου Αγρινίου
Διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 81.  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 26410 29227

➤ Δίκτυο Ανταλλαγής προϊόντων  
και υπηρεσιών Αργολίδας (ΔΙ.ΑΝ.Α)
Για όλο τον νομό Αργολίδας.  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 27520 93030 
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Μπες στο 
www.walker.gr

και δημοσίευσε δωρεάν 
την αγγελία σου για 
προσφορά εργασίας 

ή υπηρεσιών. Δώσε σε 
όσους ενδιαφέρονται

την ευκαιρία να 
σε βρουν.






