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32 Σελίδες µε επιλεγµένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τοµέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό

25.000 Αντίτυπα

104 θέσεις εργασίας στο νοµό Θεσσαλονίκης σελ. 16-17

Ενδιαφέροντα & Χρήσιµα
σελ. 3

Υπάλληλοι Γραφείου, 
Γραµµατείς, 
Στελέχη Επιχειρήσεων

σελ. 4

Λογιστές,  
Οικονοµικά Στελέχη,  
Προγραµµατιστές

σελ. 6

Γραφίστες, 
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση, 
Promotion- Merchandisers

σελ. 8

Εµποροϋπάλληλοι,  
Στελέχη Πωλήσεων 

σελ. 10

Πωλητές Υγείας, 
Ιατρικοί Επισκέπτες, Ιατροί, 
Νοσηλευτές, Εκπαίδευση, 
Θετικές Επιστήµες,
Μηχανικοί Πωλήσεων,  
Τεχνίτες, Τεχνικοί,  
Μηχανικοί, Οδηγοί, 
∆ιανοµείς, Εστίαση

σελ. 12-13

Τουρισµός
σελ. 14

Αισθητικοί, Φύλαξη,  
Καθαριότητα

σελ. 18

Μικρές Αγγελίες Εργασίας
σελ. 20, 22, 24, 26, 28, 30-31

2.107
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Σας ενδιαφέρουν!

ΧΡΗΣΙΜΑi

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

ΤΡΙΤΗ 2 ΔΕκΕΜβΡΙΟΥ 20142

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

Διευθυντής πωλήσεων: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

Υπεύθυνη αγγελιών: Ελένη Κούτσικου

Υποδοχή αγγελιών: Μάγδα Ζουπαντή

Υποδοχή μικρών αγγελιών: Αθανάσιος Λογαράς

Υπεύθυνος διαφημίσεων: Γιάννης Σοϊλεμές

Υποδοχή διαφημίσεων: Ελισάβετ Καλαρούτη

Διευθύντρια marketing: Ελένη Ροκά

Διαδικτυακό marketing: Αθανασία Τσουκαλά

Διαδικτυακή έρευνα: Γεωργία Κωνσταντίνου

Κοινωνική διασύνδεση: Αρτίνα Γκέτση

Οριζόντια δικτύωση: Ιωάννα Παπαγγελή

Συντονισμός ύλης: Ελευθερία Βενιζέλου

Επιμέλεια δομής: Έλενα Κεντάρχου

Επιμέλεια κειμένων: Βάσω Καδά

Διόρθωση κειμένων: Ειρήνη Μήτση

Καταχώρηση κειμένων: Μαρία Γκούνη

Υπεύθυνη ροής αγγελιών: Γεωργία Παναγιώταρου

Οικονομικός διευθυντής: Νεκτάριος Κολλάρος

Λογιστήριο: Παναγιώτης Τριάντης

Υπεύθυνη διεκπεραίωσης: Κορνέλια Καραγιαννίδου

Βοηθός διεκπεραίωσης: Γωγώ Δίγκα

Διευθυντής δημιουργικού: Στέλιος Σπανουδάκης

Υπεύθυνη δημιουργικού: Γεωργία Κούσκουρη

Ατελιέ: Φερενίκη Κουτσούμπα

Υπεύθυνη χορηγιών: Κέλλυ Μπαντή

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
•  Αγία Βαρβάρα, Δημαρχείο  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Αγία Παρασκευή, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Άγιος Παντελεήμονας, Στρατός Σωτηρίας
•  Αγίων Αναργύρων - Φυλής, Κοινωνικό Παντοπωλείο 

- Γραφείο Διαμεσολάβησης
•  Αθήνα, Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής Αθηνών
• Αθήνα, Career in Progress
• Αθήνα, City Unity College
• Αθήνα, Mediterranean College
• Αθήνα, Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης & Δράσης
• Αθήνα, Γραμματεία Νέας Γενιάς
•  Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικό  

Μετσόβιο Πολυτεχνείο
•  Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικό & 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Αθήνα, Δημαρχείο
•  Αθήνα, Η Αγκαλιά - Σύλλογος Προστασίας  

Αγέννητου Παιδιού
• Αθήνα, ΙΕΚ Δομή
• Αθήνα, ΙΕΚ Ξυνή
• Αθήνα, ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ
• Αθήνα, ΙΕΚ ΣΒΙΕ
• Αθήνα, Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Αθήνα, Κολλέγιο BCA
• Αθήνα, Κολλέγιο CNAM
• Αθήνα, ΚΥΑΔΑ
• Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο
•  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, Κέντρο Ψυχολογικής & Κοινωνικής 

Υποστήριξης Μακροχρόνια Ανέργων
• Αθήνα, Κέντρο Ημέρας Praksis
• Αθήνα, Πολυιατρείο Praksis
•  Αθήνα, Διεύθυνση Κοινωνικής 

 Αλληλεγγύης & Υγείας
• Αιγάλεω, Αλληλέγγυο Φροντιστήριο 
• Αιγάλεω, Δημαρχείο
•  Αιγάλεω, Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Πειραιά
• Αιγάλεω, Γραφείο Ισότητας των Φύλων
•  Αιγάλεω, Κέντρο Ψυχολογικής & Κοινωνικής 

Υποστήριξης Μακροχρόνια Ανέργων
• Άλιμος, Δημαρχείο
• Αργυρούπολη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ασπρόπυργος, Δημαρχείο

• Αχαρναί, Γραφείο Διασύνδεσης
• Αχαρναί, Δημαρχείο
•  Αχαρναί, Γραφείο Προώθησης  

στην Απασχόληση
• Βάρη, Δημαρχείο
• Βούλα, Δημαρχείο
• Βουλιαγμένη, Δημαρχείο
• Βριλήσσια, Δημαρχείο
•  Βριλήσσια, Οργανισμός Κοινωνικής  

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

Κοινωνικής Μέριμνας
• Ζωγράφου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
• Ζωγράφου, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ηλιούπολη, Δημαρχείο  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Ηλιούπολη, Πολιτιστικό Κέντρο 
•  Ηλιούπολη, Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Ηλιούπολη, Κοινωνικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Τράπεζα Χρόνου
• Ηλιούπολη, Shirtaki.com
• Ηράκλειο Αττικής, Δημαρχείο
• Θησείο, Συνεργατικό Καφενείο 6
• Καισαριανή, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Καλλιθέα, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Καλύβια Σαρωνικού, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Κάτω Πετράλωνα, Πολιτιστικό Κέντρο
•  Κερατσίνι - Δραπετσώνα,  

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Κερατσίνι - Δραπετσώνα,  

Βιβλιοθήκη Αμφιάλης
•  Κερατσίνι - Δραπετσώνα, Βιβλιοθήκη Ευγενείας
• Κηφισιά, Δημαρχείο
• Κηφισιά, ΙΕΚ Διαμαντόπουλος
• Κηφισιά, Κοινωνική Μέριμνα
• Κορυδαλλός, Δημαρχείο
• Κορωπί, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Κουκάκι, Ομάδα Πείρα(γ)μα
• Κυψέλη, Πολιτιστικό Κέντρο
• Λεωφόρος Συγγρού, Πάντειο Πανεπιστήμιο
•  Λεωφόρος Συγγρού, το Σούπερ Μάρκετ  

της Αλληλεγγύης

• Λυκόβρυση - Πεύκη, Δημαρχείο
• Μαραθώνας, Δημαρχείο
• Μαρούσι, Δημαρχείο
• Μαρούσι, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Μαρούσι, ΟΚΟΙΠΑΔΑ
• Μεταμόρφωση, Δημαρχείο
• Μεταμόρφωση, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• 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
•   Νέα Χαλκηδόνα, Πέραν, το Καφέ Αμάν  

της Πόλης
• Νίκαια, Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Δημαρχείο
• Παιανία, Δημαρχείο
• Παλλήνη, Δημαρχείο
• Παλλήνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Παπάγου - Χολαργού, Δημαρχείο
• Πειραιάς, Δημαρχείο
• Πειραιάς, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Πειραιάς, ΙΕΚ Ξυνή
• Πειραιάς, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Πεντέλη, Δημαρχείο
• Περιστέρι, Δημαρχείο
•  Περιστέρι, Δημοτική Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτηρίων  

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

«Ελληνικός Κόσμος»
• Ταύρος, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Φιλαδέλφεια - Χαλκηδόνα, Δημαρχείο
• Φιλοθέη - Ψυχικό, Δημαρχείο
•  Φιλοθέη - Ψυχικό, Πολιτιστικό Κέντρο Βενετσάνου
• Χαλάνδρι, Δημαρχείο
• Χαλάνδρι, Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο

 ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
• Αταλάντη, Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη
• Αταλάντη, Δημαρχείο
• Αυλώνα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Βέροια, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Βόλος, Δημαρχείο
• Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη Νέας Ιωνίας
• Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη Νέας Αγχιάλου
• Γύθειο, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Γύθειο, Καψάλειος Βιβλιοθήκη
• Διδυμότειχο, Δημαρχείο
•  Δράμα, Γραφείο Απασχόλησης & Τουρισμού
•  Δομοκός, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ερέτρια Ευβοίας, Αγροτικός Σύλλογος
• Εύβοια, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ψαχνών

• Εύβοια, ΚΕΠ Πισσώνα
• Εύβοια, ΚΕΠ Βασιλικό
• Εύβοια, ΚΕΠ Διρφύων - Μεσσαπίων
• Εύοσμος, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Θερμαϊκός, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Θεσσαλονίκη, ΑΤΕΙ
• Θεσσαλονίκη, Δημαρχείο
•  Θεσσαλονίκη, Ευρωπαϊκή  

Πρωτεύουσα Νεολαίας
• Θεσσαλιώτιδα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Θήβα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ιτέα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ιωάννινα, Γραφείο Διασύνδεσης,  

Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας
•  Ιωάννινα, Δημαρχείο
• Καλαμάτα, ΤΕΙ Πελοποννήσου
• Καλαμάτα, Δημαρχείο
• Καρδίτσα, Δημαρχείο
• Καρπενήσι, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Καστοριά, Δημαρχείο
•  Καστοριά, Λογιστικό Γραφείο Σάββας  

Μυταράς & Συνεργάτες
• Kοζάνη, Δημαρχείο
•  Κρήτη, Γραφείο Διασύνδεσης  

Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου
• Κρήτη, Γραφείο Διασύνδεσης ΣΘΕΤΕ
•  Κρήτη (Άγιος Νικόλαος), Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Κρήτη (Άγιος Νικόλαος), Κουνδούρειος  

Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Κως, Anko Academy
• Λάρισα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Λειβανάτες, Δημαρχείο
•   Λιβαδειά, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Νάξος, Δημαρχείο
• Νάουσα, Δημαρχείο
•  Ναύπακτος, Παπαχαραλάμπειος,  

Δημοτική Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Ορχομενός, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ομβριακή Δημοτική Ενότητα Ξηνιάδος,  

Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Πάτρα, Δημαρχείο
• Πάτρα, Βιβλιοθήκη & Κέντρο πληροφόρησης ΕΑΠ
• Πρέβεζα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ρόδος, Δημαρχείο
• Σάμος, Δημαρχείο
• Σάμος, ΚΕΠ
• Σαμοθράκη, Δημαρχείο
• Σέρρες, Δημαρχείο 
• Σκόπελος, Δημαρχείο 
• Τήνος, Δημαρχείο
• Χαλκίδα, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Χαλκίδα, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Kαθενών
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Πάρκο Βούρκου
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Πλατανιώτη 1 & Δούνα
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Δροσιάς
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Αυλίδας
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Νέα Αρτάκη

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

Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής εφημερίδας:

Αιγίου Αγρινίου

Καβάλας

Συνεργασίες - Ένθετα:

Άρτας Αιτωλοακαρνανίας

• Μετρό - Ελληνικό

• Μετρό - Δάφνη

• Μετρό - Συγγρού - Φιξ

• Μετρό - Ευαγγελισμός

• Μετρό - Μέγαρο Μουσικής

• Μετρό - Αμπελόκηποι

• Μετρό - Κατεχάκη

• Μετρό - Εθνική Άμυνα

• Μετρό - Δουκ. Πλακεντίας

• Μετρό - Αττική

• Μετρό - Άγιος Αντώνιος

• Μετρό - Αιγάλεω

• Η.Σ.Α.Π. - Μαρούσι

• Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο

• Η.Σ.Α.Π. - Νέα Ιωνία

• Η.Σ.Α.Π. - Πετράλωνα

• Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα

• Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

Η αναζήτηση εργασίας είναι μια 
δύσκολη διαδικασία που δεν τελειώ-
νει με την ανεύρεση της κατάλληλης 
αγγελίας. Όσο καλές συμβουλές 
και αν υπάρχουν διαθέσιμες στο 
διαδίκτυο, οι υποψήφιοι συνεχίζουν 
να επαναλαμβάνουν πολύ βασικά 
και εύκολα διορθώσιμα λάθη. 

Παρακάτω παραθέτονται τα 10 
πιο συχνά λάθη που αφορούν στην 
αναζήτηση μιας θέσης εργασίας:

1Έλλειψη σαφούς στόχου: Το 
πιο συχνό λάθος που κάνουν 

οι υποψήφιοι κατά την αναζήτηση 
εργασίας είναι να μην έχουν ξεκα-
θαρίσει ποια ακριβώς εργασία είναι 
διατεθειμένοι να κάνουν, σε ποιο 
ακριβώς τομέα ενδιαφέρονται να 
εργαστούν ή ποιον εργοδότη να 
επιλέξουν. Η τυχαία επιλογή εργο-
δοτών και η υποβολή βιογραφικών 
σε κάθε διαθέσιμη θέση δεν οδηγεί 
ποτέ σε επιτυχία. 

2Χρήση γενικού βιογραφικού: 
Ένα μη εστιασμένο βιογραφικό 

αποτελεί επίσης ένα κοινό λάθος. 
Άτομα που αναζητούν εργασία 
συχνά δημιουργούν βιογραφικά 
που δεν είναι τίποτα περισσότε-
ρο από έναν κατάλογο εργασια-
κών καθηκόντων. Τα βιογραφικά 
αυτά δε δημιουργούν τις σωστές 
εντυπώσεις και δεν είναι ικανά να 
διαφοροποιήσουν τον εκάστοτε 
υποψήφιο από τον ανταγωνισμό. 
Έτσι, αντί να γράφει κανείς για τις 
αρμοδιότητες που είχε, είναι κα-
λύτερα να αναφέρει τα επίτευγμα 
που κατόρθωσε μέσα από τις συ-
γκεκριμένες αρμοδιότητες.

3Άσκοπη αποστολή βιογρα-
φικών: Η αναζήτηση εργασίας 

δεν είναι «παιχνίδι αριθμών» που 
σημαίνει πως στόχος δεν αποτελεί 
η αποστολή ενός μεγάλου αριθμού 
βιογραφικών. Αντί να υποβάλλεται 

βιογραφικά σημειώματα αδιακρίτως, 
επιλέξτε τις θέσεις εργασίας που 
είναι ιδανικές για τις δεξιότητες 
σας και την εμπειρία σας.

4 Έλλειψη Οργάνωσης: Όταν 
κανείς αναζητά μια θέση ερ-

γασίας θα πρέπει να διατηρεί ένα 
σύστημα οργάνωσης και παρακο-
λούθησης των υλικού που έχει στα 
χέρια του διότι κατά τη διαδικασία 
συσσωρεύονται πολλές πληροφο-
ρίες. Μπορεί να έχετε διαφορετικές 
εκδόσεις του βιογραφικού σας, 
πολλές συνοδευτικές επιστολές, 
δεκάδες ανακοινώσεις θέσεων 
εργασίας που έχετε υποβάλει αί-
τηση, επαγγελματικές κάρτες από 
τις επαφές δικτύωσης. Χρειάζεται 
ένα σύστημα για την οργάνωση και 
την αυτοματοποίηση αυτών των 
πληροφοριών, ώστε να μπορείτε 
να ανακτήσετε γρήγορα ό, τι χρει-
άζεστε. Μέσα σε όλα τα ανωτέρω 
μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε 
τα στοιχεία επικοινωνίας πρώην 
και μελλοντικών εργοδοτών, έγ-
γραφα (συστατικές επιστολές, πτυ-
χία, βεβαιώσεις παρακολούθησης 
σεμιναρίων κ.α.) καθώς και την 
ηλεκτρονική οργάνωση (σελίδες 

αναζήτησης εργασίας, βιογραφικά 
που έχουν αποσταλεί με ηλεκτρο-
νικό ταχυδρομείο, κτλ.).

5Έλλειψη Διαδικτυακής Πα-
ρουσίας: Όλοι γνωρίζουμε πως 

ζούμε στην εποχή του διαδικτύου 
και της τεχνολογίας και επομένως 
είναι λάθος να μην υπάρχει μια 
online παρουσία του υποψηφίου. Η 
περίπτωση ένας διευθυντής προσω-
πικού να ψάξει το όνομά σας σε μια 
μηχανή αναζήτησης είναι μεγάλη.

6Ψεύτικες Συστάσεις: Μέγιστο 
λάθος αποτελούν οι λανθασμένες 

και οι ψεύτικες συστάσεις, όπως και 
ότι αποτελούν σχεδόν πάντα μια 
δευτερεύουσα σκέψη για τα περισσό-
τερα άτομα που αναζητούν εργασία. 
Σχεδόν οι μισοί από τους εργοδότες 
που αναζητούν προσωπικό σχηματί-
ζουν αρνητική άποψη του αιτούντος 
εργασία μετά την επικοινωνίας τους 
με πρώην εργοδότες.

7 Έλλειψη βασικής διόρθωσης: 
Όλοι γνωρίζουν πως η υποβολή 

των εγγράφων που σχετίζονται με την 
αναζήτηση εργασίας θα πρέπει να 
γίνεται προσεκτικά για την αποφυγή 
λαθών, όμως η έλλειψη βασικής 
διόρθωσης εξακολουθεί να αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα αποκλεισμού 
για τους υποβάλλοντες.

8Λανθασμένη ανταπόκριση 
σε αγγελίες: Η λανθασμένη 

ανταπόκριση σε αγγελίες εργασίας 
ή το να μη ακολουθούνται σωστά 
οι οδηγίες της, αποτελούν επίσης 
από τα πιο συχνά λάθη. Για να 
κάνετε την καλύτερη εντύπωση, 
θα πρέπει να αποδεικνύεται στην 
απάντησή σας ότι καταλαβαίνετε 
πλήρως τι περιλαμβάνεται στην 
περιγραφή της θέσης και να έχετε 
ακολουθήσει σωστά τις οδηγίες. Η 
περιγραφή της εργασίας μπορεί να 
ορίζει έναν ιδιαίτερο τρόπο ανταπό-
κρισης για τους αιτούντες ή μπορεί 
να περιλαμβάνει μια ερώτηση που 
πρέπει οπωσδήποτε να απαντηθεί.

9Έλλειψη δικτύωσης: Οι νέοι 
έχουν την τάση να αναζητούν 

εργασία μόνο μέσω ηλεκτρονικών 
μέσων. Όμως η αλήθεια είναι πως 
η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας 
βρίσκεται στη μη «διαφημιζόμενη» 
αγορά . Η δικτύωση - τόσο επίσημα 
όσο και ανεπίσημα- παίζει σημα-
ντικό ρόλο, με θέσεις εργασίας να 
προσφέρονται από τους εργοδότες 
σε ανθρώπους τους οποίους γνω-
ρίζουν και εμπιστεύονται.

10Έλλειψη αυτοπεποίθησης: 
Συνήθως οι υποψήφιοι δε 

γνωρίζουν την πραγματική τους αξία 
και τι είναι αυτό που καταφέρνουν 
να κάνουν καλά. Καταγράψτε τα 
πλεονεκτήματα, τις αδυναμίες σας 
και τις προσωπικές σας προτιμήσεις. 
Τι είναι αυτό που είστε πρόθυμοι 
να κάνετε και τι σας ενδιαφέρει 
πραγματικά; Σε τι είστε εξαιρετικοί 
και είναι ο εργοδότης διατεθειμέ-
νος να πληρώσει για αυτή σας την 
ικανότητα;

Χρήστος Τσούνης,  
Ιδρυτής Jobnews.gr

Τα 10 πιο συχνά λάθη στην αναζήτηση εργασίας
➤  Κοινωνικό Φροντιστήριο στην Αγία 

Παρασκευή. Ξεκινά στο Δήμο Αγίας 
Παρασκευής η λειτουργία του 
Κοινωνικού Φροντιστηρίου, που  
θα λειτουργήσει, πιλοτικά στην αρχή, 
στο 3ο Λύκειο Αγίας Παρασκευής,  
τις εργάσιμες μέρες και στις ώρες 
15:00 με 20:00. Προτεραιότητα θα 
δοθεί στους μαθητές της Γ΄Λυκείου  
και κατόπιν στις υπόλοιπες τάξεις  
του Λυκείου και του Γυμνασίου.  
Οι μαθητές μπορούν να δηλώσουν  
συμμετοχή καθημερινά μέχρι τις 5 
Δεκεμβρίου 2014 στο Τμήμα Παιδείας 
του Δήμου Αγίας Παρασκευής 
(Μεσογείων 415-417). Για 
περισσότερες πληροφορίες  
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στο Τμήμα Παιδείας  
(Κα. Τζανή, Κα Μάνδρου)  
στα τηλέφωνα 213 2004568,  
213 2004601.

➤  Αφηγήσεις παραμυθιών για 
ενηλίκους. Αφηγήσεις παραμυθιών 
για ενηλίκους διοργανώνει ο Δήμος 
Θεσσαλονίκης στη Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Άνω Πόλης, με αφηγήτρια 
την εκπαιδευτικό Νανά Τσοσκούνογλου 
- Μισοπολινού η οποία συμμετέχει 
εθελοντικά. Το πρόγραμμα θα έχει 
πεντάμηνη διάρκεια ενώ η συμμετοχή 
είναι δωρεάν. Όλες οι αφηγήσεις  
θα πραγματοποιούνται από τις 18:00 
έως τις 20:00 στην Περιφερειακή 
Βιβλιοθήκη Άνω Πόλης (Κρίσπου 7, 
τηλ. 2310 219329). Η είσοδος  
για το κοινό είναι ελεύθερη.

➤  Καλαμαριά: Δωρεάν διαδικτυακό 
κοινωνικό φροντιστήριο.  
Το πρόγραμμα, κατά το οποίο θα 
προσφέρεται δωρεάν διαδικτυαακή 
ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  
για τη σχολική περίοδο 2014-2015 
(μέχρι 30-6-2015), απευθύνεται  
στους μαθητές οι γονείς των οποίων 
είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου 
Καλαμαριάς. Για περισσότερες 
πληροφορίες, απευθυνθείτε στα 
τηλέφωνα του Γραφείου Παιδείας: 
2313 314-173 και 2313 314175 
καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Καλαμαριάς www.kalamaria.gr και  
του εκπαιδευτικού ιστότοπου ΑΡΝΟΣ 
www.arnos.gr. Οι ενδιαφερόμενοι θα 
πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση,  
να την αποθηκεύσουν χρησιμοποιώντας  
το όνομά τους και να την αποστείλουν 
στο e-mail: paideias@kalamaria.gr

➤  Δωρεάν Σεμινάρια Εκμάθησης  
της Ρωσικής γλώσσας. Η Εταιρεία 
Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής 
Δήμου Αθηναίων και το ΚΕΚ Δήμου 
Αθηναίων σε συνεργασία και με τη 
χορηγία του Ταξιδιωτικού Οργανισμού 
«Mouzenidis Travel» διοργανώνουν 
κύκλο σεμιναρίων ταχύρυθμης 
εκμάθησης της ρωσικής γλώσσας.  
Τα μαθήματα προσφέρονται 
αποκλειστικά σε επίπεδο αρχαρίων 
(στοιχειώδες επίπεδο Α1) και θα 
διεξάγονται στο ΚΕΚ Δήμου Αθηναίων, 
Φαβιέρου 5 & Μάγερ, Μεταξουργείο. 
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται 
δεκτές στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 
kekda@otenet.gr και andy_kgr@
yahoo.com από τις 09:00 π.μ. της 
επομένης της ημέρας δημοσίευσης  
της παρούσης, μέχρι τη συμπλήρωση 
των τμημάτων. Για την επιλογή  
των μαθητών θα ισχύσει αυστηρά σειρά 
προτεραιότητας βάσει των εισερχο- 
μένων e-mail και αιτήσεων, μέχρι τη 
συμπλήρωση των τμημάτων 25 
σπουδαστών σε κάθε τμήμα  
(και δέκα επιλαχόντων).  
Πληροφορίες: Τηλ: 210 5221047,  
κα Αντιγόνη Κατσαφυλλούδη. 

Αρχιτεκτονική. Εσωτερική Διακόσμηση. 
Γραφιστική. Web Design. Αν απασχολείσαι αυτή 
τη στιγμή στο χώρο του design, αν σπουδάζεις 
ή είσαι στο στίβο της αναζήτησης εργασίας σε 
σχετικό αντικείμενο, τότε είναι κοινό μυστικό 
πως στην επαγγελματική σου καθημερινότη-
τα θα χρειαστεί να αντιμετωπίσεις ένα κοινό 
στοιχείο-πρόκληση: το project. Και μαζί του, 
όρους όπως η σύνθεση, η οπτική επικοινω-
νία, το deadline, η συνεργασία, η ανάπτυξη 
δημιουργικότητας κάτω από πίεση χρόνου. 

Γυρνώντας πίσω στο χρόνο, όταν ήσουν 
μαθητής και μαθήτρια πίστευες περισσότερο 
στην αστείρευτη δυναμική του ταλέντου και 
βασιζόσουν στην εξέλιξη των σχεδιαστικών σου 
ικανοτήτων για την επιβίωση και την ανέλιξή 
σου στον κλάδο. Με την εισαγωγή στη σχο-
λή ή με την πρώτη σου εργασιακή εμπειρία, 
«έμαθες». Έμαθες πως εδώ για να επιλεχθείς, 
να διακριθείς και να επιτυχείς, το ταλέντο δεν 
είναι αρκετό. Πρέπει να ξεδιπλώσεις δεξιότη-
τες όπως η σωστή διαχείριση χρόνου και η 
αποτελεσματική επικοινωνία με πελάτες και 
εργοδότες.

Στα μάτια των μαθητών, που ονειρεύονται 
να εργαστούν και να συνθέσουν στο χώρο του 
design, η σχεδιαστική ικανότητα, η καλλιτεχνική 
ευαισθησία και η δημιουργική φαντασία είναι 
«τα απαραίτητα προσόντα για τον αρχιτέκτονα 
μηχανικό». Αγνοώντας πως επίσης βασικό και 
ουσιώδες είναι, να λαμβάνει πάντα υπόψη του 
τις απαιτήσεις των πελατών του και να επικοι-
νωνεί αποτελεσματικά ή να δείχνει ευαισθησία 
σε θέματα που αφορούν στην προστασία του 
περιβάλλοντος. Αντίστοιχα, η επαγγελματική 
καθημερινότητα ενός γραφίστα ή ενός web 
designer έχει τη δημιουργική διάθεση και τη 

φαντασία ως κύρια συστατικά! Που όμως χωρίς 
τη μεθοδικότητα, την υπομονή και την ευχέρεια 
στη χρήση του Η/Υ, δεν μπορούν να οδηγή-
σουν σε ικανοποιητικό εικαστικό αποτέλεσμα. 
Εκ των υστέρων, επαγγελματίες του χώρου 
αντιλαμβάνονται πως βασικές γνώσεις στις 
επιστήμες της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας 
και του μάρκετινγκ μπορούν να διευκολύνουν 
ευεργετικά την καθημερινότητά τους. 

Καλύπτοντας το παραπάνω πληροφορι-
ακό κενό, στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων 
προγραμμάτων Επαγγελματικού Προσανατο-
λισμού της, η Επιστημονική Ομάδα της Career 
In Progress αποφάσισε να προσεγγίσει τις Πα-
νελλήνιες Εξετάσεις για πρώτη φορά ως ένα 
απαιτητικό project, όπου ο μαθητής έπρεπε να 
συνεργαστεί με τους συμβούλους της Career 
In Progress, καθηγητές σχεδίου αλλά Ακαδη-
μαϊκούς από το χώρο της Γραφίστικης και της 
Αρχιτεκτονικής αλλά & γονείς, για να φέρει 
εις πέρας το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής project 
της καριέρας του: τις Πανελλήνιες Εξετάσεις! 

Στόχος μας ήταν να καλέσουμε τους μα-
θητές να γίνουν, για λίγο, επαγγελματίες. Να 
μην παρέχουμε στείρες πληροφορίες αλλά 
να δώσουμε ένα γερό “tasting” της επαγ-
γελματικής καθημερινότητας ενός designer. 
Το αποτέλεσμα δεν ήταν απλά η τόνωση των 
εκπαιδευτικών κινήτρων της προσπάθειας για 
την εισαγωγή στη σχολή της προτίμησής τους, 
αφού γοητεύτηκαν από τις διαδικασίες και την 
επαγγελματική κουλτούρα του χώρου, αλλά 
και η γνώση της φιλοσοφίας του χειρισμού της 
μετέπειτα ακαδημαϊκής τους πορείας, ώστε να 
γίνουν ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας.

Η συμμετοχή στην ομάδα του project 
«έμαθε» σε όλους μας νέα πράγματα. Εμείς, 

συνειδητοποιήσαμε εκ νέου πόσο γοητευτικό 
είναι να εμπνέεις, να καταρρίπτεις τα παγιωμένα 
και να δίνεις νέες κατευθύνσεις, να μαθαίνεις 
το κοινό σου να κρίνει τα πάντα, ακόμα και 
εσένα, την ίδια στιγμή.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός και 
η παροχή πληροφόρησης για σχολές και 
επαγγέλματα, θα είναι πάντα αναγκαίος στην 
εκπαιδευτική ζωή του ατόμου, αλλά για να 
το κάνει κάποιος σωστά σήμερα, πρέπει να 
αποτινάξει από πάνω του το στεγνό ρόλο του 
educator και απενεχοποιημένα να ανακηρύξει 
τον εαυτό του «co-learner». Η συμμετοχή μας 
στο project των Πανελληνίων των μαθητών 
που θα εξεταστούν και στο σχέδιο, μας έκανε 
να συνειδητοποιήσουμε το πιο προφανές στο 
χώρο της σύνθεσης και των designers: εδώ για 
να είσαι καλός επαγγελματίας δε χρειάζεται να 
είσαι ενήλικας!

Βάσια Γιαννακοπούλου, 
Σύμβουλος Εκπαίδευσης, Επιστημονική  

Συνεργάτης της Career In Progress  
(www.careerinprogrees.gr)

Tasting της αγοράς εργασίας αντί για επαγγελματικό προσανατολισμό 
Γίνεται στο χώρο του design και της σύνθεσης;



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Randstad Hellas, is seeking to employ a:

Chief Copy Editor

On behalf of its client, an international publishing 
company.
Αρμοδιότητες/responsibilities 
•Coordinating and managing a team of editors 
•Checking incoming manuscripts in English  
& French 
•Pre-editing, non-content related manuscript 
editing, document formatting 
•Harmonise author corrections, technical 
proofreading, check indexes, academic citations 
•Verification of the clarity and structure of the text 
•Editorial administrative duties  
Προσόντα/requirements 
•Experienced in copy editing or in proofreading 
•Very good command of English 
•Good command of Greek and/or French 
•Excellent knowledge of MS office programs 
(mainly Word & Excel), some knowledge of XML, 
InDesign or databases will be an advantage 
•Experience with scientific databases is a plus 
•Accurate, systematic and efficient team player  
Προσφορά/offer 
•Competitive salary 
•Excellent and dynamic work environment 
•Career development opportunities
Randstad is one of the leading HR services company 
in the world with a presence in the Greek market for 
over fourteen years. Our international experience 
combined with our successful presence in the local 
market guarantees the quality of our HR services.
Send your CV to the following link: http://www.
randstad.gr/index.php?pageid=55&pubID=4261. 
Follow us on: Linkedin, Facebook, Twitter, website: 
www.randstad.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Διοικητικό Στέλεχος  

 για τη Γραμματειακή Υποστήριξη   
του Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου

Το ιδανικό στέλεχος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου 
•Άριστη προφορική και γραπτή γνώση της αγγλικής 
γλώσσας. Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών  
θα συνεκτιμηθεί 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, MS Office  
και internet applications 
•Γνώση προγράμματος ERP / Atlantis 
•Προϋπηρεσία, γνώσεις marketing, social media 
και e-commerce θα συνεκτιμηθεί 
•Άριστες ικανότητες επικοινωνίας - μεγάλη άνεση 
στην σύνταξη κειμένων, δελτία τύπου, advertorials 
στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα 
•Άριστες οργανωτικές ικανότητες, δυναμική  
προσωπικότητα  
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Πλήρης απασχόληση 
•Για το εργοστάσιο μας Βρύσες Ριτσώνας Αυλίδος

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βι-
ογραφικό στο φαξ: 210 4905069 ή μέσω e-mail 
στο: georgia@slider.gr

Personal Assistant  
to Employer and Employer’s Family

Must be fluent in English.  
Job responsibilities 
•Main point of contact and responsible to assist 
employer and employer’s family. 
•Travel booking and itineraries 
•Running various personal errands regarding 
dogs, clothing, food, car, house, travel etc. 
•Dropping off/picking up children from school, 
after school activities and any other social 
occasion. 
•Creating meeting agendas along with arranging 
details, invitations and catering for all meetings 
•Email and calendar management 
•Ensure attendance on all personal appointments 
such as doctors, dentists, etc. 
•Follow up with employer’s executive assistant  
to ensure all projects are on track 
•Provide employer with a list of outstanding items 
on a daily basis 
•Wake up calls when necessary 
•Help pack and unpack before after and during travel 
•Availability for all functions when required ie. 
Parties: preparation and/or attendance 

•Always make sure cell phones address books 
have been updated 
•Extensive research  
Job requirements 
•Fluency in English is a must 
•Car driving licence 
•Computer savvy with knowledge of Microsoft 
Office applications 
•Intermediate MS Excel/Word/Lotus Notes 
preferred 
•Excellent written and verbal communication 
skills 
•Punctual to office and to all appointments 
•Tertiary education preferred but not required 
•At least 2 years experience working in an office 
environment 
•Able to do accurate and timely data entry 
•Strong organizational and multi-tasking skills 
•Reliability 
•Positive attitude

We are looking for a hard worker and a personality 
fit for the employer and employer’s family. When 
responding, please include your resume, explain why 
you are a good fit & provide salary requirements.

You must be willing to submit to a full background 
check upon applying for the job and to sign a 
confidentiality agreement as a condition of 
employment.

Send your CV to the following e-mail:  
adsmpa@gmail.com

Company activated in the sector of export-import 
of Cereals, is seeking to recruit a:

Secretary / Office Εmployee

The position’s main account abilities include: 
•Provision of full secretarial support (including 
archiving etc) 
•The follow up and execution of cereals’ import/
export business and commodities statistics 
•Handling operations with public organizations i.e. 
IKA, Tax authorities, EBEA, ELTA etc  
Candidate’s requirements: 
•Diploma from either TEI or IEK or similar 
(i.e. business administration, marketing, 
communications) 
•Excellent command of the English language 
•PC literacy, very good knowledge of MS Office 
products (Word, Excel, Access etc) 
•Previous experience in similar position is needed 
•Excellent communication skills with partners and 
clients in Greece and abroad 
•Ability to work effectively and efficiently in 
environment requesting focus on details, speed, 
accuracy and work under pressure 
•Place of residence exclusively at North suburbs 
of Athens (other areas will be excluded without 
evaluation)

Please send English CV, which will be treated in 
strict confidence at e-mail: Recruit.cv15@gmail.com

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Digital  

Marketing Assistant

Στο πλαίσιο της διαχείρισης του digital marketing, 
η εταιρία Perideo Group αναζητά Digital 
Marketing Assistant.  
Κύρια καθήκοντα και αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση και παρακολούθηση σε καθημερινή 
βάση sites και e-shop (παραγγελίες, επιστροφές, 
επικοινωνία με πελάτες)  
•Διαχείριση και ενημέρωση «δεδομένων»  
στην ιστοσελίδα μας.  
•Upload νέων προϊόντων,  
•Ιδέες και προτάσεις προωθητικές ενέργειες  
on line  
•Ανάπτυξη, υλοποίηση δημιουργικής στρατηγικής 
και έλεγχος ενεργειών που συμβάλουν  
στην επίτευξη των εμπορικών στόχων  
(π.χ. πωλήσεις, αναγνωσιμότητα, αύξηση  
επισκεψιμότητας). 
•Ανάπτυξη και διαχείριση στρατηγικής on line 
marketing, 
•Αξιολόγηση και έρευνα ανταγωνισμού, συνθηκών 
αγοράς και νέων τεχνολογιών   
Βασικά προσόντα: 
•Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη διοίκηση 
επιχειρήσεων, μάρκετινγκ ή IT 
•Άριστα αγγλικά και ελληνικά 
•Βασικές ικανότητες copywriting 
•Γνώση του netvolution, ανάλυση keywords,  
γνώσεις on line marketing και social media,  
αξιολόγηση Google Analytics,  
•1-2 χρόνια εμπειρία σε σχετική θέση  

•Εξαιρετική γνώση και δεξιότητες  
στο χειρισμό e-commerce και θέματα  
που σχετίζονται με internet και digital περιβάλλον  
Επιπλέον προσόντα: 
•Multi-tasking / ικανότητα χειρισμού ενός συνόλου 
καταστάσεων ταυτόχρονα. 
•Οργανωτικές ικανότητες, ομαδικό πνεύμα  
και ικανότητα επικοινωνίας  
•Δεξιότητες κριτικής σκέψης και προσαρμογή  
σε ένα εξαιρετικά γρήγορα εξελισσόμενο περιβάλλον   
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας  
•Συνεχή εκπαίδευση υψηλού επιπέδου και νέων 
τεχνολογιών  
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
dmarketing@perideo.gr ή financial@perideo.gr

Senior Brand Manager 
(κωδ.: SB-25)

Όμιλος εταιρειών στο χώρο της βιομηχανίας και της 
εμπορίας καταναλωτικών προϊόντων, ζητά να προσλά-
βει νέο ή νέα στη θέση του Senior Brand Manager.

Περιγραφή εργασίας: 
•Προετοιμάζει και εκτελεί το ετήσιο business plan 
των προϊόντων του. 
•Σε συνεργασία με το τμήμα πωλήσεων, σχεδιάζει 
και παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα  
των in-store promotions και των διαφόρων  
ενεργειών στις αλυσίδες S/M της χώρας. 
•Αναπτύσσει P&L για τα προϊόντα του  
και τους μεγάλους πελάτες της εταιρείας. 
•Σε συνεργασία με τα τμήματα πωλήσεων και 
logistics, σχεδιάζει το forecast των προϊόντων του. 
•Αναπτύσσει το διαφημιστικό πλάνο  
των προϊόντων του σε συνεργασία  
με τις διαφημιστικές εταιρείες. 
•Αναλύει τις ενέργειες του ανταγωνισμού. 
•Αναφέρεται απευθείας στον marketing manager 
της εταιρείας.  
Προσόντα που απαιτούνται: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5ετή σε τμήμα 
marketing μεγάλης εταιρείας FMCG. Εμπειρία  
και γνώσεις category management, σχεδιασμού 
και εφαρμογής προωθητικών ενεργειών- 
προσφορών σε μεγάλες αλυσίδες, όπως  
και σχεδιασμό-εφαρμογή προγραμμάτων  
τοποθέτησης νέων προϊόντων κλπ. 
•Πτυχίο ΑΕΙ σε οικονομικά, marketing, 
management και επιθυμητό master. 
•Άριστη γνώση αγγλικών και MS Office, αλλά  
και γνώσεις στοιχείων A.C. Nielsen/IRI. 
•Άριστες ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης, 
συντονισμού και εκτέλεσης ενεργειών. Άτομο  
που έχει καινοτόμες ιδέες, δέχεται και υιοθετεί 
αλλαγές, παίρνει πρωτοβουλίες, πολύ δημιουργικό, 
με φαντασία. Με εξαιρετική ικανότητα ανάλυσης 
στοιχείων, γνώσεις οικονομικής ανάλυσης  
και διαχείρισης P&L.  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. 
•Συμμετοχή σε ομαδικό ιατροφαρμακευτικό  
πρόγραμμα. 
•Συνεχής εκπαίδευση και εξαιρετικές προοπτικές 
εξέλιξης σε μία από τις μεγαλύτερες  
και αναπτυσσόμενες ελληνικές εταιρείες. 
•Στείλτε μας το σύντομο βιογραφικό σας  
(αναφέροντας εμφανώς τον κωδικό SB-25) 

Στείλτε μας το σύντομο βιογραφικό σας  (αναφέρο-
ντας εμφανώς τον κωδικό SB-25)  στο παρακάτω 
e-mail: hr@exceed.gr. EXCEED CONSULTING S.A., 
Λεωφ. Ποσειδώνος 67 166 74 Γλυφαδα,  τηλ.: 210 
8983610, fax: 210 8983450.

 
Το ξενοδοχειακό συγκρότημα OCEANIS BEACH & 
SPA RESORT στην Κω, ζητεί:

Υπεύθυνη 
Δημόσιων Σχέσεων

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Καλή γνώση της αγγλικής & γερμανικής γλώσσας, 
καλή γνώση άλλων ξένων γλωσσών  
θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ελκυστικό πακέτο παροχών 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Διαμονή και διατροφή

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα με πρόσφατη φωτο-
γραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  gmanager@
oceanis-hotel.gr,  υπόψη Κας. Αιβαλιώτη τηλ: 22420 
23729 & φαξ 22420 23728.

Η iSquare, ο επίσημος διανομέας των προϊόντων Apple 
στην Ελλάδα και στην Κύπρο και μέλος του Quest 
Group επιθυμεί να καλύψει την παρακάτω ειδικότητα:

Marketing Executive 
(κωδ. ME/11.11)

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ενταχθεί  
στη διεύθυνση marketing της iSquare  
και θα είναι υπεύθυνος/η για: 
•Τη συμμετοχή στο σχεδιασμό και υλοποίηση  
του marketing plan 
•Το σχεδιασμό, την υλοποίηση και ανάλυση online 
και offline ενεργειών marketing 
•Την ανάλυση των αποτελεσμάτων από προωθητικές 
ενέργειες και το reporting προς την Apple 
•Τη συνεργασία με το δίκτυο μεταπωλητών  
για την προβολή και προώθηση των προϊόντων  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με κατεύθυνση marketing 
•ΜΒΑ ή μεταπτυχιακός τίτλος στο marketing  
θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν 
•Εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας  
& διαπραγμάτευσης 

Ο όμιλος προσφέρει: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
που πέραν του μισθού περιλαμβάνει: bonus επίτευξης 
στόχων, ιδιωτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και 
ασφάλεια ζωής. Επίσης, προσφέρει εργασία σε ένα 
σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση 
και δυνατότητες εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 
personnel@quest.gr αναγράφοντας τον κωδικό της 
θέσης. Η θέση εργασίας αφορά στην περιοχή των 
Αθηνών.

Ο όμιλος ξενοδοχείων Domotel, επιθυμεί να εντάξει 
στο δυναμικό του: 

Διευθυντή Ξενοδοχείου 
(με έδρα την Αθήνα)

Αρμοδιότητες: 
•Οργάνωση και οικονομική διαχείριση  
της ξενοδοχειακής μονάδας. 
•Επικοινωνία με tour operators και ευρύτερους 
φορείς της τουριστικής βιομηχανίας. 
•Σύνταξη οικονομικών αναφορών.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης ή άλλο 
αντίστοιχο τουριστικής σχολής. 
•Άριστη γνώση αγγλικών. 
•Άριστη γνώση εφαρμογών MS - Office. 
•Αποδεδειγμένη πενταετή (5) προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση σε αστικά ξενοδοχεία και resort. 
•Επαγγελματισμός - υπευθυνότητα -  
οργανωτικότητα. 
•Άριστη γνώση της ξενοδοχειακής αγοράς.  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. 
•Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας. 
•Γνώση ξενοδοχειακών προγραμμάτων (Fidelio). 
•Εμπειρία εργασιακή σε διεθνή αλυσίδα  
ξενοδοχείων.

Παροχές: Ανταγωνιστικό πακέτο σε ένα σύγχρονο εργασι-
ακό περιβάλλον με διαρκή ανάπτυξη, συνεχή εκπαίδευση 
και υποστήριξη, καθώς και προοπτικές εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα με μία φωτογραφία, 
στη διεύθυνση: hr@domotel.gr. (Για όλα τα βιογρα-
φικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια).

Η εταιρία Παλίρροια - Σουλιώτης Α.Ε. με έδρα το 2o 
χιλ. επαρχιακής οδού Ψαχνών-Πολιτικών (περίπου 
100 χιλ. από την Αθήνα) κατέχει ηγετική θέση στην 
παραγωγή ετοίμων γευμάτων στην Ελλάδα με σημα-
ντική εξαγωγική δραστηριότητα. H εταιρία επιθυμεί 
να στελεχώσει την ακόλουθη θέση:

Assistant  
Brand Manager

Περιγραφή θέσης: 
•Συμμετέχει στη διοργάνωση δραστηριοτήτων 
marketing, όπως συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, 
εκδηλώσεις προβολής κτλ. 
•Συμμετέχει στο σχεδιασμό και την παραγωγή  
επικοινωνιακού υλικού 
•Υποστηρίζει στην υλοποίηση του ετήσιου 
marketing plan 
•Αναλαμβάνει την υλοποίηση project δημοσίων 
σχέσεων και φιλοξενίας πελατών από  
το εξωτερικό στις εγκαταστάσεις της εταιρίας 
•Διαχειρίζεται την παραγωγή μακετών  
συνεργαζόμενος/η με τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα 
τμήματα της εταιρίας 
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Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος τίτλου σπουδών ΑΕΙ με ειδίκευση  
σε marketing 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί 
επιπλέον προσόν 
•Εμπειρία τουλάχιστον (1-2) ετών σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. Η γνώση  
γερμανικών ή αραβικών θα θεωρηθεί επιπλέον 
προσόν 
•Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office  
•Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας 
•Δημιουργική σκέψη και προσαρμοστικότητα 
•Αναλυτικές και οργανωτικές ικανότητες,  
υπευθυνότητα και έμφαση στο αποτέλεσμα  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Σταθερό περιβάλλον εργασίας 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης 
•Συνεχής εκπαίδευση

Η θέση θα αναφέρεται στο: Senior brand manager.

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: hr@palirria.com αναγράφοντας στο θέμα 
του e-mail “Assistant Brand Manager”.

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

Υπ’ όψιν τμήματος ανθρώπινου δυναμικού. Απο-
στολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: hrchaniadpt@gmail.com

Αρ. Πρωτ. 7048 

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
για τη Διεύρυνση Μητρώου Συμβούλων  

Καινοτομίας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής 
Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπό-
ρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) στο πλαίσιο των έργων 
συμβουλευτικής υποστήριξης που υλοποιεί προτίθεται 
να διευρύνει τo υφιστάμενο μητρώο συμβούλων και-
νοτομίας που διαθέτει για την κάλυψη των αυξημέ-
νων αναγκών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 
υποστήριξης των επιχειρήσεων που εντοπίζονται στην 
ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Στο πλαίσιο των παραπάνω οι ενδιαφερόμενοι καλού-
νται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ένταξη τους 
στο Μητρώο συμβούλων καινοτομίας (Αντικείμενο: 
εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα 
ανάπτυξης/εισαγωγής καινοτομίας στο περιβάλλον 
της μικρής επιχείρησης). Οι σύμβουλοι, θα κληθούν να 
συνεργασθούν με σύμβαση έργου παροχής ανεξάρτητων 
υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν 
από την αντίστοιχη ζήτηση των επιχειρήσεων. Επίσης 
σημειώνεται ότι η ένταξη στο μητρώο δεν συνεπάγεται 
αυτομάτως και συνεργασία.

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά πρόσωπα), θα πρέ-
πει να πληρούν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 
•Να διαθέτουν πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης, κατά 
προτίμηση οικονομικών / θετικών / πολυτεχνικών 
σχολών. 
•Να διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών   
•Να διαθέτουν πενταετή πρόσφατη επαγγελματική 
εμπειρία στο χώρο παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών υποστήριξης επιχειρήσεων σε θέματα 
καινοτομικής επιχειρηματικότητας 
•Να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής 
γλώσσας, όπως και χειρισμού ηλεκτρονικών  
υπολογιστών (Η/Υ)  
Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει πριν  
την ανάθεση οποιουδήποτε έργου, να διαθέτουν 
τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι αρχικά καλούνται να υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: consulting-athens@
imegsevee.gr και με καταληκτική ημερομηνία 8/12/2014 
το βιογραφικό τους σημείωμα συνοδευόμενο από ένα 
διαβιβαστικό σημείωμα. Οι υποψήφιοι θα αξιολογη-
θούν με βάση τα προσόντα τους και στην συνέχεια 
αυτοί που πληρούν τις προδιαγραφές θα κληθούν 
σε συνέντευξη, οπότε και θα πρέπει να υποβάλλουν 
φάκελο δικαιολογητικών (αντίγραφα πτυχίων, βεβαι-
ώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κοκ). Περισσότερες 
πληροφορίες: 210 8846852 (εσωτερικά 403, 404). 

Η πρόσκληση εντάσσεται στο πλαίσιο των έργων 
που υλοποιεί το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα «Αττική» & «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού»

INTERSYS A.E., one of the largest companies in 
information and commutation systems is seeking a 
qualified professional to cover the following position:

Junior Product Manager 
(JPM-101)

Job description: 
•Reporting to senior product manager 
•Internal reporting 
•ERP up-date 
•Marketing 
•Basic brand communication 
•Client support 
•Helpdesk  
The ideal candidate must have: 
•At least two years of experience in product 
management 
•University degree in business (or marketing)  
and/or MBA 
•Strong communication skills in English  
(both, written and verbal) 
•Excellent knowledge of MS Office 
•Strong personality  
We offer a competitive remuneration package and 
a very ambitious career.

Send your CV to the following e-mail: hr@intersys.gr
 

Η ξενοδοχειακή εταιρεία Atrium Hotels (www.
atriumhotels.gr), ιδιοκτήτρια τριών πολυτελών 
ξενοδοχείων στη Ρόδο, επιθυμεί να προσλάβει 
για το ξενοδοχείο Atrium Prestige:

Διευθυντή Ξενοδοχείου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η τουριστικής σχολής. 
•Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε 
ξενοδοχεία 5* της Ελλάδος ή του εξωτερικού, με 
υψηλή βαθμολογική αξιολόγηση από τους πελάτες. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσ-
σας. Η γνώση άλλων ξένων γλωσσών θα εκτιμηθεί 
ιδιαίτερα. 
•Κατανόηση και σύνταξη οικονομικών αναφορών. 
•Άριστο διοικητικό, οργανωτικό και επικοινωνιακό 
προφίλ.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
atriumhotels@yahoo.gr

Η εταιρεία μας, αναζητά δύο (2) άτομα για τη στελέχωση 
σε νέο ξενοδοχείο κλασσικού τύπου 5 αστέρων 60 
κλινών στη Μύκονο:

Διευθυντής Ξενοδοχείου 
(κωδ. Δ.Ξ.)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο κολεγίου, ΤΕΙ, ΑΕΙ ιδανικά διοίκησης  
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 
•Προϋπηρεσία πέντε (5) ετών σε αντίστοιχη θέση 
σε ξενοδοχείο 5 αστέρων 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Άριστη γνώση δύο ξένων γλωσσών. 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών Ms-Office 
•Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας,  
οργάνωσης και διαπραγμάτευσης  
Περιγραφή θέσης: 
•Επίσημη ανάληψη της γενικής διεύθυνσης  
του ξενοδοχείου με την αποπεράτωση  
της ανακαίνισης τον Μάρτιο του 2015 
•Οργάνωση και καθορισμός εσωτερικών κανονισμών 
λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας 
•Σχεδιασμός στρατηγικής πωλήσεων και marketing 
καθορίζοντας την εμπορική και τιμολογιακή πολιτική 
•Επικοινωνία και σύναψη συμβολαίων με tour 
operators καθώς και επαφές με ευρύτερους  
φορείς της τουριστικής βιομηχανίας 
•Επιλογή, διοίκηση και αξιολόγηση προσωπικού 
•Στενή συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους 
ανακαίνισης κλπ
Υπεύθυνος επικοινωνίας-αποστολή βιογραφικών: 
Kaplanis@notion.com.gr. Υπόψη: κ. Αντώνη Καπλάνη.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Η εταιρεία «ΜΠΑΛΛΙΑΝ ΤΕΧΝΙΚΗ» Α.Ε., διακεκριμένη 
στο χώρο της,ζητά να προσλάβει άμεσα: 

Στέλεχος Λογιστηρίου  
για Πλήρη Απασχόληση 

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω 
προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής - λογιστικής κατεύθυνσης 
ή ΑΤΕΙ λογιστικής. 
•Πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχη 

θέση, κατά προτίμηση σε τεχνική εταιρεία. 
•Γνώση και εμπειρία σε θέματα ΚΒΣ, ΦΠΑ, Ε.Γ.Λ.Σ. 
και εργατικών - μισθοδοσίας. 
•Άριστη γνώση προγραμμάτων MS OFFICE  
(Word, Excel κ.λπ.). 
•Άριστη γνώση αγγλικών. 
•Οργανωτικές ικανότητες και πνεύμα ομαδικότητας. 
•Άριστες γνώσεις ERP προγραμμάτων λογιστικής. 
Θα προτιμηθούν γνώστες των προγραμμάτων 
Microsoft navision και Business της Εpsilon ΝΕΤ. 
•Επιθυμητή η απασχόληση με Τ.Π.Υ. 
•Ηλικία έως 35 ετών.

Παρακαλούνται υποψήφιοι που δεν πληρούν τα πα-
ραπάνω κριτήρια να μην αποστέλλουν βιογραφικά 
σημειώματα. Τα βιογραφικά τους θα κρίνονται ως 
ανεπαρκή και θα απορρίπτονται άμεσα. Οι ενδιαφερό-
μενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν αναλυτικό 
βιογραφικό σημείωμα, υπ’ όψιν κας Ε. Λίτινα, στο 
fax: 210 9536088 ή στο e-mail: cv2@skywalker.gr

Η εταιρεία μας, αναζητά δύο (2) άτομα για τη στελέχωση 
σε νέο ξενοδοχείο κλασσικού τύπου 5 αστέρων 60 
κλινών στη Μύκονο:

Στέλεχος Λογιστηρίου / Ταμείου 
(κωδ. Λ.Τ.)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης 
•Γνώση τήρησης βιβλίων Γ’ κατηγορίας /  
λογιστικού κυκλώματος εισπράξεων-πληρωμών 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε λογιστήριο  
ξενοδοχειακών μονάδων 
•Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.  
Περιγραφή θέσης: 
•Στέλεχος λογιστηρίου & διαχείρισης ταμειακού 
κυκλώματος 
•Πολύ καλή χρήση πληροφοριακού συστήματος 
διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων ERP.

Υπεύθυνος επικοινωνίας-αποστολή βιογραφικών: 
plastourgos@notion.com.gr. Υπόψη: κ. Κωνσταντίνου 
Πλαστουργού.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Άτομα για το  

Εμπορικό Τμήμα

Ζητούνται άτομα για την στελέχωση του εμπορικού 
τμήματος από εταιρία τροφίμων με έδρα το Λάκκωμα.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής οικονομικών ή λογιστικής 
εσωτερικού η εξωτερικού 
•Ηλικία 25 - 38 ετών 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε δυναμικό 
περιβάλλον οργανωμένης επιχείρησης 
•Άριστη γνώση αγγλικών - θα εκτιμηθεί η γνώση 
Γερμανικών 
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ (ERP, MS Office, Internet), 
(θα γίνουν σεμινάρια με για τη χρήση του “ERP”  
που χρησιμοποιεί η εταιρία) 
•Σοβαρότητα, υπευθυνότητα, ευγένεια, ευστροφία, 
εργατικότητα 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών  
όπου απαιτείται δυνατότητα θετικής επικοινωνίας 
με πελάτες  
Περιγραφή θέσης εργασίας: 
•Καταχώρηση παραγγελιών 
•Έκδοση τιμολογίων, δελτίων αποστολής,  
πιστωτικών 
•Υποστήριξη τμήματος πωλήσεων (ετοιμασία 
προσφορών, εκτύπωση αναλύσεων, εκτύπωση 
υπολοίπων), 
•Τηλεφωνική παραγγελειοληψία, 
•Διαχείριση δρομολογίων, 
•Παρακολούθηση αποθήκης και αναφορά  
ελλείψεων 
•Εξωτερικές εργασίες (τράπεζες, υπηρεσίες)

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hrm@stohos-foods.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
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 its success, SAG 
Informatik AG wants to grow further and is looking 
for its branch in Thessaloniki for a:

Software Development Lead 
(m/f 100%)

In this position you lead the local team of 8 developers 

which, in collaboration with the Swiss development 
team, is responsible to deliver projects and changes 
in quality, time and budget. With your team, you will 
work on challenging strategic projects in the area 
of enterprise and web-based applications design, 
development and systems integration. In your position 
you will report to the head of development in Switzerland 
and coordinate the work with the local testing team.
The ideal candidate holds a higher degree in computer 
science or relevant subject. He/she has over three 
years of experience in team leadership and/or project 
management. He/she has proven his/her conceptual 
design skills in software architecture designs and 
database modeling projects. He/she is experienced in 
Java/JEE, PL/SQL, Oracle and web technologies and 
has a good understanding of software and systems 
engineering principles.
Fluency in English is a must, German is an 
additional benefit.
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, 
Michael Neuweiler Industriestrasse 8 8305 Dietlikon, 
e-mail: michael.neuweiler@sag-ag.ch. Find further 
information on: www.sag-ag.ch

Η Autovision Sakar A.E. επιθυμεί να προσλάβει και 
να εντάξει στο δυναμικό της:

Java Developer

Προφίλ θέσης: Τεχνική και μηχανογραφική υποστήριξη 
των πελατών, σχεδίαση και υλοποίηση νέων εφαρ-
μογών, ανάπτυξη / βελτίωση για τις ήδη υπάρχουσες 
εφαρμογές.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ πληροφορικής ή αντίστοιχο 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία με Java / JEE  
σε Web Εφαρμογές, JSP, JSF 
•Εμπειρία με βάσεις δεδομένων / SQL 
•Web services / XML 
•Εμπειρία με τεχνική υποστήριξη (Helpdesk Level 1) 
•Άριστη γνώση αγγλικής (επιθυμητά Γαλλικά) 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία, 
προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στην ανάπτυξη Android mobile  
εφαρμογής 
•Γνώση σε ADF (Oracle Application Development 
Framework) / 10g Jdeveloper 
•PL/SQL 
•Oracle RDBMS (10g) 
•Εμπειρία με versioning control systems (SVN)  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Άμεση προοπτική εξέλιξης

Αποστείλετε το βιογραφικό σας στο e-mail: nmazarakis@
autovision.gr ή στο fax: 210 9914318 (Υπ’όψιν Κύρι-
ου Μαζαράκη Νικόλαου). Για όλα τα βιογραφικά θα 
τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 
Η Cosmetic Derma Medicine, πρότυπη κλινική δερ-
ματολογίας, πλαστικής χειρουργικής, αισθητικής ια-
τρικής και μεταμόσχευσης μαλλιών αναζητά για πλήρη 
απασχόληση:

Υπεύθυνο SEO/SEM
για: 
•Υποστήριξη των sites της εταιρείας, 
•Χειρισμό των google ads και youtube ads 
•Καθοδήγηση σε SEO/SEM  
Προσφέρεται άριστο περιβάλλον εργασίας  
και δυνατότητες εξέλιξης.

Βιογραφικά στο e-mail:  
agiant@cosmeticdermamedicine.gr

 
Junior  

Mobile Developer

Η Cicicom Ltd, με έδρα την Αθήνα, ζητά άμεσα Mobile 
Applications Developer, με όρεξη και μεράκι για ερ-
γασία και συνεχή εξέλιξη στο χώρο των εφαρμογών 
για smartphones.   

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Άριστη γνώση iPhone/ iPad applications  
•Άριστη γνώση Android applications  
•Portfolio με τουλάχιστον μία πλήρη  
και λειτουργική εφαρμογή για κάθε μία  
από τις παραπάνω πλατφόρμες  
•Άριστη γνώση αγγλικών  
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας   
Παρέχονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
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•Δυνατότητες εξέλιξης  
•Σύγχρονο και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας  
Πρόσθετα προσόντα: 
•Apache Tomcat, php, mysql, jquery, html, IP networks 
•Χρήση Windows .NET, PL/SQL  
E-mail επικοινωνίας: hr@cicicom.gr

 
Analytical View - SAS Alliance Silver Partner - 
wishes to hire a:

Business Intelligence  
and Analytics Developer

Job description: Implementation services within the 
data management, data quality, business intelligence 
and analytics domains.

Job specifications: 
•To participate in the requirements analysis phase 
of relevant IT projects, for gathering customer 
requirements and assisting in the preparation 
of the requirement analysis and project design 
documents 
•To design and implement data management, 
data quality, business intelligence and analytics 
projects 
•To train the customers on the delivered IT systems 
•To maintain and support the proper systems 
operation  
The ideal candidate characteristics: 
•University degree in computer science  
(a master degree will be considered as a plus) 
•One to three years of working experience  
is required (e.g. 1-3 years) 
•Knowledge of / capacity and willingness to learn 
data warehousing and business Intelligence 
concepts, including: star schemas, snowflakes, ETL 
processes, dimensional modeling and reporting tools 
•Good understanding of SQL and knowledge  
of relational principals 
•Analytical skills, problem solving skills and 
ability to share knowledge effectively with others 
•Demonstrated ability to work in a global team 
environment 
•Completed military service 
•Fluency in english is a must

The selected candidate will follow a significant training 
path in order to build skills in data management (e.g. 
extraction transformation loading), in data quality and 
data Governance, in business intelligence reporting, 
in coding and in analytics.

Send your CV to the following e-mail:  
info@analyticalview.com

Senior .Net Programmer

Job location: Athens 
Job number: 00260029 
Schedule: Full-time

Accenture Technology Solutions is a wholly-owned 
subsidiary of Accenture that employs technology 
enthusiasts who focus on application development, 
systems administration work, and software maintenance 
providing practical programming and technology 
implementation for business.

Job description: Delivery Lifecycle professionals 
envision, estimate, define, build and deploy Accenture’s 
solutions using standard delivery assets to improve 
clients’ delivery approach.

A Senior .NET programmer assists in the development, 
delivery and management of technology-based business 
solutions. He/she has 2-3 years of experience in coding, 
testing and implementing configuration changes and 
assisting in the design of software applications to 
meet both functional and technical requirements.

Key responsibilities may include: 
•Supporting the technical design process 
by participating in the analysis of technical 
application requirements. 
•Assisting in implementing analyses that will 
identify requirements related to people, processes 
and technology 
•Participating in implementing the technical 
infrastructure. 
•Assisting in the integration of technical  
and application components 
•Coding and testing program modules; assisting 
in design 
•Maintaining, tuning and repairing applications; 
providing user support 
•Participating in execution and documentation of 
tests 
•Ability to work creatively and as team member  
Qualifications: 
Professional skill requirements: 
•Senior programmer with experience in .NET 

development, and more specific: 
-Very good programming skills (Object Oriented, 
Data Types, Methods, Algorithms, Generics, 
Interfaces, Delegates, Inheritance, Repetitions, 
Classes, Polymorphism, Arrays, etc. ) 
-.NET Framework 
-VB.NET, C#, T-SQL, LINQ 
-WCF, ASP.NET / WPF / Win Forms 
-MVC / MVVM 
-XML, SOAP, JSON, REST, XAML, HTML, CSS, 
JavaScript, Jquery 
•Ability to work as a team member 
•Ability to work creatively and analytically  
in a problem-solving environment 
•Desire to work in an information systems 
environment 
•Fluency in Greek and English (verbal and written) 
•Degree of AEI or TEI 
•Flexibility

Send your CV to the following link: http://careers.
accenture.com/gr-en/jobs/Pages/jobdetails.aspx?la
ng=en&job=00260029&carsec=10260

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Γραφίστας-τρια 

στη Θεσσαλονίκη

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: Ανήκετε στον τομέα διαφήμισης 
και εργάζεστε στις κεντρικές μας εγκαταστάσεις, στη 
Σίνδο Θεσσαλονίκης. Είστε υπεύθυνος-η για τη δημι-
ουργία εντύπων, αφισών, γραφιστικών εφαρμογών και 
την επεξεργασία φωτογραφιών. Συμμετέχετε ενεργά 
στο σχεδιασμό και τη δημιουργία του διαφημιστικού 
υλικού της εταιρίας. Αποτελείτε μέρος μίας δημιουρ-
γικής ομάδας και συνεργάζεστε με άλλα τμήματα για 
την υλοποίηση νέων concept.
Το προφίλ σας: Είστε απόφοιτος-η ανώτερης/ανώ-
τατης εκπαίδευσης στη γραφιστική, με διετή σχετική 
προϋπηρεσία και ιδιαίτερα στο σχεδιασμό και την 
υλοποίηση δημιουργικού υλικού. Διαθέτετε άριστες 
γνώσεις επεξεργασίας ψηφιακού υλικού σε περιβάλ-
λον Mac OS X (Indesign, Photoshop, Illustrator κ.ά.), 
καθώς και χειρισμού εφαρμογών MS-Office (Excel, 
Word, Powerpoint). Γνωρίζετε άριστα Αγγλικά ενώ 
θα εκτιμηθεί η γνώση Γερμανικών. Παράλληλα, σας 
διακρίνουν δεξιότητες επικοινωνίας, συνέπεια και 
ομαδικό πνεύμα. Απαραίτητη η αποστολή portfolio 
μαζί με το βιογραφικό σας.
Τι προσφέρουμε: Απασχολείστε σε ένα ενδιαφέρον, 
εξελισσόμενο αντικείμενο, σε ένα σύγχρονο και οργα-
νωμένο περιβάλλον. Αμείβεστε με ελκυστικές αποδοχές, 
επιπρόσθετες παροχές και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση. 
Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής σας είστε έτοι-
μος-η να αντεπεξέλθετε στις προκλήσεις της θέσης και 
να ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρίας μας.
Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λάβουμε 
το βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψετε το αρχείο 
του βιογραφικού σας (σε Word ή PDF) στην online φόρ-
μα, μέσω του link: http://kariera.lidl.gr/cps/rde/xchg/
SID-07684078-62404F9F/lidl_gr/hs.xsl/4193_39689.
htm. Θα σας απαντήσουμε σύντομα για την παραλαβή 
του βιογραφικού σας.
Σημείωση: Η αίτησή σας αφορά μόνο τη συγκεκριμένη 
αγγελία και δε θα ληφθεί υπόψη για άλλες περιοχές.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Δεσποινίδες / Κυρίες 
 για Προώθηση Κινητής (κωδ. 6)

H εταιρία START NET, από τις πιο δυναμικά αναπτυσ-
σόμενες στο χώρο προώθησης υπηρεσιών, ζητά υπο-
ψήφιους για 5ωρη πρωινή ή απογευματινή απασχόληση 
για το τμήμα προώθησης κινητής τηλεφωνίας της Wind.

Προσόντα 
•Απόφοιτοι λυκείου (πτυχίο ΑΕΙ -ΤΕΙ -ΙΕΚ  
επιθυμητα) 
•Άνεση στην επικοινωνία & ευγένεια 
•Δυναμικό χαρακτήρα 
•Επιθυμητή εμπειρία σε πωλήσεις  
Προσφέρει 
•Σταθερές μηνιαίες αποδοχές 
•Ασφάλιση ΙΚΑ 
•Μηνιαία bonus παραγωγικότητας 
•Ευκαιρία επαγγελματικής εξέλιξης 
•Εύκολη πρόσβαση (πλησίον δημοτικού θεάτρου)

E-mail: info@startnet.gr. Διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 
24, Πειραιάς. Τηλ: 213 0063701. Φαξ: 213 0063610.

Η SAMA IN TEL, εταιρεία marketing και παροχής υπη-
ρεσιών, που διαθέτει call centre 200 θέσεων, πρόκειται 
να προσλάβει με σύμβαση πλήρους απασχόλησης:

2 Στελέχη ως Call Centre Executives 
στην έδρα της στις Σέρρες

Η θέση αναφέρεται στον διευθυντή πωλήσεων  
και κατ΄επέκταση στη διοίκηση της εταιρείας.  
Καθήκοντα: 
•Επίβλεψη, καθοδήγηση και παρακίνηση  
πολυπληθών ομάδων τηλεφωνικών πωλήσεων. 
•Προσανατολισμός προς την επίτευξη των στόχων 
πωλήσεων που θέτει η Εταιρεία. 
•Υποβολή προτάσεων βελτίωσης των εργασιών 
και υλοποίηση όσων εγκριθούν. 
•Διαχείριση μεγάλων πελατών.  
Προσόντα ιδανικού υποψηφίου: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. κατά προτίμηση σε διοίκηση  
επιχειρήσεων, marketing κ.λ.π. 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή αντικείμενο 
•Ηλικία έως 45 ετών 
•Εκτεταμένη γνώση Η/Υ και διαδικτύου 
•Ικανότητα σε προφορικό και γραπτό λόγο 
•Ξένη γλώσσα (αγγλικά ή γερμανικά) 
•Δυνατότητα καθημερινής μετακίνησης στις Σέρρες 
(για υποψηφίους που διαμένουν σε άλλες πόλεις)  
Παρέχονται: 
•Πρόσληψη με σύμβαση πλήρους απασχόλησης 
(full time) 
•Μισθός και ασφάλιση ΙΚΑ 
•Bonus απόδοσης 
•Κάλυψη εξόδων μετακίνησης (για υποψηφίους 
που διαμένουν σε άλλες πόλεις) 
•Ιδανικές συνθήκες εργασίας σε ευρωπαϊκό  
περιβάλλον 
•Διαρκής εκπαίδευση 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στο τη-
λέφωνο 23210 57490 για προσωπική συνέντευ-
ξη, ή να αποστείλουν βιογραφικό με e-mail στο 
e-mail: info@samaintel.gr με τίτλο «Call Centre 
Executive». Όλα τα βιογραφικά θα απαντηθούν. 
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 
Δικηγορική εταιρία στο πλαίσιο της συνεργασίας 
της με μεγάλο χρηματοπιστωτικό οργανισμό, ζητά 
να προσλάβει:

2 Στελέχη Διαχείρισης  
Ληξιπρόθεσμων Οφειλών 

(Collection Agents)

Αντικείμενο εργασίας: 
•Πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων  
σε επιλεγμένους πελάτες για ενημέρωση σχετικά 
με τις οφειλές τους 
•Προτάσεις διακανονισμού οφειλών βάσει  
προκαθορισμένων προγραμμάτων 
•Διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office) 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων 
•Τουλάχιστον 1 έτος προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση 
•Πολύ καλή επικοινωνιακή και διαπραγματευτική 
ικανότητα  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Μισθό ανάλογο με τα προσόντα του υποψήφιου 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό 
σημείωμα μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
E-mail: info@pslex.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Άλλαξε τώρα γνώμη για τις Tηλεφωνικές Πωλήσεις!

Εάν είσαι από εκείνους που θέλουν να αντιμετωπίζουν 
τις προκλήσεις, που θέτουν υψηλούς στόχους και που 
η επιμονή κι η υπομονή τους οδηγεί στην επιτυχία, 
τότε γίνε ένας από εμάς!

Εάν έχεις εμπειρία ή/και διάθεση να εργαστείς ως 
σύμβουλος τηλεφωνικών πωλήσεων σε ένα περιβάλλον 
που προάγει την ομαδικότητα, την αλληλοβοήθεια και 
μέσα από τη συνεχή εκπαίδευση από άρτια καταρτισμένα 
στελέχη σε οδηγεί προς την επιτυχία, τότε δεν έχεις 
παρά να μας στείλεις το βιογραφικό σου.

Οι βάρδιες θα είναι από 4ωρες έως 8ωρες και το 
ωράριό σου θα είναι ευέλικτο.

Η Μediatel σου εξασφαλίζει: Μισθολογική σταθε-
ρότητα ανεξαρτήτως πωλήσεων, υψηλά bonus παρα-
γωγικότητας, εργασία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο 
περιβάλλον και μία εμπειρία ζωής που θα σε βοηθήσει 
να εξελιχθείς σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο!

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινώνησε  

με το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού: 
•Κάλεσε μας στο 2142148000 (επιλογή 1) 
•Στείλε μας e-mail στο hr@mediatel.gr  
[με την ένδειξη κωδ. 02]  
•Στείλε μας fax στο 2142148090 
•Επισκέψου μας στην παρακάτω διεύθυνση  
εργασίας: Λεωφόρος Κηφισίας 125-127,  
Αμπελόκηποι (3’ από στάση μετρό Πανόρμου)

Εξυπηρέτηση Πελατών 
(κωδ. CC-103)

Η Intersys Α.Ε, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο 
χώρο της πληροφορικής, των συστημάτων οργάνωσης 
γραφείου, της παροχής ολοκληρωμένων λύσεων και 
των ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων, επί-
σημη αντιπρόσωπος των προϊόντων: Canon, Olympus, 
Pioneer, Hair, Telefunken, Toshiba, TomTom, Oce, NEC, 
Duracell & NEC  για την ελληνική αγορά, ζητάει να 
προσλάβει για τα γραφεία της στην Αθήνα υπάλληλο 
για την εξυπηρέτηση πελατών.

Αρμοδιότητες 
•Εξυπηρέτηση, επίλυση προβλημάτων  
και εκκρεμοτήτων που έχουν οι πελάτες 
•Επικοινωνία με πελάτες 
•Καταχώριση παραγγελιών 
•Οργάνωση και αποστολή παραγγελιών 
•Αλληλογραφία εσωτερικού μέσω emails 
•Αποστολή έντυπου υλικού σε πελάτες έκδοση 
δελτίων αποστολής-τιμολογίων 
•Υποστήριξη πωλητών  
Απαραίτητα προσόντα 
•Δυναμικό χαρακτήρα 
•Εμπειρία στις πωλήσεις 
•Γενικές γνώσεις λογιστικής, καταγραφή  
στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις πωλήσεις- 
αποθέματα προϊόντων, υπολογισμός τζίρου. 
•Απολυτήριο λυκείου (πτυχίο ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ  
θα εκτιμηθεί) 
•Απαραίτητη καλή χρήση office. 
•Απαραίτητη γνώση συστημάτων ERP  
Προσφέρονται 
•Ικανοποιητικές αποδοχές αναλόγως προσόντων 
•Bonus παραγωγικότητας 
•Συνεχή εκπαίδευση στο marketing. 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια καταξιωμένη εταιρεία 
με ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά

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

PROMOTION - 
MERCHANDISERS

H PERIDEO GROUP κατέχει ηγετική παρουσία στο 
χώρο του κοσμήματος, με δίκτυο καταστημάτων σε 
Ελλάδα και εξωτερικό.

Visual Merchandiser 
(Θεσσαλονίκη) 

Περιγραφή θέσης 
•Σχεδιασμός και καταγραφή των κανόνων  
προβολής και του visual merchandising  
των καταστημάτων με στόχο την κοινή εικόνα  
σε όλο το δίκτυο και την αποτελεσματική εφαρμογή 
της πολιτικής της εταιρείας 
•Τοποθέτηση προϊόντων στο δίκτυο λιανικής  
με βάση τις προδιαγραφές τις εταιρείας 
•Έλεγχος εμπορευματικής πληρότητας  
των καταστημάτων 
•Visual εφαρμογές των προωθητικών ενεργειών 
σε συνεργασία με το εμπορικό τμήμα (σχεδιασμός 
καμπάνιας, παραγωγή υλικών και εφαρμογή  
στα καταστήματα) 
•Προγραμματισμένες επισκέψεις σε όλα  
τα καταστήματα του δικτύου  
Προφίλ υποψηφίου 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής 
•3-5 χρόνια αποδεδειγμένης εργασιακής εμπειρίας 
σε θέση visual merchandiser στον χώρο της μόδας 
•Άριστη γνώση και χρήση βασικών προγραμμάτων 
MS Office (η γνώση βασικών γραφιστικών  
ή αρχιτεκτονικών προγραμμάτων θα θεωρηθεί 
επιπλέον προσόν) 
•Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής 
γλώσσας με άριστο χειρισμό γραπτού  
και προφορικού λόγου 
•Ικανότητα εργασίας σε ένα περιβάλλον  
με γρήγορους ρυθμούς και διαχείριση πολλαπλών 
θεμάτων on-time 
•Απαραίτητη η ικανότητα επικοινωνίας,  
το ενδιαφέρον για τον κλάδο της λιανικής  
και η φιλοδοξία για εξέλιξη σε ένα δυναμικό  
περιβάλλον εργασίας.

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στo 
e-mail: ealexandrou@perideo.gr ή christinavassou@
perideo.gr
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Promoters / Models

Η WEST ΑΕ, που δραστηριοποιείται στο χώρο της 
προώθησης πωλήσεων, αναζητά πολύ εμφανίσιμες 
νέες για premium προγράμματα και βραδινά events. 

Προφίλ: 
•Ύψους 1,70 και άνω 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Επιθυμητή η προϋπηρεσία στο χώρο   
Παρέχονται: 
•Ικανοποιητική αμοιβή 
•Συνεχής ροή εργασίας 
•Σταθερή συνεργασία 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν 
τα βιογραφικά τους με επισυναπτόμενη φωτογραφία 
προσώπου και ολόσωμη, αναγράφοντας τον κωδι-
κό  μέσω e-mail: cva@westsa.gr ή fax: 210 9735005 Τηλ. 
επικοινωνίας για ραντεβού 210 6390010 (10:00-16:00).

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Γαλλική πολυεθνική εταιρεία στο χώρο της εστίασης 
αναζητά για τα καταστήματά της άτομα μέχρι 40 ετών:

Πωλήτρια  
Άρτου και Ζαχαροπλαστικής

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Άριστο οργανωτικό και επικοινωνιακό προφίλ 
•Προϋπηρεσία σε καταστήματα εστίασης  
και παρόμοια θέση τουλάχιστον 3 έτη απαραίτητη  
Απαιτούμενες δεξιότητες: 
•Παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα  
και αποφασιστικότητα 
•Πνεύμα ομαδικό και προσανατολισμένο  
στην επίτευξη στόχων 
•Δυναμική και επικοινωνιακή προσωπικότητα 
•Αποτελεσματική διαχείριση των καταστάσεων  
και άμεση εξεύρεση λύσεων  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Εργασία σε ευχάριστους χώρους 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: jobs@paulgreece.com

Τα Frank Ze Paul Bakeries, πολυτελή αρτοζαχα-
ροπλαστεία(patisseries-boulangeries), ψάχνουν για:

Πωλητές / Πωλήτριες 

Για το νέο τους κατάστημα στo Χαλάνδρι  
(Δουκίσσης Πλακεντίας).

Αν έχετε προηγούμενη εμπειρία σε πωλήσεις σε αρ-
τοζαχαροπλαστείο, σας αρέσει ο χώρος της εστίασης 
και να δουλεύετε ομαδικά, τότε θα χαρούμε να ακού-
σουμε από εσάς!

Κύρια καθήκοντα: 
•Προετοιμασία του μαγαζιού το πρωί 
•Εξυπηρέτηση πελατών καθ’ όλη τη διάρκεια  
της ημέρας 
•Διατήρηση του χώρου καθαρού και τακτοποιημένου 
•Τήρηση διαδικασιών (ISO 22000, HACCP)  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προηγούμενη εμπειρία σε πωλήσεις,  
με προϋπηρεσία σε αρτοζαχαροπλαστείο 
•Γνώση αγγλικών (επίπεδο Lower) 
•Βασικές γνώσεις Η/Υ 
•Ευελιξία εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Διάθεση για εξυπηρέτηση και ευχάριστη  
προσωπικότητα 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Προσεγμένη εμφάνιση  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Βασικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Εργασία σε ευχάριστο περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Πιστοποιητικό υγείας υποχρεωτικό

Για αποστολή βιογραφικού (φωτογραφία απαραιτή-
τως) στείλτε μας e-mail στο: jobs@frankzepaul.com 
αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό FZP-POL-CHAL.

Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης ‘’MIKEL’’ προ-
κειμένου να στελεχώσει το κατάστημά της στη Δράμα 
ζητά άτομα ηλικίας 20-35 ετών για το πόστο του:

Ταμείου

Αποστολή βιογραφικών (με επισυναπτόμενη φωτο-

γραφία) στο e-mail: hr@mikelcc.gr. Fax: 2410 534020 
Τηλ: 2410 255260.

Κοπέλα για Ταμείο 
για το Κατάστημα του Περιστερίου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτη οικονομικής σχολής 
•Γνώσεις Η/Υ 
•Ηλικία μέχρι 35 ετών 
•Επιθυμητό να είναι κάτοικος των γύρω περιοχών

Βιογραφικά στο e-mail: info@irabebe.gr,  
fax: 210 9985706.

 
Υπεύθυνος Καταστήματος

Ζητάει η γαλλική εταιρία ORCHESTRA, η οποία δραστη-
ριοποιείται στο χώρο της παιδικής ένδυσης και ειδών 
βρεφανάπτυξης για τα καταστήματα της στην Αττική.

Προσόντα: 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών  
σε αντίστοιχη θέση 
•Ικανότητες διαχείρισης προσωπικού 
•Γνώση παιδικού ενδύματος και ειδών  
βρεφανάπτυξης 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών και χειρισμό Η/Υ 
•Θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν η γνώση Γαλλικών  
Προσφέρονται: 
•Ευχάριστο & φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Προοπτικές εξέλιξης στον όμιλο  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@orchestrahellas.gr, fax: 210-9887829  
αναγράφοντας τον κωδικό ATH- MNG.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
H DIGIMARK ΑΕ, εταιρεία πληροφορικής και τηλεπι-
κοινωνιών, με 25 συνεχή έτη παρουσίας στην ελληνική 
αγορά στα πλαίσια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων 
της, αναζητά νέα, έμπειρα και δυναμικά στελέχη.

Πωλητής

Ο υποψήφιος θα είναι επιφορτισμένος να διαχειρίζεται 
και να παρακολουθεί το υφιστάμενο πελατολόγια των 
large accounts καθώς και να προσελκύει και νέο.

Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στην πληροφορική 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών  
σε εταιρείες με προϊόντα τεχνολογίας και εμπειρία 
στη διαχείριση μεγάλων πελατών. 
•Εμπειρία στη προώθηση λύσεων και πώληση λύ-
σεων hardware με σύνθετα συστήματα  
(blades,Storage,networking,software) 
•Εμπειρία στη προώθηση και πώληση  
μηχανογραφικών λύσεων μεγάλων εταιρειών  
σε ERP/CRM/BI. 
•Ικανότητα στις οικονομικές διαπραγματεύσεις. 
•Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία.  
Επιθυμητά 
•Ευχέρεια στη προώθηση και πώληση υπηρεσιών 
διαχείρισης εκτυπώσεων και τηλεπικοινωνιακών 
λύσεων.  
Παροχές  
•Ενεργός ρόλος στη προώθηση υπηρεσιών  
εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας σε κορυφαίες 
εταιρείες στην Ελλάδα (Large Accounts) 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Συνεχόμενη εκπαίδευση 
•Συμμετοχή σε σεμινάρια και εκθέσεις σε Ελλάδα 
και εξωτερικό 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως  
προσόντων και προϋπηρεσίας) 
•Προοπτικές εξέλιξης.

*Βιογραφικά χωρίς την αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 
5 ετών δε θα αξιολογούνται.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες παρακαλούνται να αποστεί-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα αναφέροντας 
τη θέση LAM-014 to the following e-mail: cv@
digimark.gr

Η εταιρία GLASS CLEANING ΑΒΕΕ ζητά:

Εξωτερικό Πωλητή για  
τις Κεντρικές εγκαταστάσεις της  
στην Αθήνα & στον Αγ. Ι. Ρέντη

Προσόντα που απαιτούνται: 
•Εμπειρία σε εξωτερικές πώλησης 3-5 χρόνια 
απαραίτητη 
•Δίπλωμα οδήγησης  
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ, office 
•Ενασχόληση με είδη καθαρισμού, επιθυμητή όχι 

απαραίτητη  
Παροχές: 
•Αρχική άλλα και συνεχής εκπαίδευση  
•Πλήρης απασχόληση 
•Μισθός και bonus επί των πωλήσεων 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Εταιρικό τηλέφωνο  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
totalcleaninghr@gmail.com

Η Dina XL σχεδιάζει, παράγει, εμπορεύεται και διακινεί 
για πάνω από 25 έτη γυναικεία ρούχα σε μεγάλα μεγέθη 
εντός και εκτός Ελλάδος. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις 
και άριστο αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας η εταιρεία 
μας είναι σήμερα μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές 
βιοτεχνίες γυναικείων ενδυμάτων με εξειδίκευση στα 
μεγάλα μεγέθη. Ζητεί:

Πωλητή Χονδρικής 
με έδρα: Αθήνα  

Ψάχνουμε τους καλύτερους πωλητές της αγοράς 
ικανούς να διεκδικήσουν υψηλά bonus.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 7 ετών σε πωλήσεις 
στον κλάδο ένδυσης-υπόδησης 
•Πετυχημένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών  
σε οργανωμένο περιβάλλον πωλήσεων, με άριστη 
ικανότητα πώλησης σε καταστήματα λιανικής 
•Εμπειρία σε πωλήσεις με απαίτηση επίτευξης 
στόχων, ανάπτυξης και διαχείρισης περιοχής 
•Απόφοιτος λυκείου ή ανώτερο (οικονομική - 
marketing κατεύθυνση θα εκτιμηθεί) 
•Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office Word, Excel  
& Internet 
•Όρεξη για σκληρή δουλεία και ευχέρεια εργασίας 
σε απαιτητικό περιβάλλον. 
•Δυνατότητα ταξιδιών και διανυκτέρευσης εκτός 
έδρας 
•Ηλικία 30 - 40 ετών 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Χόμπι η ενασχόληση με lifestyle, μόδα  
H εταιρεία προσφέρει: 
•Βασικό μισθό και δυνατότητα πρόσβασης  
σε μεγάλο bonus 
•Αυτοκίνητο, κινητό, και λοιπές παροχές 
•Σταθερή και μόνιμη συνεργασία με προοπτικές 
εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
jobs@dina.gr, website: www.dina.gr

Πωλητής  
Door to Door για Αττική

Εταιρία επεξεργασίας κρεάτων με έδρα τη Θεσσαλονίκη, 
ζητάει πωλητή door to door για το τμήμα HO.RE.CA του 
υποκαταστήματος Αθηνών. Παρέχονται αυτοκίνητο, 
κινητό τηλέφωνο, βασικός μισθός και ποσοστά. 
Απαραίτητα προσόντα: 
•προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχο 
δυναμικό περιβάλλον οργανωμένης επιχείρησης 
•ηλικία 25 - 45 ετών 
•σοβαρότητα, υπευθυνότητα, ευγένεια, ευστροφία, 
εργατικότητα 
•ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών όπου  
απαιτείται 
•δυνατότητα θετικής επικοινωνίας με πελάτες  
Περιγραφή θέσης εργασίας: 
•επαφή με μαγαζιά του κλάδου (HO.RE.CA),  
δειγματισμός, και πώληση των προϊόντων  
της εταιρίας 
•ανάπτυξη της περιοχής που θα ανατεθεί 
•έρευνα και πληροφόρηση για τάσεις της αγοράς  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hrm@stohos-foods.gr

 
Part-Time Sales Expert

Location: Athens, Attiki, Greece  
Category: Retail, sales and marketing  
Type: Part-time

Company: Joycard Concept is an international 
concept store which aim to stay on top of the latest 
trends in order to provide our customers with the best 
that the fashion world has to offer. Here at Joycard 
Concept we pride ourselves on delivering key catwalk 
looks and celebrity inspired women’s fashion to our 
customers. Our team is expanding because of the 
current international market’s obligations. We are 
looking for an ambitious, detail oriented professional 
to assist us with the new ventures.

Description: 
•We are looking for a passionate sales expert 
to develop our store sales. 

•Are you confident with your communication 
skills? 
•Do you love the international fashion industry? 
•Have you managed a fashion store successfully? 
•Do you know how to develop a fashion business? 
•Do you use your social media extensively? 
•Have you ever managed a fashion blog?

We are keen to hearing from you! The role is based 
on our concept store in Sina 38, Kolonaki, Athens. 
Send us your CV now at: info@joycard.gr

 
Βιομηχανία δομικών χημικών & κονιαμάτων ζητά:

Πωλητή  
με έδρα την Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία έως 35 ετών. 
•Προϋπηρεσία επιθυμητή. 
•Δυναμική προσωπικότητα, ικανότητα επικοινωνίας.  
Παρέχονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών & αυτοκίνητο. 
•Πολύ καλό περιβάλλον εργασίας. 
•Άριστες προοπτικές εξέλιξης.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Αποστείλατε βιο-
γραφικό σημείωμα στο e-mail: careers@isomat.gr. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2310 576000.

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗ-
ΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ. Η ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ ανα-
πτύσσει, εμπορεύεται και διακινεί τα πιο δυνατά brands 
βιομηχανικών εργαλείων εντός και εκτός Ελλάδος. Με 
το πολύ καλό της δίκτυο πωλήσεων Ελλάδος εξυπηρετεί 
τα περισσότερα καταστήματα «χρωμάτων – εργαλείων 
– σιδηρικών». Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και 
άριστο αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας η εταιρεία 
μας είναι σήμερα η μεγαλύτερη Ελληνική εταιρεία 
βιομηχανικών εργαλείων χειρός και βρίσκεται αυτή 
την στιγμή στην λίστα με τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες 
εταιρείες του κλάδου. Ζητεί:

Επιθεωρητές Πωλήσεων 
με έδρα: Αθήνα (Κωδ. ΠΩΛ.ΑΘ.01)

Ψάχνουμε τους καλύτερους πωλητές της αγοράς 
ικανούς να διεκδικήσουν υψηλά bonus.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 7 ετών σε πωλήσεις 
•Πετυχημένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών  
σε οργανωμένο περιβάλλον πωλήσεων, με άριστη 
ικανότητα πώλησης σε καταστήματα λιανικής 
•Εμπειρία σε πωλήσεις με απαίτηση επίτευξης 
στόχων, ανάπτυξης και διαχείρισης περιοχής 
•Απόφοιτος λυκείου ή ανώτερο  
(τεχνική κατεύθυνση θα εκτιμηθεί) 
•Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office Word, Excel  
& Internet 
•Δυνατότητα συνδιάσκεψης μέσω SKYPE 
•Όρεξη για σκληρή δουλεία και ευχέρεια εργασίας 
σε απαιτητικό περιβάλλον. 
•Δυνατότητα ταξιδιών και διανυκτέρευσης εκτός 
έδρας 
•Ηλικία 30 – 40 ετών 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Χόμπι η ενασχόληση με τους υπολογιστές,  
τεχνολογία και το do it yourself  
H εταιρεία προσφέρει: 
•Βασικό μισθό και δυνατότητα πρόσβασης  
σε μεγάλο bonus 
•Αυτοκίνητο, κινητό, i-pad και λοιπές παροχές 
•Σταθερή και μόνιμη συνεργασία με προοπτικές 
εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: Cv4@fournarakis.
gr, website: www.fournarakis.gr. Αποστολή βιογρα-
φικών μόνο από όσους διαθέτουν ακριβώς τα ζη-
τούμενα προσόντα.

Στελέχη 
Προώθησης Προϊόντων

Μεγάλος όμιλος εταιριών, ο οποίος δραστηρι-
οποιείται τόσο σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας 
όσο και στο ευρύτερο φάσμα παροχής υπηρεσιών, 
δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας στις διευθύνσεις 
προώθησης προϊόντων των επιχειρησιακών του 
μονάδων.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
•Πτυχίο ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής 
•Ηλικία 25 έως 35 ετών και 
•Οργανωτική ικανότητα και μεθοδικότητα 
•Το “πακέτο” αμοιβών, bonus παραγωγικότητας, 
ασφαλιστικών καλύψεων και εξειδικευμένης  
εκπαίδευσης είναι δελεαστικό.

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείω-
μα στο e-mail: dimostsintziras@gmail.com
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•Fluency in English, both oral and written 
•Strong communication skills and ability  
to understand the interlocutor needs. 
•Good interpersonal and communications skills 
•Customer focused and results oriented 
•High self-motivation and self-organization 
•Ability to multitask and deliver results in a timely 
manner 
•Previous experience in shipping market and 
technical constancy is considered an asset  
We offer: 
•Attractive remuneration package 
•Continuous training opportunities 
•Work in a challenging multinational environment  
Send your CV to the following e-mail: 
mdtengineer@gmail.com 

ΟΔΗΓΟΙ
Η Blu Global είναι μία από τις μεγαλύτερες εται-
ρείες τοποθέτησης προσωπικού στην Ευρώπη που 
συνεργάζεται με κορυφαίους εργοδότες στην Αγγλία. 
Αναζητούμε για λογαριασμό πελάτη μας, υποψήφιους 
για άμεση στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Επαγγελματίες Οδηγούς (HGV Class 1) 
για Aπασχόληση στο Ηνωμένο Βασίλειο

(Περιοχές εργασίας: Enfield, Doncaster, 
Gatwick, Barking, Newark)  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Κατοχή άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ και Ε  
τουλάχιστον 2 ετών 
•Διεθνής εμπειρία σε βαρέος τύπου οχήματα 
•Καλό επίπεδο συνεννόησης στην αγγλική γλώσσα 
•Πολύ καλή γνώση των Βρετανικών κανόνων 
οδήγησης  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Μηνιαίες αποδοχές: Κατά μέσο όρο 3.600 ευρώ 
•Αυτό-απασχόληση που σας επιτρέπει  
να μην επιβαρύνεστε με επιπλέον έξοδα 
•Εκπαίδευση (από 1 έως 5 ημέρες) 
•Ώρες εργασίας: Περίπου 45 ώρες/εβδομάδα

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα στα αγγλικά στη διεύθυνση : Cvgreece@
blu-global.com. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται αυστηρά 
εμπιστευτικές. Η BluGlobal δε χρεώνει κανενός 
είδους προμήθεια στους υποψήψιους! “Completely 
Bespoke, Truly Global”.

 
Εταιρεία Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ: Η Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ, η μεγα-
λύτερη εταιρεία στο χώρο του ηλεκτρολογικού υλι-
κού με 42 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, διαθέτει 
εξειδικευμένα τμήματα φωτισμού, φωτοβολταϊκών, 
βιομηχανικού υλικού και κτιριακών λύσεων, καθώς 
και δύο υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής ηλεκτρο-
λογικών πινάκων.
Συνεχίζοντας την ανάπτυξη του δικτύου των καταστη-
μάτων της σε Αθήνα και περιφέρεια, σύντομα πρόκειται 
να ανοίξει νέο κατάστημα στον Πύργο Ηλείας και 
αναζητά να το στελεχώσει με:

Οδηγό

Όλοι οι υποψήφιοι ανεξαρτήτως θέσης  
θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές  
δεξιότητες 
•Γνώσεις τεχνικών πωλήσεων 
•Ευχέρεια χρήσης υπολογιστών  
και πληροφοριακών συστημάτων 
•Θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη εμπειρία  
στον κλάδο
Εάν επιλεγείτε για τη θέση: Θα παρακολουθήσετε 
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα σας βοηθήσει 
να κατανοήσετε τον τρόπο λειτουργίας και την εται-
ρική μας φιλοσοφία ενώ θα λάβετε εξειδικευμένη 
εκπαίδευση, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του 
εργασιακού σας ρόλου.
Κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής σας εκπαίδευσης 
θα γνωρίσετε τη βασική δραστηριότητα όλων των 
τμημάτων της εταιρείας, την προϊοντική γκάμα και 
τις διαδικασίες της εταιρείας.
Εάν σας ενδιαφέρει να εργαστείτε μαζί μας. Απο-
στείλατε βιογραφικό με φωτογραφία στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση: hr@kafkas.gr. Υπεύθυνη κ. 
Μαίρη Αλεξανδροπούλου.

Η εταιρεία ΗΡΑ ζητά:

Οδηγό Φορτηγού

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 προϊό-
ντων 
•Συναρμολόγησή επίπλων  
Στοιχεία επικοινωνίας: 
•E-mail: info@irabebe.gr 
•Fax: 210 9885706. 

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
Η διαφημιστική εταιρεία Green Promotions, με πολυετή 
παρουσία στο χώρο της διαφήμισης και εξειδικευμένο 
δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, ζητά για το 
νομό Αττικής άμεσα: 

Επόπτες Διανομής Εντύπων 
(Κωδ. SV)

Περιγραφή θέσης: Ο επόπτης διανομής σε συνερ-
γασία με το τμήμα λειτουργιών, είναι υπεύθυνος για 
την ομαλή λειτουργία και διασφάλιση της ποιότητας 
των διαδικασιών της εταιρείας.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Ικανότητα διοίκησης & διαχείρισης ανθρώπινου 
δυναμικού. 
•Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές  
ικανότητες. 
•Επαγγελματισμός και συνέπεια. 
•Κάτοχος αυτοκινήτου (απαραίτητα). 
•25-40 ετών.  
Αρμοδιότητες υποψηφίου: 
•Διοίκηση και διαχείριση ομάδων διανομής. 
•Διασφάλιση τήρησης διαδικασιών. 
•Επίτευξη ημερησίων στόχων διανομής. 
•Επικοινωνία & ενημέρωση πελατών. 
•Αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού.  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Καθημερινή εργασία. 
•Δυνατότητα άμεσης έναρξης απασχόλησης. 
•Υψηλές αποδοχές. 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον. 
•Διαρκής εκπαίδευση. 
•Δυνατότητα παροχής εταιρικού κινητού

Οι ενδιαφερόμενοι-ες που πιστεύουν ότι μπορούν να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της θέσης παρακαλού-
νται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο e-mail: 
hr@greenpromotions.gr

ΕΣΤΙΑΣΗ
Υπεύθυνος Επισιτιστικών  

Τμημάτων - Χαλκιδική

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ξενοδοχειακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών,  
σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχεία 4* ή 5* 
•Πιστοποίηση ΕΦΕΤ 
•Απόφοιτος/η τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γνώση  
της γερμανικής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν) 
•Ηγετικές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Άριστα αποτελέσματα στην επικοινωνία  
και στις πωλήσεις 
•Πολύ καλή γνώση στην οινολογία 
•Γνώση στις αρχές υγιεινής και ασφάλειας  
των τροφίμων 
•Ευχάριστη εμφάνιση και συμπεριφορά  
Επιθυμητά επιπλέον προσόντα: 
•Γνώση της γερμανικής  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•6μηνη εργασία με ασφάλιση, διαμονή και διατροφή 
•Αποδοχές ανάλογες των προσόντων

Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
info@ekies.gr. Συστάσεις απαραίτητες.

Canaves Oia Hotel & Suites, a proud member of the 
Small Luxury Hotels of the World™ is a luxury 5 star 
hotel in Oia, Santorini. For the season of 2015, we are 
looking for associates who are willing to learn and 
build up a successful career in hospitality.

Food and Beverage  
Controller

Position requirements: 
•Minimum experience of 2 years in a similar 
position is necessary 
•Knowledge of food and beverage control system 
and Fidelio PMS/Micros will be considered  
an asset 
•Teamwork spirit  
Job description: 
•Close liaison with purchaser in order to obtain 
best quality and prices 
•Ensure and audit from time to time that official 
orders have been issued for all goods brought  
into the hotel 

•Ensures that the food and beverage stocks  
are carried out timeously and accurately 
•Agree with chef and the restaurant manager  
for the correct portion control in food 
•Ensure that the computer input is carried  
out daily 
•Ensure that food and beverage stocks are held 
within the company objective 
•Balance food and beverage purchases with  
the creditors clerk at the end of each month 
•Provide sales analysis of items by restaurants  
on a monthly basis 
•Ensure standard stocks of operating equipment 
to outlets 
•Produce a monthly food and beverage control 
report 
•Ensuring that audits are carried out on the point 
of sale terminals  
Canaves Oia Hotel & Suites offers: 
•Accommodation at privately owned apartments 
with WIFI access 
•Excellent opportunities for career progression 
•Supportive management 
•Pleasant working environment 
•Competitive salary

Recommendations and recent photo required. Send 
your CV to the following e-mail: hr@canaves.com

 
Το 5* Aquagrand Exclusive Deluxe Resort στη Λίνδο 
επιθυμεί να προσλάβει για τη σεζόν 2015:

Μάγειρα Α’ / Sous Chef 
Κεντρικής Κουζίνας

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο 
πολυτελείας 5 αστέρων 
•Γνώσεις συστημάτων διαχείρισης ασφαλείας  
& υγιεινής τροφίμων (HACCP) 
•Ευελιξία- ομαδικότητα-προσαρμοστικότητα - 
επικοινωνία- οργανωτικότητα 
•Γνώση αγγλικών  
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Μισθός ανάλογος προσόντων

Για την εξέταση του βιογραφικού απαραίτητη  
η φωτογραφία. Στοιχεία επικοινωνίας:  
e-mail: staff@maritour.gr, fax: +30 22410 22751, 
ταχ. διεύθ.: T.Θ 214/ 85100 Ρόδος. 

 
Το ξενοδοχειακό συγκρότημα OCEANIS BEACH 
& SPA RESORT στην Κω, ζητεί:

Α’ & Β’ Μάγειρες

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Καλή γνώση διεθνούς & ελληνικής κουζίνας 
•Προϋπηρεσία απαραίτητη  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ελκυστικό πακέτο παροχών 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Διαμονή και διατροφή

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα με πρόσφατη φωτο-
γραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gmanager@
oceanis-hotel.gr, υπόψη Κας. Αιβαλιώτη τηλ: 22420 
23729 & φαξ 22420 23728.

 
HotelBrain, an independent company specializing in 
hotel management, consulting and development, is 
currently seeking to recruit for all 85 hotels under 
management, professional for the position of:

Waiter  
(Code FB WTR)

Responsible to provide customer focused service 
to the guests, ensuring their stay will become an 
unforgettable experience. 

Qualifications 
•2-3 years minimum experience as a waiter  
in a luxurious boutique hotel or a restaurant. 
•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 with excellent 
customer service skills 
•Problem solving skills. 
•Ability to work under pressure. 
•Well groomed with strong interpersonal skills. 
•An attractive package of benefits is offered 
according to qualifications.

Should you wish to be a member of HotelBrain 
team, please send us your CV with a photo to the 
following e-mail: hr@hotelbrain.com. All applications 

will be treated in the strictest confidence. CV’s 
with no reference code and not fulfilling the above 
prerequisites won’t be taken under consideration.

 
Σερβιτόροι για All Day  

Restaurant Ξενοδοχείου 5*

Απαραίτητα προσόντα 
•Ευχάριστη προσωπικότητα, επαγγελματική  
εμφάνιση 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε εστιατόριο 
ξενοδοχείου 5* 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και  
στις διαπροσωπικές σχέσεις 
•Καλή γνώση αγγλικής 
•Οι άνδρες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει  
τη στρατιωτική τους θητεία  
Προσφέρονται 
•Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη 
•Διατροφή εντός του ξενοδοχείου 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε πολυτελές  
περιβάλλον

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

Το ξενοδοχείο Kassandra Bay Resort & 0.1 στη Σκιάθο, 
επιθυμεί να προσλάβει για τη σεζόν 2015:

Waiter - Waitress  
for A la Carte Service

Aπαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής (επιθυμητό) 
•Προϋπηρεσία 2-4 χρόνια σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχείο 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ και συστημάτων  
ασύρματης παραγγελιοληψίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Επαγγελματική συμπεριφορά  
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Απασχόληση από Μάιο έως και Σεπτέμβριο

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα 
μαζί με φωτογραφία μέσω e-mail: kassandrabay@
gmail.com. Βιογραφικά χωρίς πρόσφατη φωτογραφία 
δε θα ληφθούν υπ’ όψιν. Kassandra Bay Resort, 
website: www.kassandrabay.com

 
H GRECOTEL Hotels and Resorts, η μεγαλύτερη 
ξενοδοχειακή αλυσίδα στην Ελλάδα, που ζητά για την 
επόμενη σεζόν:

Sous Chef

Απαιτούμενα προσόντα 
•Απόφοιτος/η τουριστικών σχολής 
•Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστο διοικητικό, οργανωτικό και επικοινωνιακό 
προφίλ  
Απαιτούμενες δεξιότητες 
•Παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα  
και αποφασιστικότητα 
•Πνεύμα ομαδικό και προσανατολισμένο  
στην επίτευξη στόχων 
•Δυναμική και επικοινωνιακή προσωπικότητα 
•Ικανότητα διοίκησης και υποκίνησης  
προσωπικού 
•Αποτελεσματική διαχείριση των καταστάσεων  
και άμεση εξεύρεση λύσεων  
Οφέλη 
•Απασχόληση στη μεγαλύτερη ξενοδοχειακή  
εταιρεία στην Ελλάδα 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση 
•Παροχή διαμονής και διατροφής

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv@grecotel.com

Το Blue Lagoon Princess μέλος του Blue Lagoon 
Group είναι ένα νεόκτιστο πολυτελές ξενοδοχείο 5 
αστέρων με 240 δωμάτια και σουίτες το οποίο βρίσκεται 
σε έναν ήσυχο όρμο πάνω στην παραλία, μόλις 1 χλμ 
από το χωριό Καλύβες, Πολύγυρου, Χαλκιδικής. Το 
Blue Lagoon Princess θα λειτουργήσει το Μάιο του 
2015 και δέχεται αιτήσεις για:

Προσωπικό  
Εστιατορίου & Μπαρ

Επιθυμητά προσόντα  
•Πτυχίο τουριστικής σχολής ή αντίστοιχης  
ειδικότητας 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχειακή 
μονάδα 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Γνώση γερμανικών θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτη-

ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Η εταιρεία ιατρικών προϊόντων Milonas Health Α.Ε., 
με εξέχουσα θέση στην αγορά, ραγδαίους ρυθμούς 
ανάπτυξης και προϊόντα αναφοράς, ενδιαφέρεται να 
προσλάβει άτομο στη θέση του:

Προϊστάμενου Πωλήσεων  
για τα Γραφεία στην Αθήνα

Η θέση απαιτεί: 
•Εμπειρία πωλήσεων νοσοκομειακών /  
χειρουργικών προϊόντων, 5 τουλάχιστον ετών 
•Δυνατότητα χειρισμού ομάδας πωλήσεων 
•Άριστη γνώση αγγλικών & χρήσης H/Y 
•Δυναμική προσωπικότητα ηλικίας 30-40 ετών  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές, αναλόγως προσόντων 
•Bonus 
•Εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό 
•Εκπαίδευσή και επαγγελματική κατάρτιση 
•Σύγχρονο εργασιακό & φιλικό περιβάλλον 
•Δυνατότητα προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
Helena.Ttofa@milonashealth.gr

 
Η εταιρία Novel Medical SA, η οποία βρίσκεται στο 
χώρο της υγείας τα τελευταία 8 χρόνια εκπροσωπώντας 
μεγάλους οίκους του εξωτερικού, αναζητάει:

Συνεργάτη Πωλήσεων για Τεχνική Υποστήριξη 
στo Χειρουργικό Tμήμα με έδρα την Αθήνα

Οι ιδανικοί υποψήφιοι πρέπει να έχουν  
απαραιτήτως: 
•Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα,  
με την ικανότητα επίτευξης των στόχων 
•Θέληση για σκληρή και δημιουργική εργασία 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών, πτυχίο ανώτατης 
σχολής, γνώση Microsoft Office, 
•Πολύ βασική προϋπόθεση: Προϋπηρεσία στις 
πωλήσεις χειρουργικών τουλάχιστον 3 χρόνια.  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών: μισθό  
και bonus παραγωγικότητας βάση στοχοποίησης, 
εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό 
•Συνεχής εκπαίδευση στα προϊόντα  
και στη στρατηγική της εταιρίας 
•Ευχάριστο και οργανωμένο εργασιακό περιβάλλον

Βιογραφικά που δεν πληρούν τις παραπάνω προ-
ϋποθέσεις, δε θα λαμβάνονται υπόψη. Αποστολή 
βιογραφικού στο e-mail: sl@novelmedical.gr

 
Η εταιρία Juliette Armand κατέχει ηγετική θέση στον 
τομέα της παραγωγής και εμπορίας προϊόντων κοσμητικής 
αισθητικής. Με επενδύσεις σε έρευνα, νέα προϊόντα, 
εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό, έχει αναπτύξει 
σημαντική εγχώρια, αλλά και διεθνή δραστηριότητα 
(εξάγει ήδη σε 28 χώρες) καιέχει αναγνωριστεί για το 
υψηλό επίπεδο ποιότητας των προϊόντων της. Στο πλαίσιο 
της δυναμικής ανάπτυξης των πωλήσεων στην Ελλάδα 
και Διεθνώς, η εταιρία ζητά να προσλάβει:

Υπεύθυνο Πωλήσεων / Επιστημονικό  
Συνεργάτη Δερματολογικών Προϊόντων  

(Fillers) με έδρα την Αθήνα

Ο/Η κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για 
την προώθηση των προϊόντων σε δερματολόγους 
και πλαστικούς χειρουργούς.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση 
επιστημονικού συνεργάτη με σαφή γνώση  
της αγοράς δερματολογικών προϊόντων 
•Προσανατολισμό στην επίτευξη ποσοτικών  
και ποιοτικών στόχων 
•Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα  
με διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Άριστη γνώση Η/Υ και αγγλικών 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Σπουδές στο χώρο της υγείας θα θεωρηθούν  
πρόσθετο προσόν  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό μισθό, πριμ επίτευξης στόχου  
πωλήσεων 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι (-ες) παρακαλούνται να στείλουν 
βιογραφικό τους σημείωμα στη διεύθυνση: dimi@
juliettearmand.gr

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η FLOWCYTOGEN LABORATORIES Ltd ζητά:

Πτυχιούχο Α.Ε.Ι. (Βιολογίας ή Χημείας)

Για το τμήμα προώθησης & εφαρμογών διαγνωστικών 
αντιδραστηρίων μοριακής ανάλυσης και κυτταρομε-
τρίας ροής.

•Απαραίτητη η άριστη γνώση της αγγλικής. 
•Προϋπηρεσία και μεταπτυχιακές σπουδές 
θα συνεκτιμηθούν.  
Κωδικός θέσης: S/R&D:135. Αποστολή  
βιογραφικών στο e-mail:  
hr_management@flowcytogen.gr

 ΙΑΤΡΟΙ
To Cosmetic Derma Medicine Group, η πιο σύγ-
χρονη κλινική αισθητικής, δερματολογίας, πλαστικής 
χειρουργικής και μεταμόσχευσης μαλλιών, αναζητά:

 Eξωτερικό Συνεργάτη 
Γαστρεντερολόγο 

Mε δυνατότητα φορητού υπερήχου και διενέργεια 
ορθοσκόπησης.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Ειδικότητα γαστρεντερολογίας απαραίτητη 
•Άριστη γνώση αγγλικών, γνώση επιπλέον  
γλωσσών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Οργανωτικότητα, συνέπεια, υπευθυνότητα  
Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών  
σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον  
με ευκαιρίες ανέλιξης.

Παρακαλώ αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα 
στο e-mail: lagiant@cosmeticdermamedicine.gr. Όλα 
τα βιογραφικά θα εξετασθούν από τη δ/νση ανθρώπινου 
δυναμικού με πλήρη εμπιστευτικότητα.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Η Blu Global είναι μία από τις μεγαλύτερες εται-
ρείες τοποθέτησης προσωπικού στην Ευρώπη που 
συνεργάζεται με κορυφαίους εργοδότες στην Αγγλία. 
Αναζητούμε για λογαριασμό πελάτη μας, υποψήφιους 
για άμεση στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Εσωτερικούς Φροντιστές  
Περίθαλψης Ενηλίκων  

για Εργασία στο Ηνωμένο Βασίλειο

(Περιοχές εργασίας: London, Birmingham, 
Shropshire και σε άλλες περιοχές σε όλο  
το Ηνωμένο Βασίλειο)

Ημερομηνία έναρξης εργασίας: Δεκέμβριος  
& Ιανουάριος
Περιγραφή θέσης: Παροχή φροντίδας και υποστήριξης 
σε ηλικιωμένους ή άτομα με αναπηρία. Ο/H υποψήφιος/
φια θα πρέπει να παρέχει βοήθεια σε όλες τις πτυχές της 
καθημερινής ζωής των ατόμων, όπως η καθαριότητα, 
η προσωπική φροντίδα, η προετοιμασία του φαγητού 
και η υπενθύμιση της φαρμακευτικής αγωγής. 

Τα καθήκοντά σας μπορεί να περιλαμβάνουν:  
•Ακριβής παρακολούθηση προγράμματος περίθαλψης 
•Προσωπική φροντίδα 
•Βασικά καθήκοντα του νοικοκυριού 
•Βοήθεια των ατόμων και προετοιμασία  
των γευμάτων τους 
•Παροχή φροντίδας υψηλού επιπέδου   
Παροχές: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές: £350-£400  
ανά εβδομάδα (440-500€) 
•Για κάθε 4-6 εβδομάδες εργασίας θα έχετε  
1 εβδομάδα ελεύθερη 
•Εκπαίδευση   
Προφίλ υποψηφίου:  
•Τουλάχιστον έξι μήνες προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση 
•Καλό επίπεδο συνεννόησης στην αγγλική γλώσσα 
•Άδεια οδήγησης θα θεωρηθεί σαν επιπλέον προσόν
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα στα Αγγλικά στη διεύθυνση: Cvgreece@
blu-global.com. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται αυστηρά 
εμπιστευτικές. Η BluGlobal δε χρεώνει κανενός 
είδους προμήθεια στους υποψήψιους! “Completely 
Bespoke, Truly Global”.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Βιολόγος

Ζητείται από φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης στο 
Πέραμα του Πειραιά, με όρεξη, μεταδοτικότητα κι 
εμπειρία διδασκαλίας σε Γ’ Λυκείου.

Αποστολή βιογραφικών (με συνημμένη φωτογραφία) 
στο e-mail: fme-kex@otenet.gr

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Βιολόγος ή Τεχνολόγος

•Πλήρους απασχόλησης, έως 40 ετών ζητείται  
από διαγνωστικό εργαστήριο στη Θεσσαλονίκη.

Βιογραφικά στο e-mail: diagnostics100@gmail.com

ΔΡ. Δ.Α. ΔΕΛΗΣ Α.Ε. ζητάμε:

Γεωπόνο

Απόφοιτο ανώτατης ή ανώτερης βαθμίδας εκπαίδευσης 
ζωικής παραγωγής ή συναφούς κατεύθυνσης για το 
τμήμα πωλήσεων χημικών προϊόντων της εταιρίας μας.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τους υποψηφίους: 
•Η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Η εξοικείωση σε χρήση Η/Υ 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Γνώση της γερμανικής γλώσσας 
•Προϋπηρεσία και άλλα προσόντα θα συνεκτιμηθούν  
Προσφέρεται: 
•Ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Εταιρικό αυτοκίνητο
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό σημείωμα 
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα στη διεύθυνση: 
thpap@delis.gr. ΔΡ. Δ.Α. ΔΕΛΗΣ Α.Ε. Παλαιολόγου 
Μπενιζέλου 5, Τ.Κ. 105 56, Αθήνα, υπόψη Κου Πα-
παθανασίου. Fax: 210 3297241.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Από ανώνυμη παραγωγική και εμπορική εταιρία, 
με έδρα τη Θεσ/νίκη, ζητείται:

Μηχανικός Πωλήσεων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. 
•Άριστη γνώση ελληνικών και αγγλικών 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ σε προγράμματα MS 
Office & ERP (SEN) 
•Προϋπηρεσία σε πωλήσεις βιομηχανικών ειδών 
•Ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Ογανωτικότητα, μεθοδικότητα και συνέπεια 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Παρέχονται: 
•Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης

Aποστολή βιογραφικών με αναγραφή: Κωδ. ΜΗΧ.
ΠΩΛ. στο e-mail: zekmsp2@gmail.com. Οι υποψήφιοι 
παρακαλούνται να μην αποστέλλουν βιογραφικά εάν 
δε διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα.

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

H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικής 
εταιρίας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της 
παρακάτω θέσης:

Εργάτης/ τρια (Πάτρα)  
 (722/46696)

Περιγραφή θέσης: Ο/ η κάτοχος της θέσης θα είναι 
υπεύθυνος/ η για την καταστροφή μεταλλικών κουτιών.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Απόφοιτος/ η γυμνασίου/ λυκείου 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Συνέπεια και προθυμία για εργασία  
Παροχές εταιρίας: 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό 
σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, 
μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: infogr@
adecco.com μέσω fax στον αριθμό 210 7297197, 
ή στη διεύθυνση: Adecco HR, Λ. Συγγρού 80-88, 11 
741 Αθηνά.
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών 
σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους 
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς 
στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. 
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας: www.adecco.gr και καταχωρήστε το 
βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Όλες οι 
αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Follow 
Adecco Greece on Facebook, LinkedIn, Twitter. 

Το Athens Lotus Hotel στην Αθήνα, ζητά να προσλάβει:

Συντηρητή 
Γενικού Τύπου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Υδραυλικές και ηλεκτρολογικές γνώσεις 
•Γνώσεις επισκευής μικροβλαβών 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά. 

•Απαραίτητες συστάσεις  
Προαιρετικά προσόντα: 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας  
Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρεία μας 
προσφέρει: 
•Μισθός ανάλογος προσόντων 
•Μόνιμη εργασία 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας

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

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Τεχνικός - Ηλεκτρονικός ΤΕΙ 

(TEC 711) Κιλκίς

Περιγραφή: Γνωστή βιομηχανία στη βιομηχανική 
περιοχή Κιλκίς αναζητά ηλεκτρονικό, απόφοιτο ΤΕΙ 
με γνώσεις αυτοματισμού και PLC.

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

Η εταιρία: H ξενοδοχειακή μονάδα Aegean View 
Aqua Resort που εδρεύει στην Κω αναζητεί για να 
προσλάβει άμεσα:

 Ηλεκτρολόγους Συντηρητές 
με Απαραίτητη Προϋπηρεσία

Προσόντα: 
•Πτυχίο αντίστοιχης σχολής  
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές και ασφάλιση 
•Διαμονή και διατροφή 
•Εποχική απασχόληση 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας  
Επικοινωνία: 
•Τηλεφωνικά στο 22420 23537 
•Στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
manager@aegeanview.gr

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Ο όμιλος AGT Constructions & Services Group, ζητά:

Ηλεκτρολόγο / Μηχανολόγο  
Μηχανικό

•Με 5ετή εμπειρία και άνω για μόνιμη συνεργασία  
στα γραφεία του στη Θεσσαλονίκη.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: evrah@agtgroup.gr 

We design, develop, test and service the two-stroke 
diesel engines that use minimal fuel and emit the lowest 
possible harmful particles. You will find our solutions 
to large ships sailing worldwide. For our after sales 
organization - PrimeServ - we are looking for an:

Order Processing Engineer 

To perform quotation and order spare parts handling. 
The job requires you to work independently while you 
have a strong sense of community and can work in 
teams. Our work environment is characterized by 
openness, where knowledge sharing is a natural part 
of everyday life. Freedom with responsibility is an 
integral part of our corporate culture.

Responsibilities: 
•Preparation of quotations and orders  
for 2-stroke engine spare parts 
•Spare parts identification 
•Technical processing of requests from 
customers. 
•Cooperation with colleagues and global 
organization departments 
•Correspondence with customers and our 
organization abroad  
Candidate’s profile: 
•Degree in mechanical engineering/marine 
technology/ shipping industry or relevant fields. 
•Acquaintance with 2-stroke engines and 
knowledge of diesel engine products 
•Knowledge of SAP / R3 will be considered  
an asset 
•MS office literacy and excellent IT skills. 
•Technical constancy 
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ση τους είτε απευθείας στα γραφεία του ξενοδοχείου 
είτε αποστέλλοντας το βιογραφικό τους σημείωμα 
μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της ιστοσελί-
δας του ξενοδοχείου. Bιoγραφικά στο e-mail: hr@
bluelagoonprincess.gr. Όλα τα βιογραφικά θα πρέπει 
να συνοδεύονται από μία πρόσφατη φωτογραφία.

 
Γαλλική πολυεθνική εταιρεία στο χώρο της εστίασης 
αναζητά για τα καταστήματά της άτομα μέχρι 40 ετών:

Β’ και Γ’ Μάγειρες  
για Κρύα και Ζεστή Κουζίνα

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η τουριστικών σχολών 
•Άριστο οργανωτικό και επικοινωνιακό προφίλ 
•Προϋπηρεσία σε καταστήματα εστίασης  
και παρόμοια θέση τουλάχιστον 3 έτη απαραίτητη.  
Απαιτούμενες δεξιότητες: 
•Παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα  
και αποφασιστικότητα 
•Πνεύμα ομαδικό και προσανατολισμένο  
στην επίτευξη στόχων 
•Δυναμική και επικοινωνιακή προσωπικότητα 
•Αποτελεσματική διαχείριση των καταστάσεων  
και άμεση εξεύρεση λύσεων  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Εργασία σε ευχάριστους χώρους 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική  
διεύθυνση: jobs@paulgreece.com

Η Lamway Hotel Management Group αναζητά για 
τα ξενοδοχεία της:

Σερβιτόρους

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής τουριστικών επαγγελμάτων. 
•Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνια  
σε ξενοδοχεία 4* ή 5*.  
•Άριστη γνώση αγγλικών. Επιθυμητή γνώση  
δεύτερης ξένης γλώσσας. 
•Άριστη γνώση λειτουργίας των τμημάτων  
εστιατορίου. 
•Γνώση χειρισμού POS. 
•Ευχάριστη προσωπικότητα.  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. 
•Διαμονή και διατροφή. 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος. 
•Δυνατότητες εξέλιξης.  
Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα στο e-mail: marketing@lamway.gr

Σερβιτόρος Α΄& Β΄ 
Bartender

•Απόφοιτος/η τουριστικής σχολής. 
•Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της αγγλικής. 
•Ανάλογη προϋπηρεσία σε a la carte εστιατόρια  
/bar ή σε ανάλογη θέση σε boutique luxury  
ξενοδοχείο. 
•Ευχάριστη και ενθουσιώδης προσωπικότητα. 
•Ομαδικότητα και ικανότητα συνεργασίας.  
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας & φιλικό περιβάλλον 
εργασίας. 
•Διαμονή και διατροφή. 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο προσόντων 
και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@laresidencemykonos.com

 
To ξενοδοχείο Porto Platanias Beach Resort & Spa 
στον Πλατανιά Χανιών ζητεί για την παρακάτω θέση 
εργασίας. Ζητάμε να προσλάβουμε για τη σεζόν 2015:

Μάγειρες Α 
(A La Carte)

Τύπος απασχόλησης: Εποχική απασχόληση  
Προσόντα: 
Πτυχίο σχολής μαγειρικής 
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 5 
αστέρων 
Ευελιξία – ομαδικότητα – προσαρμοστικότητα  
Προσφέρονται: 
Ανταγωνιστικές παροχές 
Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
Δυνατότητες εξέλιξης

Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό με φωτογρα-
φία στο e-mail: info@portoplatanias.gr ή στο fax: 
28210 60641.

Από το πολυτελές ξενοδοχείο LA MARQUISE LUXURY 
RESORT COMPLEX, στην περιοχή της Καλλιθέας Ρόδου, 
ζητούνται συνεργάτες για την νέα τουριστική σεζόν 
2015 στις εξής ειδικότητες:

Barmen

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν ανά-
λογη εμπειρία σε ξενοδοχειακές μονάδες 4 & 5 
αστέρων, μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: info@
lamarquise.gr, ή με φαξ στο 22410 85820.

Νέοι έως 25 ετών που θέλουν να ξεκινήσουν την 
σταδιοδρομία τους σε ένα πολυτελές ξενοδοχειακό 
συγκρότημα θα προτιμηθούν.

 
Το Athens Lotus Hotel στην Αθήνα, ζητά να προσλάβει:

Σερβιτόρα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής τουριστικών επιχειρήσεων 
Ελλάδος ή εξωτερικού 
•Τουλάχιστον 1-2 χρόνια επαγγελματική εμπειρία 
σε ξενοδοχειακές μονάδες 3-5 αστέρων  
•Άριστη γνώση της αγγλικής 
•Ικανότητες οργάνωσης 
•Δυναμική εξωστρεφής προσωπικότητα  
με ομαδικό πνεύμα 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Ηλικία έως 38 ετών 
•Απαραίτητες συστάσεις  
Προαιρετικά προσόντα: 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  
Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρεία μας 
προσφέρει: 
•Μισθός ανάλογος προσόντων 
•Μόνιμη εργασία 
•Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας

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

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Executive Housekeeper - Amanzoe

Job descriptions: 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 executive housekeeper. 
Under the direction of the EAM, the incumbent will assist 
in the forward planning of the department, ensuring 
the cleanliness of the hotel is to the highest of luxury 
standards and ensuring guest service pertaining to 
the sense of arrival and during their stay is delivered 
promptly, consistently and with natural and sincere 
intuition. 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. 

You will need to have a high level of attention to 
detail for the quality and presentation of employees 
and room product, so as to ensure exceptional guest 
experiences driven by imagination and consistency.

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.

Fluency in business English is of course mandatory. Other 
language capabilities are desirable, but not essential.

Desired skills and experience: 
•You will likely already possess 6-10 years of 
Hotel Industry experience and at least 3 years  
in a comparable 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.

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. 

Send your CV to the following e-mail:  
amanzoe.recruitment@amanresorts.com,  
website: amanresorts.com

Reservation Agent (code RA)

Location: Greek Islands

Position summary: We are looking for an individual to 
take on a Sales and business development role which 
will create massive opportunities for success. The 
ideal candidate should be responsible for the sales 
and reservation department. The candidate will have 
to handle all relevant reservation correspondence 
between the hotel and its collaborators. The candidate 
should be able to apply the latest techniques of Revenue 
Management in order to maximize the revenue an¨d 
handle all the on line and off line contracts. The 
candidate should motivate and inspire his colleagues.
Position requirements: 
•At least 2 years’ experience a reservation agent 
in a luxurious boutique hotel 
•Age up to 35 
•Good command of the english and greek 
language 
•Excellent communication skills including sales, 
negotiation and presentation 
•Attention to the detail 
•Excellent knowledge of all IDS, GDS and various 
business channels

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

 
Ο ξενοδοχειακός όμιλος ERMIA HOTELS & RESORTS 
ειδικός στην ανάπτυξη, διαχείριση και παροχή συμ-
βουλευτικών υπηρεσιών σε ξενοδοχειακές μονάδες, 
αναζητά νέο συνεργάτη για την κάλυψη της θέσης του:

Villa Executive

Υπεύθυνο για τη διαχείριση της μονάδας Nefeli 
Luxury Villas στη Χαλκιδική.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση και σε προσφορά  
υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών 
•Άριστες διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες 
•Ευχέρεια στον χειρισμό ξενοδοχειακών  
προγραμμάτων 
•Προϋπηρεσία ή εμπειρία στις πωλήσεις 
•Γνώση e-commerce 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  
και θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η γνώση δεύτερης 
γλώσσας 
•Άριστη γνώση Η/Υ  
Ο όμιλος προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο για 6 μήνες 
•Δυνατότητα επέκτασης συμβολαίου σε ετήσια 
βάση 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και προοπτικές  
εκπαίδευσης

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα 
μέσω e-mail: cv@shelby.gr. Εγγυόμαστε την από-
λυτη εχεμύθεια στην διαχείριση των προσωπικών 
δεδομένων και των e-mail σας.

 
Το ξενοδοχειακό συγκρότημα OCEANIS BEACH & 
SPA RESORT στην Κω, ζητεί:

Υπάλληλο Υποδοχής

Απαιτούμενα προσόντα: 

•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας &  
γερμανικής, καλή γνώση άλλων ξένων γλωσσών 
θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ελκυστικό πακέτο παροχών 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Διαμονή και διατροφή

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα με πρόσφατη φωτο-
γραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gmanager@
oceanis-hotel.gr, υπόψη Κας. Αιβαλιώτη τηλ: 22420 
23729 & φαξ 22420 23728.

 
HotelBrain, an independent company specializing in 
hotel management, consulting and development, is 
currently seeking to recruit for all 85 hotels under 
management, professional for the position of:

Executive Housekeeper  
 (Code: EX.HS)

Supervises all housekeeping employees, give 
training for newly recruited employees, audit and 
inspects housekeeping personal work assignment 
and requisition supplies. Take care of the budget and 
budget controlling for the department. Attending and 
resolving guest complaints.

Qualifications: 
•3-4 years minimum experience as an assistant 
housekeeper or supervisor in a luxurious boutique 
hotel. 
•Excellent command of both english and greek 
language is essential. 
•Self-motivated, enthusiastic and customer 
-oriented 
•Professional attitude is required. 
•Well groomed with strong interpersonal skills. 
•Excellent customer service skills 
•An attractive package of benefits is offered 
according to qualifications.

Should you wish to be a member of HotelBrain 
team, please send us your CV with a photo to the 
following e-mail: hr@hotelbrain.com. All applications 
will be treated in the strictest confidence. CV’s 
with no reference code and not fulfilling the above 
prerequisites won’t be taken under consideration.

 
Receptionist

Position requirements: 
•Tourism or hospitality degree 
•Minimum experience of 2 years in 5* hotels  
in similar position 
•Advanced use of english language, both oral  
and written 
•Computer literacy (Windows Word, Excel, 
Internet) 
•Previous experience with PMS systems, Fidelio 
preferred 
•Knowledge of second language will be 
considered an asset 
•Strong communication and interpersonal skills 
•Excellent personal presentation 
•Teamwork spirit

Send your CV to the following e-mail: hr@pentelikon.gr
 

Kassandra Bay Resort & Spa in Skiathos, is seeking 
for season 2015:

Guest Relations Agent

Being part of our guest relations team you will: 
•Ensure that all our loyal members are personally 
welcomed and recognized 
•Review the daily arrival report and make sure the 
welcome amenities and guest preferences  
or other requests are in place; 
•Check the rooms prior to arrival and escort 
guests to their rooms when they arrive; 
•Make personal contact with the guests at least 
once a day during their stay or depending  
on the guest needs;  
•Resolve any problem or concern regarding 
guest’s accommodation or service as they arise; 
following up constantly with related departments; 
•Prepare -review and update guest profiles and 
share them with the rest of the team and other 
relevant departments; 
•Find possible opportunities to delight our guests 
and create personalize memorable experiences; 
•Be present to all public areas during their pick 
time to ensure all guests needs are met; 
•Be in constant co-operation with other 
departments. 
•Provide assistant to the events department  
in weddings coordination 

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

Από ανώνυμη παραγωγική και εμπορική εταιρία, 
με έδρα τη Θεσ/νίκη, ζητείται:

Μηχανικός Παραγωγής

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ, ΤΕΙ σχολής μηχανολόγων  
μηχανικών με πολύ καλή γνώση  
του κατασκευαστικού και ενεργειακού τομέα 
•Ηλικία έως 35 ετών με εκπληρωμένες  
στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών και δεύτερης ξένης 
γλώσσας 
•Καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων  
(Top Solid, Autocad κλπ) 
•Γνώσεις προγραμματισμού, οργάνωσης  
και ελέγχου παραγωγής 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Οργανωτικότητα, μεθοδικότητα και συνέπεια 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
•Δυνατότητα εργασίας και στη ΒΙΠΕΘ Σίνδου  
Παρέχονται: 
•Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης

Aποστολή βιογραφικών με αναγραφή: ΚΩΔ. ΜΗΧ.
ΠΑΡ στο e-mail: zekmsp1@gmail.com. Οι υποψήφιοι 
παρακαλούνται να μην αποστέλλουν βιογραφικά εάν 
δε διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα.

Κατάστημα Vodafone στη Θεσσαλονίκη αναζητεί:
Business Advisor

Περιγραφή θέσης: Ο κάτοχος της θέσης θα είναι 
υπεύθυνος για να προσελκύει μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις στο Νομό Θεσσαλονίκης, παρέχοντας 
υψηλών προδιαγραφών εξυπηρέτηση.
Κύριες αρμοδιότητες:  
•Παροχή υψηλών προδιαγραφών εξυπηρέτησης 
τόσο σε νέους όσο και σε υφιστάμενους  
εταιρικούς πελάτες στο χώρο εργασίας τους 
•Ανάπτυξη μιας σαφούς εικόνας τόσο για πιθανές 
ευκαιρίες επέκτασης του πελατολογίου  
όσο και του ανταγωνισμού στην περιοχή 
•Ορθή και αποτελεσματική επικοινωνία  
των πλεονεκτημάτων όσο αναφορά τα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες της Vodafone, τόσο  
στο κατάστημα όσο και στο χώρο του πελάτη. 
•Κατανόηση των διαφορετικών profile  
των πελατών και ικανότητα κάλυψης 
 των αναγκών τους σύμφωνα με τα προϊόντα  
και τις υπηρεσίες της Vodafone. 
•Παρακολούθηση αποτελεσμάτων και παροχή 
σχετικής ανατροφοδότησης στον προϊστάμενο  
Βασικές δεξιότητες:  
Κύριες:  
•Πτυχίο ΤΕΙ ή ισοδύναμο 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία που αποκτήθηκε  
στο πλαίσιο ενός καναλιού πωλήσεων  
(προηγούμενη εμπειρία πώλησης Β2Β) 
•Εξαιρετικές δυνατότητες επικοινωνίας προφορικά 
και γραπτά 
•Κατανόηση των τεχνικών/τεχνολογικών  
επιχειρηματικών λύσεων 
•Ενθουσιώδης και με πάθος, με ισχυρό  
προσανατολισμό προς την ικανοποίηση του πελάτη 
•Συνεχές ενδιαφέρον να ενημερώνεται  
για τις τελευταίες λύσεις και υπηρεσίες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Γνώση υπολογιστών 
•Πρόθυμος να προσεγγίσει τον πελάτη στο χώρο 
του και να του παρουσιάσει τις υπηρεσίες  
της Vodafone 
•Άδεια οδήγησης 
•Ηλικία από 27 έως 34 ετών  
Επιθυμητά:  
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ισοδύναμο 
•Εξοικείωση και πάθος με τις νέες τεχνολογίες 
•Εμπειρία στη διαπραγμάτευση και ικανότητα  
να μετατρέπει τις ευκαιρίες σε πώληση  
Βιογραφικά στο e-mail: cvmail71@gmail.com

Η Randstad Hellas, για λογαριασμό εταιρίας πελάτη 
με εξαγωγική - εμπορική δραστηριότητα και ηγετική 
θέση στον κλάδο, επιθυμεί να προσλάβει:

 Marketing Manager 
 με έδρα τη Θεσσαλονίκη

Αρμοδιότητες/responsibilities: 
•Σύνταξη / συντονισμός του marketing plan 
•Επικοινωνία / συνεργασία με διαφημιστικές 
εταιρίες 
•Παρακολούθηση / ενημέρωση των websites  
των εταιριών 

•Ανάπτυξη και διαχείριση του digital marketing 
campaign 
•Έκδοση προϊοντικών καταλόγων και manuals 
•Ευθύνη επικοινωνιακής πολιτικής  
και παρουσίασης της εταιρίας 
•Δημιουργία / στήσιμο εκθέσεων Ελλάδας  
και εξωτερικού  
Προσόντα/requirements: 
•Πτυχίο marketing ή business administration 
απαραίτητο, μεταπτυχιακές σπουδές επιθυμητές 
•5 χρόνια προϋπηρεσίας τουλάχιστον σε αντίστοιχη 
θέση  
•Άριστη γνώση αγγλικών, επιθυμητή η γνώση 
άλλων γλωσσών 
•Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office 
•Προσανατολισμό στο αποτέλεσμα 
•Επιχειρηματικότητα και στρατηγική σκέψη 
•Πρωτοβουλία 
•Ομαδικότητα  
Προσφορά/offer: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης

Πληροφορίες/information: 2310 414731

Η Randstad αποτελεί μία από της ηγέτιδες εταιρίες 
στον κλάδο παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού 
παγκοσμίως με παρουσία στην ελληνική αγορά για 
πάνω από δεκατέσσερα έτη. Η διεθνής μας εμπειρία, 
σε συνδυασμό με την επιτυχή μας παρουσία στην 
ελληνική αγορά, αποτελούν εγγύηση της ποιότητας 
των υπηρεσιών μας.

Αποστολή βιογραφικών μέσω του link: http://www.
randstad.gr/index.php?pageid=55&pubID=4346. 
Follow us on: Linkedin, Facebook, Twitter, website: 
www.randstad.gr

 
Web Frontend Developer

Requirements 
You must have: 
•At least 1 years of work experience 
•Strong knowledge of Javascript and jQuery. 
•Web design coding skills (e.g. HTML/CSS)  
Bonus points if you have: 
•Experience with Node.JS and ecosystem 
•You are using Typescript, CSS Preprocessors 
(SASS, Less) 
•Familiarity with Web Analytics and/or A/B 
testing 
•Experience with Javascript MVVM frameworks 
(KnockoutJS, AngularJS, etc) 
•Photoshop skills  
Benefits: 
•Do you want to be a part of a fast-growing 
and profitable company where everyone gets 
challenged to become better every day?  
On top of a competitive salary, we offer: 
•Dynamic & creative working environment 
•Free lunch 
•Opportunities for career development  
Send your CV to the following e-mail: 
secretary@mouzenidis.gr

Στέλεχος Διαχείρισης  
και Υλοποίησης   

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Η ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ συμβουλευτική επενδύσεων 
και ανάπτυξης, με σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση 
και διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων, αναζητά 
για τα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη υποψήφιο/-α 
για την πλήρωση θέσης στελέχους διαχείρισης και 
υλοποίησης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Καθήκοντα θέσης: 
•Συμμετοχή στην υποβολή και διαχείριση  
συγχρηματοδοτούμενων έργων, κυρίως ανοικτού 
ανταγωνισμού (π.χ. Ευρωπαϊκής εδαφικής  
συνεργασίας, Horizon 2020, Erasmus+ κλπ.) 
•Εκπόνηση παραδοτέων από την υλοποίηση  
συγχρηματοδοτούμενων έργων (ενδεικτικά  
αλλά όχι περιοριστικά: κλαδικές και τομεακές 
μελέτες, αναφορές υλοποίησης συναντήσεων κ.ά.) 
•Συμμετοχή στη συγγραφή επιστημονικών κειμένων  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής / κοινωνικής κατεύθυνσης 
•Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών υποχρεωτικά  
οικονομικής κατεύθυνσης (κατά προτίμηση 
 στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού) 
•Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία στην υποβολή  
προτάσεων και στη διαχείριση υλοποίησης  
συγχρηματοδοτούμενων έργων 

•Άριστες δεξιότητες διαχείρισης γραπτού λόγου 
στα ελληνικά και τα αγγλικά 
•Άριστη γνώση Η/Υ και εφαρμογών γραφείου  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Πνεύμα ομαδικής συνεργασίας  
και επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Δεξιότητες οργάνωσης & διαχείρισης 
•Κάτοχος άδειας οδήγησης κατηγορίας Β’  
Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
και δυνατότητα εξέλιξης.

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρο-
νικά το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: hr@
gnosianaptixiaki.gr με την ένδειξη κωδικός θέσης: ΣΔ1

Adecco HR is the global leader in HR services, certified 
in Greece with ISO 9001:2008 in the fields of search 
and selection services. Adecco is currently seeking, 
on behalf of its client, a multinational company, for a 
dynamic professional to cover the following position:

Key Account Manager 
(s 722/46271)

Job description 
•Plans and implements the commercial strategy 
in line with the marketing  
•Develops professional relationships and builds 
KOLs advocacy 
•Facilitates listing of the company’s products  
in therapeutic guidelines by providing up-to-date 
medical support to KOLs 
•Provides feedback to senior management 
through thorough reporting and KPIs with 
regards to market changes, development  
and business threats so as the company can align 
accordingly. 
Candidate profile 
•Bachelor’s degree in business administration, 
pharmaceuticals, biology, chemistry, dentistry 
•At least two (2) years of professional experience 
in pharmaceutical hospital sales in sectors such 
as oncology, transplantation, immunology, IVF, 
hematology, etc. 
•Excellent knowledge of the English language 
•Excellent verbal and written communication 
skills 
•Excellent relationship building skills and 
commercial acumen 
•Ability to prioritize and work off own initiative  
The company offers 
•Competitive remuneration package 
•Company car, mobile phone and laptop 
•Private medical insurance 
•Friendly and challenging working environment

Please send your curriculum vitae, quoting reference 
code, by e-mail to the following address: infogr@
adecco.com, through fax at: 2310 988108, or by 
mail to: Adecco HR, Andrianoypoleos 1A, T.K. 55 
133, Thessaloniki After the screening of the CVs, we 
will contact the candidates who meet the profile’s 
requirements to arrange an interview. For more job 
openings please visit our website www.adecco.gr and 
register your CV in our database to be eligible for 
current or future job openings. All applications are 
considered as strictly confidential. Follow Adecco 
Greece on Facebook, Linkedin, Twitter. 

H εταιρία XALATSISCARE που δραστηριοποιείται στο 
χώρο της υγείας αναζητά:

Υπεύθυνο Πωλήσεων

(Υπεύθυνο διαχείρισης τραύματος) για το τμήμα 
επιθεμάτων - διαλειπόντων καθετήρων - στομί-
ων σε Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Πάτρα - Κρήτη με 
βασικές αρμοδιότητες την ανάπτυξη & συντήρηση 
πελατολογίου στα πλαίσια της εμπορικής πολιτικής 
της εταιρίας.

Υπευθυνότητες θέσης 
•Ανάπτυξη πελατολογίου σε ιατρούς, ιδιωτικές  
κλινικές, νοσοκομεία, homecare 
•Αύξηση πωλήσεων και επίτευξη στόχων 
•Εξασφάλιση της εφαρμογής διαδικασιών  
σύμφωνα με τις εταιρικές προδιαγραφές 
•Μελέτη και εκτίμηση της αγοράς  
και του ανταγωνισμού 
•Κατάθεση προτάσεων για την επίτευξη των στόχων. 
•Εφαρμογή των προϊόντων  
Προφίλ/προσόντα υποψηφίου 
•Επιθυμητή εμπειρία σε τμήμα πωλήσεων  
επιθεμάτων 
•Επιθυμητή γνώση αγγλικής & επιθυμητή γνώση 
χρήσης Η/Υ (Word, Excel, Power Point) 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 

ικανότητες με ισχυρή απόδοση στις παρουσιάσεις 
•Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης 
•Θετική, ευχάριστη, προσωπικότητα με ομαδικό 
πνεύμα 
•Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας  
Η εταιρία προσφέρει 
•Ασφάλιση & μισθός 
•Επιπρόσθετο μπόνους βάσει στόχων 
•Εταιρικό κινητό τηλέφωνο 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Συνεχή εκπαίδευση on the job & off the job 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ευκαιρία για διάκριση και εξέλιξη  
σε μια δυναμική εταιρία στον ιατρικό χώρο.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
ergasia2014@gmail.com 

Η εταιρεία υποδημάτων Ανατομικά ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ 
ΑΕ ζητά:

Πωλητές -τριες 
για την Ανάπτυξη της Αγοράς  

των Φαρμακείων

Η εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στον ελληνικό 
χώρο πάνω από 40 χρόνια, αντιπροσωπεύει επώνυμες 
μάρκες ανατομικών υποδημάτων όπως η Birkenstock, 
η Gabor, η Mephisto, η Donna, η Serena κ.α, οι οποίες 
είναι καταξιωμένες παγκοσμίως.

Οι θέσεις αφορούν άνδρες και γυναίκες ηλικίας 24 
- 39 ετών, με έδρα την Αθήνα ή/και Θεσσαλονίκη, 
που έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν σε επαρχι-
ακές πόλεις.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Η πολύ καλή γνώση της αγοράς των φαρμακείων 
(καταναλωτικά ή παραφαρμακευτικά προϊόντα) 
είναι απαραίτητη. 
•Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ (θεωρείται ως επιπρόσθετο 
προσόν). 
•Άδεια οδήγησης (απαραίτητα). 
•Γνώση αγγλικών κρίνεται σκόπιμη.  
Η εταιρεία παρέχει: 
•Εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση πάνω  
στο προϊόν. 
•Μισθό και bonus ανάλογα των πωλήσεων. 
•Όλα τα έξοδα ταξιδιών και μετακίνησης  
καλύπτονται.  
Αποστολή των βιογραφικών στο e-mail: 
gpachis@sakellaris.gr

Στέλεχος Εξαγωγών  
με Άριστα Γερμανικά  

(SS11) 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. Αποστεί-
λατε C.V. με τον αντίστοιχο κωδικό στη διεύθυνση: 
Θεσσαλονίκη: 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.

Προσωπικός Βοηθός  
 (Personal Assistant)

Προσόντα: 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Απόφοιτος ΑΕΙ 
•Άριστη γνώση του MS Office  
(ειδικά Outlook, Word & Excel) 
•Χρήστης τεχνολογιών όπως iCloud, Skype,  
Go To Meeting κλπ. 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Εργασιακή εμπειρία σε χώρο εταιρικού γραφείου  
Δεξιότητες: 
•Ικανότητες γραμματειακής υποστήριξης 
•Ικανότητες οργάνωσης και αρχειοθέτησης 
•Στοιχειώδεις γνώσεις ταμία 
•Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Ικανότητα ανάληψης ευθύνης και προθυμία  
για γνώση νέων αντικειμένων

Παρακαλώ αποστείλετε πλήρες βιογραφικό με 
πρόσφατη φωτογραφία, στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: georgekastanas@gmail.com

Η ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ζητά για άμεση 
πρόσληψη στο κατάστημα της Θεσσαλονίκης:

Επιμελητή Εισπράξεων

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Μεγάλη άνεση στην επικοινωνία 
•Τριετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Ευχέρεια στη χρήση προγραμμάτων Excel, Word 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
•Δυνατότητα συχνών ταξιδιών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας θα εκτιμηθεί  
Προσφέρονται: 
•Πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση 
•Πρόσθετο πρόγραμμα συνταξιοδότησης 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Προοπτική εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
personnel@condellispaul.gr

Promoters

Η εταιρεία POINT-BLANK που δραστηριοποιείται στο 
χώρο της προώθησης πωλήσεων και διοργάνωσης 
εκδηλώσεων, αναζητά άμεσα εμφανίσιμες κοπέλες 
18-30 ετώνμε διαθεσιμότητα για καθημερινή full time 
απασχόληση.

•Θα διεξαχθεί casting για στελέχωση σταθερού προωθη-
τικού προγράμματος μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας σε 
καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών και πολυκαταστήματα.

Παρέχεται ικανοποιητικός μισθός και ασφάλιση.

Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα. Οι ενδιαφερόμενες 
παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους 
με επισυναπτόμενη φωτογραφία προσώπου και 
ολόσωμη αναγράφοντας τον κωδικό θέσης ερ-
γασίας μέσω e-mail: point-blank@point-blank.gr. 
Τηλ. επικοινωνίας: 2310 480291 (10:00-16:00).

Πωλήτριες

(Πλήρους και μερικής απασχόλησης για το corner 
μας στο Attica Mediterranean Cosmos στη Θεσ/νίκη).

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, σε εταιρία ένδυσης, 
τουλάχιστον 3 ετών. 
•Ευχάριστος και επικοινωνιακός χαρακτήρας  
με πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας. 
•Καλή γνώση χρήσης Η/Υ (Word - Excel - 
Powerpoint - Internet) 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
cv2@skywalker.gr

Account Manager

Location: Thessaloniki-Greece 
Ref code: ACM01
We are seeking for a high energy, results-oriented 
Account Manager, dedicated to make customers 
and partners successful. The position requires very 
strong communication skills and the ability to work 
effectively with end- users and both technical and 
non technical management teams.
The ideal candidate should have: 
Requirements: 
•Bachelor’s or master’s degree- preferably  
in computer science or related topic. 
•At least 5 years experience in B2B or B2C  
sales- preferably in the IT industry 
•Fluency both in english and Greek 
•Very good analytical and problem-solving skills 
•Effective written and verbal communication skills 
•Must be a strong team player able to 
collaborate as part of a team to deliver 
exceptional customer results in a rapid paced 
implementation environment 
•Outgoing and very serious about building a career 
in sales. 
•High energy, high enthusiasm, yet professional. 
•Excellent communicator; assertive  
and persuasive. 
•Great listener and quick thinker with  
an inquisitive nature  
Responsibilities: 
•Work towards business growth with specific KPI’s 
•Pursue sales leads by contacting existing  
and new partners or end-customers, identify  
their needs and suggest appropriate solutions 
•Conclude sales orders to meet sales targets 
while ensuring agreed payment terms with 
customers are met 

•Build positive relationships that will generate 
cross and up selling 
•Prioritize and schedule own activities in order  
to meet the established sales targets 
•Communicate effectively with company’s 
departments, in order to achieve customer 
satisfaction 
•Participate in sales meetings, events  
and training programmes  
We offer: 
•A competitive remuneration package 
•A challenging and fun to work in environment 
•Opportunities for knowledge growth through 
continuous training programs 
•Professional experience in the international  
IT sector  
Then send your CVs at the following e-mail: 
jobs@interworks.biz providing position’s code. 
All applications will be treated as confidential.
About Interworks: Interworks is a multidisciplinary 
service provider with a collection of cloud services 
offerings, including IaaS, application services, platform 
services and CSB-enabling software. Its Cloud platform 
offers centralized management of Cloud Services 
and addresses the needs of Telecom Companies, 
Service Providers and ISVs world -wide. It combines 
marketing, sales, billing, provisioning and support in 
a multi-tier platform providing a turn-key solution for 
the delivery of Cloud Services. For more information 
you may visit: www.interworkscloud.com 

Βοηθός Λογιστή / Λογιστής 
για Πλήρη Απασχόληση

Η θέση αφορά άνδρες ή/και γυναίκες ηλικίας 25 - 45 
ετών, με έδρα το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Η πολύ καλή γνώση και εμπειρία 
•Στον έλεγχο και τη λογιστική παρακολούθηση 
εταιρειών Γ’ κατηγορίας 
•Στον υπολογισμό μισθοδοσίας - γνώσεις  
εργατοασφαλιστικής νομοθεσίας 
•Στη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
•Ανάλογη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 
3 ετών  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση Η/Υ κρίνεται σκόπιμη 
•Γνώσεις λογιστικών προγραμμάτων 
•Κάτοχος Ι.Χ.  
Η εταιρεία παρέχει: 
•Μισθό ανάλογα με τα προσόντα 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Άριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
m.tomopoulou@sroussos.gr

Meet the future. Η Manpower, για λογαριασμό 
μεγάλης εταιρίας πελάτη της, αναζητά:

Τεχνολόγο Τροφίμων 
(Κωδ. Θέσης: GRC/ 7728) 

Με έδρα στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Περιγραφή εργασίας: 
•Εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας της παραγωγής 
•Επίλυση προβλημάτων 
•Έλεγχος της τήρησης των προγραμμάτων  
εργασίας, των διαδικασιών ασφάλειας και υγιεινής 
και των οδηγιών διασφάλισης ποιότητας 
•Συνεργασία με τα τμήματα της συντήρησης  
και παραγωγής 
•Σύνταξη αναφορών, πιστοποιητικών ποιότητας   
Προφίλ υποψηφίου: 
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει  
να έχει τα κάτωθι: 
•Πτυχίο ΤΕΙ -ΑΕΙ κατεύθυνσης τεχνολόγος 
τροφίμων 
•Tρία (3) έως πέντε (5) έτη προϋπηρεσίας  
σε αντίστοιχη θέση σε οργανωμένο περιβάλλον 
βιομηχανίας τροφίμων. 
•Γνώσεις προγραμματισμού υλικών και παραγωγής, 
καθώς και γνώσεις ή και εμπειρία σε συστήματα 
παραγωγής θα εκτιμηθούν ιδιαιτέρως 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής. 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•Δυναμική προσωπικότητα με ανεπτυγμένες  
ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και επίλυσης 
προβλημάτων 
•Εμπειρία σε διαχείριση και ανάπτυξη ανθρώπων 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας, προσαρμοστικότητα 
και δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες 

Μπείτε, σήμερα κιόλας για να δείτε την αγγελία στο 
site: www.manpowergroup.gr. Εγγραφείτε δημιουρ-
γώντας το δικό σας λογαριασμό MY MANPOWER, 
ενημερωθείτε για όλες τις ανοιχτές θέσεις εργασίας, 
και κάνετε αίτηση για όλες όσες σας ενδιαφέρουν, 
στείλτε το βιογραφικό σας.

H εταιρία Foodlink Α.Ε. του ομίλου FDL, η ταχύτερα 
αναπτυσσόμενη εταιρία logistics και η μόνη εταιρία 
του κλάδου εισηγμένη στο χρηματιστήριο Αθηνών 
(ΕΝ.Α), αναζητεί ένα άτομο για την κάλυψη της παρα-
κάτω θέσης, στο Κέντρο Διανομής ΒΙ.ΠΕ. Σινδου, 
Θεσσαλονίκη:

Υπάλληλος Γραφείου Κίνησης   
(κωδ: CSTH14)

Περιγραφή θέσης: 
•Καθημερινή παρακολούθηση ροής παραγγελιών 
των αποθετών 
•Επικοινωνία με πελάτες και εξωτερικούς  
συνεργάτες 
•Επεξεργασία & έκδοση παραστατικών  
για παραγγελίες, επιστροφές και παραλαβές 
•Διαχείριση αντικαταβολών 
•Pallet management 
•Reporting 
 
Προφίλ υποψηφίου: 
•Προϋπηρεσία (1) έτους και άνω σε συναφή θέση 
σε εταιρία 3PL ή τμήμα logistics εμπορικής εταιρίας 
•Εμπειρία σε χρήση SAP ή ERP θα συνεκτιμηθεί 
•Άριστη χρήση MS Office, με ιδιαίτερη βάση  
στο MS Excel 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας 
•Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού 
εργασιών 
•Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες 
•Κάτοχος μεταφορικού μέσου  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές που συμπεριλαμβάνουν 
συμμετοχή στο εταιρικό σύστημα αξιολόγησης και 
απολαβής bonus 
•Ευκαιρίες εξέλιξης σε μια δυναμικά  
αναπτυσσόμενη εταιρία
Παρακαλούμε για την αποστολή του βιογραφικού 
σας σημειώματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@
fdlgroup.gr, σημειώνοντας τον κωδικό: CSTH14. 
Μόνο τα βιογραφικά που ανταποκρίνονται σε όλες 
τις προϋποθέσεις θα αξιολογηθούν. Όλες οι αι-
τήσεις θεωρούνται εμπιστευτικές.

 
Η Εστία Αρτοποιία, μια πρωτοπόρα εταιρεία στον κλάδο 
της αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής,  με οργανωμένο 
δίκτυο 16 σημείων πώλησης στη Θεσσαλονίκη,  στα 
πλαίσια της ανάπτυξής της επιθυμεί να προσλάβει:

Βοηθό Μάγειρα στην Παραγωγική  
της Μονάδα στο ΒΙ.ΠΑ. Θέρμης

Προσόντα: 
•Επιθυμητές γνώσεις μαγειρικής 
•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας  
& προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις 
•Υψηλό πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία  
σε καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα  
(πιστοποιητικό υγείας)  
Προσφέρονται: 
•Αποδοχές βάσει προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν  
το βιογραφικό τους- στην ακόλουθη διεύθυνση: 
hr@estiabakery.gr

Μεγάλη διαφημιστική εταιρία ζητά:

Kοπέλες Eμφανίσιμες  

•18-25 ετών, με ύψος πάνω από 1,75   
για πρόγραμμα προώθησης τσιγάρων.  
Aποστολή βιογραφικών στο 
e-mail:  thessaloniki1@westsa.gr και τηλέφωνο: 
2310 413932.

Βιομηχανία ανακύκλωσης στην περιοχή  της δυτικής 
Θεσ/νίκης ζητά:

Υπάλληλο Γραφείου

•30-35 ετών με πτυχίο πληροφορικής ΑΕΙ-ΤΕΙ, 
γνώση αγγλικών, εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις για άνδρες και δικό του μεταφορικό 
μέσο.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
aksa_cv@yahoo.gr

Ανώνυμη εκδοτική εταιρία με ηγετική θέση στο χώρο 
των νομικών& φορολογικών βιβλίων και των CD 
ROM, για τη στελέχωση του τμήματος πωλήσεων με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη ζητά:

Εξωτερικούς Πωλητές 
 (Ένδειξη: ΕΠ-14Θ)

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε πωλήσεις 
door to door (απαραίτητη προϋπόθεση) 
•Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Άνεση και ικανότητα στην επικοινωνία 
•Ηλικία έως 45 ετών 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου 
•Δυνατότητα συχνών ταξιδιών  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
(μισθός, ένσημα και bonus) 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Δυναμικό & αναπτυσσόμενο εργασιακό  
περιβάλλον 
•Χρήση εταιρικού αυτοκινήτου 
•Συνεχής εκπαίδευση

Βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται με την 
αντίστοιχη ένδειξη, υπ’ οψιν Κας Βασιλειάδου, 
e-mail: fragon@sakkoulas.gr, fax: 2310 546812. 
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Ο πελάτης μας είναι τεχνική εταιρία στον κλάδο των 
χημικών δομικών υλικών με πολυετή δυναμική παρου-
σία στην αγορά. Στα πλαίσια της περαιτέρω δυναμικής 
ανάπτυξης της εταιρίας, αναζητούνται κατάλληλοι 
υποψήφιοι για να καλύψουν άμεσα την παρακάτω 
θέση με έδρα Ανατ. Προάστιο της Θεσσαλονίκης:

Μηχανικός Πωλήσεων 
κωδ D-14

Το έργο: Aποτελεσματική ανάπτυξη και διαχείριση 
δικτύου πωλήσεων στον τομέα ευθύνης με επίτευξη 
των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων. 
Προφίλ κατάλληλων υποψηφίου: 
•Σπουδές μηχανικού, χημικού ή marketing 
•Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών  
σε πωλήσεις δομικών και μονωτικών προϊόντων 
•Άριστη γνώση αγγλικών, επιθυμητή γνώση  
2ης ξένης γλώσσας 
•Σύγχρονες δεξιότητες πληροφορικής και χρήσης 
PC 
•Πολύ καλή εμπορική αντίληψη 
•Εμπειρία σε ανάπτυξη και διαχείριση δικτύου 
συνεργατών & αντιπροσώπων 
•Πολύ καλή γνώση της αγοράς του κλάδου 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών  
και αυτενέργειας, λήψη αποφάσεων σε συνθήκες 
πίεσης 
•Ικανότητα διαπραγματεύσεων και αποτελεσματικής 
επικοινωνίας 
•Σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων, ικανότητα  
ανάπτυξης αγοράς και επίτευξης αποτελεσμάτων 
•Επαγγελματισμός και προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα 
•Δυνατότητα ταξιδίων στο εσωτερικό 
•Άτομο με πολλαπλά προσόντα (multi skilled),  
με καλλιεργημένη παρουσία, επαγγελματική  
εμφάνιση, και έμφαση στην εξυπηρέτηση  
των πελατών 
•Ικανότητα συνεργασίας και ομαδικής εργασίας 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται 
να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα (με 
επαγγελματικού ύφους φωτογραφία) αναγράφοντας τον 
κωδικό της θέσης στο e-mail: careers@peopleatwork-
hellas.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα μας: www.peopleatwork-hellas.gr. Όλες 
οι υποψηφιότητες λαμβάνουν απάντηση και αντιμετω-
πίζονται με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Ζητούνται από τους SOS ΙΑΤΡΟΥΣ Θεσσαλονίκης:

Ορθοπεδικοί
Απαραίτητα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ 
•Γνώση Αγγλικών 
•Προϋπηρεσία

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις πα-
ρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα, αναφέροντας τον τίτλο της θέσης στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: salonica@sosiatroi.gr. Η 
εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη 
εχεμύθεια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με την εταιρεία μας μπορείτε να επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας στο internet: www.sosiatroi.gr

Θέσεις εργασίας στο νομό Θεσσαλονίκης: Διάφορες ειδικότητες
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Required qualification: 
•Hospitality graduate 
•At least two years experience in hospitality FO 
experience in a 5 star hotel preferred; 
•Perfect knowledge of English; knowledge  
of a second foreign language will be considered  
an added value 
•Comput hospitality er skills 
•Perfect Ability in communication and personal 
relationships 
•Professional integrity, appearance  
and behaviour, team spirit 
•Be able to act proactively and constantly find 
creative solutions in every guest encounters  
Kassandra Bay Resort offers: 
•Accommodation and meals 
•Dynamic and pleasant working environment 
•Work from May to end September

Please send your cv with recent photograph via 
e-mail: kassandrabay@gmail.com. CVs without 
recent photograph will not be taken into account. 
Kassandra Bay Resort, website: www.kassandrabay.com

 
H GRECOTEL Hotels and Resorts, η μεγαλύτερη 
ξενοδοχειακή αλυσίδα στην Ελλάδα, που ζητά για την 
επόμενη σεζόν:

Guest Relations Officer

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η τουριστικών σχολής 
•Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση αγγλικής και γερμανικής  
ή /και ρώσικης γλώσσας 
•Άριστο διοικητικό, οργανωτικό και επικοινωνιακό 
προφίλ  
Απαιτούμενες δεξιότητες: 
•Παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα  
και αποφασιστικότητα 
•Πνεύμα ομαδικό και προσανατολισμένο  
στην επίτευξη στόχων 
•Δυναμική και επικοινωνιακή προσωπικότητα 
•Ικανότητα διοίκησης και υποκίνησης προσωπικού 
•Άμεση προσέγγιση με τους πελάτες 
•Αποτελεσματική διαχείριση των καταστάσεων  
και άμεση εξεύρεση λύσεων  
Καθήκοντα: 
•Καθοδήγηση πελατών και επισκεπτών  
στο ξενοδοχείο 
•Καλωσόρισμα και υποστήριξη των πελατών 
•Καθημερινές εργασίες γραφείου 
•Η διαρκής εξασφάλιση της ποιότητας  
και της βελτιστοποίησης των υψηλών επιδόσεων 
και της ικανοποίησης των πελατών 
•Αποτελεσματική επεξεργασία αιτημάτων  
/ απαιτήσεων των πελατών 
•Υποστήριξη εκδηλώσεων (γάμους, επίσημα  
δείπνα, κλπ) 
•Καινοτόμες ιδέες  
Οφέλη: 
•Απασχόληση στη μεγαλύτερη ξενοδοχειακή  
εταιρεία στην Ελλάδα 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση 
•Παροχή διαμονής και διατροφής

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv@grecotel.com
 

Hotel Operations Manager

We are currently looking for our sales & reservation 
executive to join our team in Liostasi Ios Hotel & 
Spa, member of Small Luxury Hotels of the World.

Job description 
Qualifications & skills 
•Degree in business/hospitality/hotel 
management/tourism studies 
•4-6 years’ experience in a similar position 
•Fluency in both english-greek and one more 
language 
•Knowledge of hotel computer systems 
•Excellent knowledge of Microsoft Office  
and Internet Browsers 
•Excellent knowledge of PMS, GDS, IDSs systems 
and channel management systems 
•Excellent decision making skills 
•Excellent hospitality and customer care skills 
•Strong leadership and team building skills 
•Young, dynamic and self-motivated 
•Dealing with all enquiries in a professional  
and courteous manner  
Duties and responsibilities includes among 
others 
•Handling budgeting, planning, organizing  
and directing all hotel service 
•Planning and organizing accommodation  
and events 

•Recruiting, training and monitoring staff 
•Monitoring work schedules for individuals  
and teams 
•Addressing problems and trouble shouting 
•Ensuring events and conferences run smoothly 
•Dealing with contractors and suppliers  
What we offer 
•Attractive remuneration package 
•Challenging working environment 
•Opportunities for further development 
•Accommodation & Half Board  
Send your CV with photo attachment 
•Ε-mail: personnel@liostasi.gr 
•Fax: 22860 92680 
•Recommendations indispensable

 
Το Blue Lagoon Princess μέλος του Blue Lagoon 
Group είναι ένα νεόκτιστο πολυτελές ξενοδοχείο 5 
αστέρων με 240 δωμάτια και σουίτες το οποίο βρίσκεται 
σε έναν ήσυχο όρμο πάνω στην παραλία, μόλις 1 χλμ 
από το χωριό Καλύβες, Πολύγυρου, Χαλκιδικής. Το 
Blue Lagoon Princess θα λειτουργήσει το Μάιο του 
2015 και δέχεται αιτήσεις για:

Καμαριέρες

Επιθυμητά προσόντα  
•Πτυχίο τουριστικής σχολής ή αντίστοιχης  
ειδικότητας 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχειακή 
μονάδα 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Γνώση γερμανικών θεωρείται επιπρόσθετο  
προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτη-
ση τους είτε απευθείας στα γραφεία του ξενοδοχείου 
είτε αποστέλλοντας το βιογραφικό τους σημείωμα 
μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της ιστοσελί-
δας του ξενοδοχείου. Bιoγραφικά στο e-mail: hr@
bluelagoonprincess.gr. Όλα τα βιογραφικά θα πρέπει 
να συνοδεύονται από μία πρόσφατη φωτογραφία.

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

Guest Relations 
Officer

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
•Απόφοιτος ανώτερης τουριστικής σχολής ή Α.Ε.Ι. 
δημοσίων σχέσεων & επικοινωνίας 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ξενοδοχεια-
κές μονάδες 4* ή 5* άνω των 300 δωματίων,  
στην Ελλάδα ή το εξωτερικό 
•Άριστη γνώση αγγλικών και τουλάχιστον άλλης 
μίας ξένης γλώσσας (γερμανικής / γαλλικής /  
ρωσικής / σουηδικής) - γνώση περισσοτέρων  
των δύο γλωσσών θα συνεκτιμηθεί 
•Άριστη γνώση H/Y - γνώση χειρισμού ξενοδοχεια-
κού λογισμικού Fidelio/ Opera θα συνεκτιμηθεί 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και διάθεση 
εξυπηρέτησης του πελάτη 
•Ικανότητα παρουσίασης των ξενοδοχείων και 
προώθησης/υποστήριξης των υπηρεσιών που αυτά 
προσφέρου 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων  
και προβλημάτων 
•Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά,  
ευχάριστη και ευγενική προσωπικότητα  
με ευχέρεια στις ανθρώπινες επαφές και ομαδική 
συμπεριφορά στο εργασιακό περιβάλλον  
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

 
Costa Navarino is the new prime destination in the 
Mediterranean, with a strong commitment to sustainable 
practices and environmental responsibility. Located in 
the Greek region of Messinia in southwest Peloponnese, 
Costa Navarino is set against a backdrop of unspoiled, 
breathtaking seaside scenery and 4,500 years of 
history. Costa Navarino currently comprises two luxury 
Starwood managed properties, The Westin Resort 
Costa Navarino and The Romanos, a Luxury Collection 
Resort, offering a total of 766 guestrooms, suites & 
villas, a state-of-the-art 5000m2 House of Events 
conference center, the Anazoe Spa & Thalassotherapy, 
two signature golf courses, exquisite gourmet dining 
venues, shops and boutiques, first class children’s 
facilities and multiple sports and activities.

The award-winning The Romanos, a Luxury Collection 
Resort and The Westin Resort Costa Navarino are 
seeking for a Lifeguard to be part of the leisure and 
recreation team of two five star hotels. The successful 
candidate will safeguard guests who use the resort’s 
pools. Secondary functions include first aid, information 
about the resort and touristic attractions of the area.

To be successful in this role you will: 
•Have previous experience as a pools lifeguard. 
•Hold of a poll lifeguard certificate. 
•Hold of a first aid certificate. 
•Have excellent physical condition. 
•Speak, write and converse freely in both Greek 
and English.  
Costa Navarino offers: 
•Competitive salary remuneration based on 
qualifications 
•Chance to be developed within the most 
innovative operator of lifestyle hospitality brands 
in the world. 
•Οn going training opportunities. 
•Accommodation in the vicinity of Costa Navarino 
(for non - Messinian residents). 
•Meals within the premise. 
•Private medical plan. 
•Use of Costa Navarino facilities, according  
to the relevant policies.

If you are interested in this exciting opportunity to 
grow within the most innovative hospitality operator, 
please send a resume and a photograph to the following 
e-mail: Career@costanavarino.com

Front Desk Manager 
Receptionists

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανωτάτης τουριστικής σχολής. 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση σε ξενοδοχείο πολυτελείας. 
•Άριστη γνώση αγγλικών, επιθυμητή η γνώση 2ης 
γλώσσας (γαλλικά). 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά. 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη. 
•Ομαδικό πνεύμα, οργανωτικές και διοικητικές 
ικανότητες. 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
καταστάσεις. 
•Άριστη γνώση Η/Υ.  
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας & φιλικό περιβάλλον 
εργασίας. 
•Διαμονή και διατροφή. 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο προσό-
ντων και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@laresidencemykonos.com

Από το πολυτελές ξενοδοχείο LA MARQUISE LUXURY 
RESORT COMPLEX, στην περιοχή της Καλλιθέας Ρό-
δου, ζητούνται συνεργάτες για τη νέα τουριστική σεζόν 
2015 στην εξής ειδικότητα:

Καμαριέρες

Οι υποψήφιες, οι οποίες θα πρέπει να έχουν ανά-
λογη εμπειρία σε ξενοδοχειακές μονάδες 4 & 5 
αστέρων, μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: info@
lamarquise.gr, ή με φαξ στο 22410 85820.

Νέες έως 25 ετών που θέλουν να ξεκινήσουν την 
σταδιοδρομία τους σε ένα πολυτελές ξενοδοχειακό 
συγκρότημα θα προτιμηθούν.

 
Το Athens Lotus Hotel στην Αθήνα, ζητά να προσλάβει:

Receptionist

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής τουριστικών επιχειρήσεων 
Ελλάδος ή Εξωτερικού 
•Τουλάχιστον 1-2 χρόνια επαγγελματική εμπειρία 
σε ξενοδοχειακές μονάδες 3-5 αστέρων  
•Άριστη γνώση της αγγλικής 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Ικανότητες οργάνωσης 
•Δυναμική εξωστρεφής προσωπικότητα  
με ομαδικό πνεύμα 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Ηλικία έως 38 ετών 
•Απαραίτητες συστάσεις  
Προαιρετικά προσόντα: 
•Γνώση Ermis Windows 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  
Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρεία μας 
προσφέρει: 
•Αποδοχές ανάλογες προσόντων 

•Μόνιμη εργασία 
•Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@athenslotushotel.gr

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Spa Therapist

Job description: 
•Provide consistent professional spa massage and 
body treatments compliant with spa protocols and 
accepted documentation practices 
•Handle guests’ queries and concerns efficiently 
and politely 
•Uphold the standards of hygiene and sterilization 
as directed by law and the spa’s policies and 
procedures 
•Possess the aptitude to work no direct 
supervision 
•Maintain a constructive attitude and add toward 
a quality work environment 
•Help in all areas of spa operation as requested  
by organization 
•Perform prep work, correctly clean and restock 
room as necessary 
•Actively support the spa, treatments, services 
and retail, in addition to programs obtainable 
•Efficiently inform and teach guests concerning 
specific wellness concerns  
Send your CV to the following e-mail:  
cv@calderacollection.gr, fax: 22860 36119.

Η Juliette Armand επιθυμεί να προσλάβει για το 
συνεργαζόμενο κατάστημα Skin Mood στη Γλυφάδα:

Υπεύθυνο Αισθητικό

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο αισθητικής 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και Η/Υ 
•Προϋπηρεσία στο κλάδο του καλλυντικού 
•2ετής εμπειρία στις πωλήσεις 
•Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητες  
επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα  
και την επίτευξη στόχων 
•Ηλικία έως 35 ετών  
Παρέχονται: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης

Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα, προς: διεύθυνση 
προσωπικού, e-mail: dimi@juliettearmand.gr

Το Santorini Princess Spa Hotel και το Santorini 
Princess Presidential Suites επιθυμούν να προσλάβουν:

Αισθητικό  
ή Φυσικοθεραπεύτρια

Για το τμήμα του spa για τη σεζόν 2015  
(Απρίλιο – Οκτώβριο).  
•Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών.  
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail:  
info@santorini-princess.com .Τηλ: 210 8076292. 
Υπ’ όψιν Κου Τσιάρα Αλέξανδρου.

ΦΥΛΑΞΗ
Φύλακες / Προσωπικό Ασφαλείας  

Θρακομακεδόνες

Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας ζητά ικανά 
άτομα έως 35 ετών, περίπου 80 κιλά και 1,80 ύψος, 
χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις, να απασχοληθούν 
μόνιμα ως προσωπικό ασφαλείας (φύλακες) στην 
περιοχή Θρακομακεδόνων.

•Απαραίτητη η ειδική άδεια εργασίας  
(κατά προτίμηση νέου τύπου) και η άδεια οδήγησης 
αυτοκινήτου.

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

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Από το πολυτελές ξενοδοχείο LA MARQUISE LUXURY 
RESORT COMPLEX, στην περιοχή της Καλλιθέας Ρό-
δου, ζητούνται συνεργάτες για τη νέα τουριστική σεζόν 
2015 στην εξής ειδικότητα:

Καθαρίστριες

Οι υποψήφιες, οι οποίες θα πρέπει να έχουν ανά-
λογη εμπειρία σε ξενοδοχειακές μονάδες 4 & 5 
αστέρων, μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: info@
lamarquise.gr, ή με φαξ στο 22410 85820.

Ο όμιλος πολυτελών ξενοδοχείων Domotel,  επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό του: 

Revenue Manager 
  (με έδρα τη Θεσσαλονικη)

Αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη μεριδίου αγοράς και βελτιστοποίηση 
εσόδων μέσω κατάλληλης τιμολογιακής  
πολιτικής. 
•Σχεδιασμός και διαχείριση ενιαίας τιμολογιακής 
στρατηγικής για όλα τα τμήματα της αγοράς  
και τα κανάλια διανομής. 
•Τακτική αναφορά στον προϊστάμενο  
του τμήματος σχετικά με την εφαρμογή  
και την αποτελεσματικότητα της τιμολογιακής 
πολιτικής. 
•Παραγωγή ασφαλών προβλέψεων  
σε εβδομαδιαία και μηνιαία βάση. 
•Αναγνώριση ευκαιριών και ανάπτυξη νέων 
στρατηγικών προώθησης. 
•Ανάπτυξη διαδικτυακών/online στρατηγικών  
σε συνεργασία με το τμήμα μάρκετινγκ.   
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικών επαγγελμάτων ή ανώτατης 
εκπαίδευσης. 
•Γνώση και εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών,  
ξενοδοχειακού revenue management. 
•Γνώση της τουριστικής αγοράς με δυνατότητα 
αξιολόγησης και ανάλυσής της  

(revenue reports, forecasts, rate analysis). 
•Ισχυρή προσωπικότητα με οργανωτικές  
και διοικητικές ικανότητες. 
•Άριστη γνώση του Microsoft Office, ειδικότερα 
του Excel. 
•Άριστη γνώση αγγλικών.  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Σχετικό μεταπτυχιακό. 
•Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας. 
•Εμπειρία σε τουριστικά συμβόλαια. 
•Γνώση ξενοδοχειακών προγραμμάτων (Fidelio). 
•Εμπειρία σε οργανωμένο τμήμα πωλήσεων 
ξενοδοχείου, στην ανάπτυξη τιμολογιακής  
πολιτικής, στις πωλήσεις και το μάρκετινγκ. 
•Εμπειρία e-commerce.

Παροχές: Ανταγωνιστικό πακέτο σε ένα σύγχρο-
νο εργασιακό περιβάλλον με διαρκή ανάπτυξη, με 
συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη, καθώς και 
προοπτικές εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα με μία φωτογρα-
φία, στη διεύθυνση:  hr@domotel.gr. (Για όλα τα 
βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια).

H qmetric | HR & Career Solutions, επιθυμεί να στελεχώσει, για λογαριασμό πελάτη της τη θέση του/της:

Μηχανικού Δικτύων & Συστημάτων  
Πληροφορικής (Κωδικός Θέσης: NS1)

Η εταιρεία-πελάτης: Ο πελάτης μας δραστηριοποιείται πάνω από 10 χρόνια στην ελληνική αγορά στο χώρο 
της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Είναι πιστοποιημένος συνεργάτης 
της Cisco Systems, Hewlett Packard, Dell, Microsoft, VMware, Symantec, NetApp, EMC, παρέχοντας 
ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών με έμφαση στην ποιότητα εξυπηρέτησης. 

Η θέση: 
Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα ενταχθεί στο τεχνικό τμήμα της εταιρείας και τα καθήκοντά του/
της θα περιλαμβάνουν:  
•Σχεδίαση, υλοποίηση και τεχνική υποστήριξη έργων πληροφορικής και τηλεπικοινωνίων 
•Εγκατάσταση, υποστήριξη και παραμετροποίηση, κυρίως δικτυακών λύσεων και υποδομών της Cisco 
Systems, καθώς και λύσεων των κατασκευαστών Microsoft και HP 
•Επίλυση τεχνικών θεμάτων - παροχή τεχνικής υποστήριξης σε πελάτες 
•Σύνταξη, διόρθωση, ενημέρωση τεχνικών προδιαγραφών έργων και προσφορών 
VΈρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και λύσεων. 

Το προφίλ σας:  
Προκειμένου να είστε σε θέση να ανταποκριθείτε στα καθήκοντα της θέσης του μηχανικού δικτύων  
& συστημάτων πληροφορικής, θα πρέπει να διαθέτετε τα ακόλουθα:  
•Σπουδές πληροφορικής 
•Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον (5) πέντε ετών σε παρόμοια θέση 
•Άριστη γνώση αγγλικών (απαιτείται προφορική και γραπτή επικοινωνία με διεθνείς κατασκευαστές) 
•Πιστοποιήσεις τεχνικών γνώσεων της Cisco Systems επιπέδου τουλάχιστον CCNA 
•Πιστοποιήσεις τεχνικών γνώσεων της Microsoft επιπέδου τουλάχιστον MCSA,MCP 
•Άριστη γνώση και εφαρμογή TCP/IP δικτύων (Routing, Switching, Wireless, Security κ.α.) 
•Άριστη γνώση και εφαρμογή υποδομών VoIP / VoIPPBX (Asterisk, Cisco Call Manager κ.α.) 
•Άριστη γνώση και υλοποίηση υποδομών Microsoft (Windows Server, Exchange Server,  
Active Directory, Backups, Storage κ.α.) 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες (για τους άνδρες υποψηφίους) 
•Δυναμική παρουσία, ανάληψη πρωτοβουλιών, άριστη ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας,  
εξωστρεφή και επικοινωνιακή προσωπικότητα 
•Δημιουργική σκέψη, αναλυτική και συνθετική ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
•Υψηλή ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης εργασιών 
•Αυστηρή τήρηση προθεσμιών & χρονοδιαγραμμάτων 
•Ομαδικό πνεύμα και διάθεση συνεργασίας 
•Διάθεση συνεχούς ανάπτυξης και ενημέρωσης για τις εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας   
Ο πελάτης μας προσφέρει: 
•Εφόσον επιλεγείτε για την κάλυψη της θέσης του του μηχανικού δικτύων & συστημάτων  
πληροφορικής, σας προσφέρονται τα ακόλουθα: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Νεανικό, φιλικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας 
•Κάλυψη κόστους τεχνικών σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων 
•Άριστες προοπτικές εξέλιξης στο πλαίσιο μιας δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρείας. 

Ενδιαφέρεστε; Είναι για εσάς η θέση του μηχανικού δικτύων & συστημάτων πληροφορικής κάτι παρα-
πάνω από δουλειά; Σας συναρπάζει η προοπτική να συμμετέχετε σε ενδιαφέροντα projects που θα σας 
δώσουν την ευκαιρία να εξελιχθείτε ως επαγγελματίας; Επιθυμείτε να ενταχθείτε στο δυναμικό μίας 
εταιρείας που ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών και φροντίζει για την εξέλιξη των ανθρώπων 
της; Έχει σημασία για εσάς να εργάζεστε σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας; 

Εάν ναι, τότε μπορείτε να αποστείλετε άμεσα πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοδευτική επιστολή στη 
διεύθυνση: cv@qmetric.gr. (Κωδικός Θέσης: NS1). Η εταιρεία μας τηρεί αυστηρούς κανόνες εχεμύ-
θειας και εμπιστευτικότητας.

Η ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ είναι από τις ηγέτιδες εταιρίες στον κλάδο της κατασκευής 
ηλεκτρικών πινάκων και συστημάτων στην Ελλάδα, με παραγωγική δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη και 
γραφεία πωλήσεων στην Αθήνα. Έχοντας πάνω από 50 χρόνια εμπειρία, με παρουσία τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στο εξωτερικό (Βαλκάνια, Μέση Ανατολή και Αφρική) ενδιαφέρεται, στα πλαίσια της ανάπτυξής 
της, να προσλάβει δύο φιλόδοξα και δυναμικά στελέχη για τη θέση του:

 Μηχανικού Πωλήσεων  
(Sales Engineer)

Η μία θέση αφορά στη Θεσσαλονίκη και η άλλη 
στην Αθήνα.  
Η θέση 
Κύρια καθήκοντα: 
•Υλοποίηση της εμπορικής πολιτικής  
της εταιρείας. 
•Ανάπτυξη πελατολογίου. 
•Προετοιμασία προσφορών. 
•Παρακολούθηση της πορείας επίτευξης  
των στόχων πωλήσεων και υποβολή προτάσεων 
ανάπτυξης και βελτίωσης.  
Ο υποψήφιος 
Ο ιδανικός υποψήφιος αναμένεται να διαθέτει: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με ειδικότητα ηλεκτρολόγου 
μηχανικού. 
•3ετή εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων σε: 
-Ηλεκτρικούς πίνακες χαμηλής τάσης 
-Ηλεκτρικούς πίνακες μέσης τάσης  
(metal enclosed & metal clad) 

-Συστήματα bus duct 
-Υποσταθμούς 
-Μετασχηματιστές 
-Αυτοματισμούς 
•Εμπειρία στη μελέτη και το σχεδιασμό  
ηλεκτρικών λύσεων θα θεωρηθεί ιδιαίτερο 
προσόν. 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και χρήσης 
Η/Υ (MS office, E.R.P.). 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες. 
•Δυνατότητα ταξιδίων σε όλη την επικράτεια. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες).

Η εταιρία προσφέρει: Η εταιρία προσφέρει ένα 
ελκυστικό πακέτο αποδοχών και παροχών, καθώς και 
εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης σε έναν δυναμικό 
και συνεχώς αναπτυσσόμενο οργανισμό.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
sales@siafaras.gr

Το Grand Hotel Palace, ξενοδοχείο 5* στη Θεσσαλονίκη, ζητεί:

Άτομο με Εμπειρία  
στη Διαχείριση Social Media

•Για part-time απασχόληση, με προϋπηρεσία στον  ξενοδοχειακό τομέα και γνώσεις γραφιστικής.  
Απαραίτητη γνώση της αγγλικής γλώσσας  και άριστη γνώση Η/Υ.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: gm@grandhotelpalace.gr. Τηλ. επικοινωνίας: 2310 549000

Αρ. Πρωτ. 6962. Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση στελέχους στο πλαί-
σιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις για την ενίσχυση του ρόλου της καινοτομίας και των μορφών 
συνεργασίας στις μικρές επιχειρήσεις» του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Το Ινστιτούτο 
Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων (ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ) σύμφωνα με την από 22/10/2014 απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, προσκαλεί τους 
ενδιαφερόμενους/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την κάλυψη της θέσης (μισθωτή σχέση 
εργασίας, πλήρους απασχόλησης και ορισμένου χρόνου αναμενόμενης διάρκειας έως και 31/10/2015):

Στέλεχος Υλοποίησης Έργου
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 
•Εμπειρία σχεδιασμού, συντονισμού  
και διαχείρισης έργων 
•Εμπειρία υποστήριξης επιχειρήσεων σε θέματα 
καινοτομίας ή/και συνεργατικών σχηματισμών  
ή/και επιχειρηματικότητας 
•Πολύ καλή γνώσης της αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ  
Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν 

τα παραπάνω απαραίτητα προσόντα,  
θα βαθμολογηθούν με βάση: 
•Τη συνάφεια των τίτλων σπουδών  
με το αντικείμενο του έργου 
•Την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 
•Τη συνάφεια και τη διάρκεια της επαγγελματικής 
τους εμπειρίας   
Επιπλέον σημειώνεται ότι οι επικρατέστεροι 
υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη,  
η οποία θα βαθμολογηθεί.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις για την ενίσχυση του ρόλου της καινοτομίας 
και των μορφών συνεργασίας στις μικρές επιχειρήσεις», υλοποιεί μία σειρά δράσεων με στόχο να 
ενημερώσει, να επιμορφώσει και να παρέχει συμβουλευτικές-υποστηρικτικές υπηρεσίες στις μικρές 
επιχειρήσεις στα πεδία της καινοτομίας και της συνεργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, το αντικείμενο εργασίας του στελέχους περιλαμβάνει ενδεικτικά: συμμετοχή στις 
εργασίες συντονισμού και διαχείρισης του έργου, συντονισμός συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις 
επιχειρήσεις, παρακολούθηση εξωτερικών συνεργατών/αναδόχων, οργάνωση και υποστήριξη των δρά-
σεων του έργου (επιχειρηματικές συναντήσεις/επισκέψεις, σεμινάρια επιμόρφωσης κ.α), συμμετοχή στις 
δράσεις προβολής και δημοσιότητας του έργου κ.α.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα και τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά (απλά αντίγραφα πτυχίων, βεβαιώσεων επαγγελματικής εμπειρίας κ.λ.π, συνοδευόμενα από 
Υπ. Δήλωση του Ν. 1599/1986 για την ακρίβεια των στοιχείων) σε κλειστό φάκελο μέχρι την Παρασκευή 5 
Δεκεμβρίου 2014, στη διεύθυνση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αριστοτέλους 46, 10433 Αθήνα, με αναφορά στη θέση εργασίας.  
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ. 210 8846852, εσωτ. 326, 327.
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Μικρές Αγγελίες Εργασίας
Διοικητικά και Επιτελικά  
Στελέχη Επιχειρήσεων
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματεία και Υπεύθυνη /ος Εσω-
τερικών Διαδικασιών. Έμπειρη /ος σε οργάνω-
ση-διοίκηση εσωτερικών διαδικασιών τεχνικής 
εταιρίας, στη Μύκονο. Απαραίτητο Πτυχίο ΑΕΙ, 
Αγγλικά και μεταφορικό μέσο. Σοβαρότατο πακέτο 
αποδοχών, ΙΚΑ. E-mail: kostas.andron@gmail.
com, τηλ: 6980 506000.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορική ζητά άτομο με διοικητικές 
ικανότητες. Μισθός 1.200€. Βιογραφικά στο 
e-mail: vitrovin@gmail.com.

Η OPTICAL Papadiamantopoulos αναζητά 
Διευθυντή Υποκαταστήματος Corner Γιαλιών 
Ηλίου στο Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος. Απαραί-
τητη προϋπόθεση εμπειρία στη λιανική. Άριστη 
γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@optical.gr.

ΣΤΕΛΕΧΗ Πωλήσεων και Διοίκησης ζητούνται 
από όμιλο εταιριών με ηγετική θέση στον κλά-
δο. Απαραίτητη γνώση H/Y, Αγγλικών. Εμπειρία 
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Παρέχεται 
ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών, ασφάλιση 
και προοπτικές εξέλιξης. Τηλ: 211 9964013.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Health and Safety Managers με 5ετή-
10ετή εμπειρία για έργα στο Εξωτερικό. Κατοχή 
αναγνωρισμένων πιστοποιητικών σε θέματα ασφά-
λειας και υγείας (NEBOSH, IOSH κλπ) θεωρείται 
επιπλέον προσόν. E-mail: info@atzovaras.gr.

ΕΜΠΕΙΡΗ σε οργάνωση και διοίκηση τμήματος 
επικοινωνίας, ζητείται. Ειδική εργασία (όχι κατανα-
λωτικό προϊόν). Σοβαρότατο πακέτο αποδοχών - ΙΚΑ. 
Βιογραφικά στο e-mail: panousopoulos@gnl.gr.

MARITIME security company, is seeking for 
Commercial Director. Αt least 2 years experience. 
Εxcellent interpersonal and communication skills 
in English. Applicants with experience as CSO-
DPA οr experienced in the special forces. CVs: 
pgoc.humanresources@yahoo.gr.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται από εμπορική εταιρία 
υφασμάτων με εμπειρία και γνώση στα υφά-
σματα, με γνώσεις Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: pedesign@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για τα τμήματα εποπτείας, 
στελέχωσης, εκπαίδευσης, με ή χωρίς προϋ-
πηρεσία. Υψηλές αποδοχές, ευέλικτο ωράριο, 
δυνατότητα καριέρας. Τηλ: 6982 920609.

ΑΤΟΜΟ με ευχέρεια λόγου και ευγένεια, ζητείται 
για την κάλυψη μιας θέσης του «Κέντρου Οικου-
μενικός Ελληνισμός» με σκοπό τη διαχείριση των 
μελών του. 700€, ΙΚΑ, 8ωρο. Τηλ: 210 8810272, 
κα Ελευθεριάδη Υπεύθυνη, ώρες επικοινωνίας 
10:00-14:00.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Χαλκιδική ζητά για συ-
νεργασία Υπεύθυνο Προσωπικού (ανθρώπινοι 
πόροι). Απαραίτητο προσόν η προϋπηρεσία σε 
ανάλογη θέση σε ξενοδοχεία και άριστα Αγγλικά. 
Παρέχονται μόνιμη απασχόληση-ανταγωνιστικό 
πακέτο αποδοχών. E-mail: cv@jobtrust.gr, θέμα: 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

ΞΕΚΙΝΑΜΕ τη στελέχωση νέας μονάδας διε-
θνούς ομίλου. Ζητούνται πτυχιούχοι Διοίκησης 
Επιχειρήσεων με προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: patras192@yahoo.gr, κoς Πάτρας.

ΕΤΑΙΡΙΑ δικτυακού marketing ζητεί άτομα για την 
οργάνωση και ανάπτυξη δικτύου. Τηλ: 6943 950447.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώσεις λογιστικής και διοίκησης 
επιχειρήσεων. Εμπειρία επιθυμητή, όχι απαραίτητη. 
Γνώση Αγγλικών και Microsoft Office απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: pontikas.v@orancon.gr.

ΜΕΓΑΛΗ πολυεθνική εταιρία αναζητά υποψήφιους 
Ηγέτες, άτομα υπεύθυνα, σοβαρά, με όνειρα για 
το μέλλον, που να έχουν όρεξη για δουλειά, να 
δεσμεύονται και να έχουν άνεση στην επικοινω-
νία. Προσφέρεται η ευκαιρία μηνιαίων εσόδων. 
Τηλ: 6943 950447.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ πρώην (άνδρες και γυναίκες) 
ζητούνται για καινοτόμο εργασία με ή χωρίς κε-
φάλαιο, από όλη την Ελλάδα για συνεργασία. 
Τηλ: 6943 950447.

Η WELLNESSNOW δραστηριοποιείται στο χώρο 
της Υγείας-Ευεξίας-Διατροφής και ζητά άμεσα 
Συνεργάτες για την στελέχωση των παρακάτω 
τμημάτων: Εμπορικό τμήμα, Τμήμα οργάνω-
σης και διοίκησης συνεργατών. E-mail: info@
wellnessnow.gr, τηλ: 6932 309100, 6986 219045.

 

Γραμματείς - Υπάλληλοι  
Γραφείου και Υποδοχής
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος -α για το τμήμα γραμματειακής 
υποστήριξης. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών και 
H/Y. Τηλ: 211 9964013.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ όμιλος ζητεί άνεργες στο τμήμα 
υπηρεσιών ενημέρωσης ρεσεψιόν. Πενθήμερο 
συνεχές, μισθός 597€ συν ΙΚΑ. Τηλ: 6946 663394, 
κος Γεωργίτσης 

ΑΤΟΜΟ ζητείται με βασικές γνώσεις Η/Υ ζητείται 
για απασχόληση. Τιμή 870€. Βιογραφικά στο 
e-mail: vitrovin@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματεία και Υπεύθυνη /ος Εσω-
τερικών Διαδικασιών. Έμπειρη /ος σε οργάνω-
ση-διοίκηση εσωτερικών διαδικασιών τεχνικής 
εταιρίας, στη Μύκονο. Απαραίτητο Πτυχίο ΑΕΙ, 
Αγγλικά και μεταφορικό μέσο. Σοβαρότατο πακέτο 
αποδοχών, ΙΚΑ. E-mail: kostas.andron@gmail.
com, τηλ: 6980 506000.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται από δικηγορικό γραφείο 
στο Ρέντη. Άριστη γνώση office, τυφλό σύστημα, 
υψηλή ταχύτητα δακτυλογράφησης, εγγεγραμ-
μένη στον ΟΑΕΔ, προϋπηρεσία σε δικηγορικό 
γραφείο συνεκτιμάται. Ωράριο 15:00 - 21:00. 
E-mail: housseas@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ειδική Βοηθός για εργασία περιστασιακή. 
Προσφέρεται εκπαίδευση. Δυνατότητα ταξιδιών, 
γνώση Η/Υ, Αγγλικών, δεύτερη γλώσσα και γνώση 
φωτογραφίας επιθυμητές. Τηλ: 6944 359949.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από ανώνυμη εταιρία διαχείρισης 
αποβλήτων, για σύνταξη φακέλων δημοσίων δι-
αγωνισμών, με άριστη γνώση Η/Υ και Αγγλικών. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@kafsis.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου με εμπειρία 
γραμματείας και άριστη χρήση Η/Υ. Θα Συνεκτι-
μηθεί η εμπειρία σε κοινοτικά και εκπαιδευτικά 
προγράμματα. Βιογραφικά στο e-mail: katartisi.
apasxolisi@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητάει Υπάλληλο για το τμήμα εισαγω-
γών/εξαγωγών, με άριστη γνώση Αγγλικών και 
χειρισμό Ms Office. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση, θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: info@
tradesolutions.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Απόφοιτη Πανεπιστημίου με γνώση 
τουλάχιστον Αγγλικής γλώσσας και άριστο χει-
ρισμό Η/Υ. Ευχάριστη παρουσία με έφεση στις 
δημόσιες σχέσεις, για γραμματειακή υποστήριξη 
διεύθυνσης πωλήσεων. E-mail: irinifpapa@yahoo.
gr, τηλ: 6945 102914.

ΝΕΟΣ -α με γνώση Η/Υ και Αγγλικών ζητείται από 
εταιρία συμπληρωμάτων διατροφής για κάλυψη 
γραμματειακής θέσης. Σταθερός μισθός, ασφάλιση 
ΙΚΑ. Τηλ: 211 5554968.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ φύσης ζητά Γραμματέα με 
γνώσεις γραφιστικής, ανεξαρτήτως ηλικίας, 
φύλου. Παρέχεται διαμονή σε πολυτελή δωμάτιο 
με λουτρό. Μη καπνιστές, οικολογική συνείδηση. 
Άμεση πρόσληψη. Μισθός 500€. E-mail: agapi@
oikologoi.gr, τηλ: 2295 038300.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου ζητείται για γραμματει-
ακή υποστήριξη, διαχείριση πελατών, part-time. 
Βασικός μισθός, μπόνους, κάλυψη μεταφορικών. 
Επικοινωνιακός χαρακτήρας, οργανωτικότητα, 
δυναμική προσωπικότητα. Αγγλικά, Η/Υ, επιθυμητή 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. E-mail: hr@
mrit.gr. τηλ: 210 2838009.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου ζητείται για εταιρία 
ενοικιάσεων αυτοκινήτου, στα Ιωάννινα. Απα-
ραίτητα Αγγλικά, δίπλωμα οδήγησης, Η/Υ. Τηλ: 
2645 023581, ώρες επικοινωνίας 19:00-21:00.

ΝΕΑ ζητείται από εταιρία συμπληρωμάτων δι-
ατροφής για γραμματειακή υποστήριξη. Άμεση 
πρόσληψη, ασφάλιση ΙΚΑ. Τηλ: 211 9964006.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία στα Ν. Προάστια ζητά 
Υπάλληλο Γραφείου, με εμπειρία σε εισαγωγές-
εξαγωγές, άριστη γνώση Αγγλικών και θεμάτων 
εμπορίου (αποθήκες-διανομές-τιμολόγηση-ει-
σπράξεις-πληρωμές). Προηγούμενη αντίστοιχη 
επαγγελματική εμπειρία ή/και πτυχίο ΑΕΙ θα 
συνεκτιμηθούν. E-mail: lamda@lamda-sa.gr.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία μεγάλη, ζητεί άτομο για γραμ-
ματειακή υποστήριξη. Άριστη γνώση Αγγλικής 
και Κινεζικής. Τηλ: 210 6032022.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κοινωνική Λειτουργός για 5ωρη 
απογευματινή απασχόληση. Θα αναλάβει τη 
γραμματειακή υποστήριξη κέντρου θεραπειών. 
Προσόντα: άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, πολύ καλή 
γνώση Αγγλικών, μεθοδικότητα, οργανωτικότητα, 
υπευθυνότητα. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο 
e-mail: cvlogos1@gmail.com.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στην Κυψέλη ζητεί άτομο για 
Ρεσεψιόν (άνδρα - γυναίκα) για ημιαπασχόληση, 
Δευτέρα κλειστά. Τηλ: 210 8256404, 210 8256403.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου (γραμματειακή υποστήριξη 
και τιμολόγηση) ζητείται. Περιοχή Αχαρνές. Τηλ: 
210 2446323, κα Σταματάκη.

ΕΤΑΙΡΙΑ internet ζητεί δύο άτομα με προϋπηρεσία 
για Γραμματειακή Υποστήριξη. Μισθός και ΙΚΑ. 
Τηλ: 210 2139880.

ΕΤΑΙΡΙΑ επιγραφών και ψηφιακών εκτυπώσεων 
με έδρα το Κορωπί ζητά άτομο, για Γραμματεια-
κή Υποστήριξη με γνώσεις H/Y. Βιογραφικά στο 
e-mail: pro@proothisi.gr.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για θέση διαχείρισης βιογρα-
φούμενων - μελών, του κέντρου Οικουμενικός 

Ελληνισμός. Ευχέρεια λόγου και ευγένεια. 5ήμερο, 
8ώρο ΙΚΑ και bonus (700,00€). Τηλ: 210 8810109, 
κα Κεφάλα.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο αναζητά Γραμματέα με 
άριστη γνώση H/Y, MS Office, internet, Αγγλι-
κών, απαραίτητη η εξαιρετική δακτυλογράφηση 
(τυφλό σύστημα), οι επικοινωνιακές ικανότητες 
και η σχετική προϋπηρεσία. E-mail: cv_sideri@
outlook.com.gr.

ΝΕΕΣ -οι ζητούνται από εταιρία πράσινου καφέ 
για νομικό, λογιστήριο, γραμματεία. Σταθερός 
μισθός, ευέλικτο ωράριο. Ασφάλιση ΙΚΑ. Τηλ: 
211 5554925.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ζητούνται για ημιαπασχόληση με 
εμπειρία Η/Υ και πολυμηχανημάτων fax-κατασκευή 
ιστοσελίδων-συστήματα ομαδικών αποστολών 
e-mail-Ταχυδακτυλογράφοι-Προγραμματιστές-
επεξεργασία-μορφοποίηση κειμένων-ξένες γλώσ-
σες. Εργασία πρωινές-απογευματινές ώρες. Β. 
Προάστια. E-mail: pan.eur.in.mi.me@gmail.com, 
τηλ: 210 6130513, 210 8030457.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται για το εμπορικό τμήμα 
ενημέρωσης συμπληρωμάτων διατροφής. Απα-
ραίτητη γνώση H/Y και ευχέρεια λόγου. Σταθερός 
μισθός, άμεση πρόσληψη, ευχάριστο περιβάλλον. 
Τηλ: 211 9964002.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ αντιπροσωπειών στον Άλιμο, ζητείται 
Υπάλληλος Γραφείου. Άριστη γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: accounting@ariexpo.gr, 
fax: 210 9886258.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι για Γραφείο με καλή 
γνώση Η/Υ (windows, word, excel, power point, 
internet). Πλήρη ή μερική απασχόληση. Θέληση 
και όρεξη για δουλειά. Τηλ: 00358 923163111.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για τηλεφωνικές πωλήσεις και 
γραμματειακή υποστήριξη. Απαραίτητη προϋ-
πηρεσία τουλάχιστον 3 έτη. Άριστη γνώση Η/Υ, 
Αγγλικής. Βασικές γνώσεις λογιστικής. Ικανότητα 
επικοινωνίας, ετοιμολογία και γρήγορη αντίληψη. 
Βιογραφικό στο e-mail: info@pcrama.gr.

ZHTEITAI Υπάλληλος Γραφείου με γνώσεις κεφα-
λαίου 5, Οffice, Αγγλικά. Αρμοδιότητες οργάνωση, 
παραγγελιοληψία, τιμολόγηση, παρακολούθηση 
αποθεμάτων, τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών, 
ικανότητα διαχείρισης χρόνου. Πλήρης-μερική 
απασχόληση. E-mail: cv@loukas-bagno.gr, τηλ: 
2310 775505, fax: 2310 775505, ώρες επικοι-
νωνίας 10:00-12:00.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία με έδρα το Λάκκωμα Χαλκι-
δικής, αναζητά Υπάλληλο Γραφείου. Απαιτείται 
πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, Η/Υ 
και προγραμμάτων MS Office. Βιογραφικά στο 
e-mail: cvhrdptm@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Απόφοιτοι για Γραμματείς 
Διεύθυνσης - Marketing ανώτατης βαθμίδας 
όπως και ΙΕΚ για την Πρακτική τους άσκηση και 
απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στον Πα-
νελλήνιο σύλλογο δημοσίου. Τηλ: 210 3804404, 
6932 455999.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟ ζητά νέα ως Υπάλληλο Γραφεί-
ου για ανάπτυξη και διεύρυνση πελατολογίου. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@ksphotography.
gr, τηλ: 210 2917890.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ κάτοχος voucher, ζητείται. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@athensgo.gr.

ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΟ ηλεκτρονικό κατάστημα ζητείται 
Δικαιούχος Voucher 18-29 για την ενημέρωση 
των προϊόντων, συγγραφή άρθρων και social 
media. Απαραίτητη η άριστη γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: career@
ladopano.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για γραμματειακή υποστήριξη, 
επωφελούμενη με το πρόγραμμα voucher. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@athensgo.gr.

H ALEXANDER Moore Certification επιθυμεί 
να προσλάβει άτομο, με πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ, γνώση 
της Αγγλικής, γνώσεις σχετικά με τα πρότυπα 
συστημάτων διαχείρισης ISO, θα εκτιμηθούν. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@alexandermoore.
com, κωδ: IS.Adm.2014/11.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος με έδρα τον Πειραιά 
αναζητά Υπάλληλο Γραφείου για στελέχωση της 
κεντρικής διοίκησης. Απαραίτητα κάρτα ανεργίας 
και πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ. Παρέχεται βασικός μισθός. 
Βιογραφικά στο e-mail: headoffice.ofp@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ προγραμμάτων ψυχαγωγίας και απασχό-
λησης, επιθυμεί να προσλάβει νέα κάτοχο voucher 
για υποδοχή και επικοινωνία με το κοινό. Καλή 
γνώση H/Y και Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
nemosmich@yahoo.com, τηλ: 6947 926530.

ZHTEITAI Γραμματέας P.A. επί της Κηφισίας σε 
μεγάλη τουριστική εταιρία. Καλές γνώσεις Αγ-
γλικών και Η/Υ. Βιογραφικά, με φωτογραφία στο 
e-mail: hr@corfuholidaypalace.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για ημιαπασχόληση με 
απαραίτητες γνώσεις Γερμανικής γλώσσας και 
γνώσεις χειρισμού H/Y - internet. Δεν απαιτεί-

ται προϋπηρεσία. Σταθερές αποδοχές, bonus και 
ευκαιρία εξέλιξης. (Γερμανική μεγάλη εταιρία). 
Βιογραφικά στο e-mail: hamburgelbe@yahoo.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία με έδρα τη Λ. Βουλιαγμένης, 
ζητεί 10 άτομα για τη θέση Υπαλλήλου γραφείου 
στο τμήμα πιστωτικού ελέγχου, με προοπτικές 
εξέλιξης. Γνώσεις, χειρισμός H/Y. Fax: 210 
8929701.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία στον Άγ. Στέφανο, ζητά Υπάλ-
ληλο για τη θέση υποστήριξης πωλήσεων και 
γραμματειακή υποστήριξη. Απαραίτητη η προϋ-
πηρεσία σε εμπορική εταιρία και άριστα Αγγλικά, 
excel. Βιογραφικά στο e-mail: mariachronaki@
amatalon.gr, κωδ: ΥΥΠ-11/14.

ΑΝΩΝΥΜΗ εμπορική εταιρία ειδών χαρτοπω-
λείου στον Αγ. Στέφανο, ζητά Υπάλληλο για θέση 
ρεσεψιόν - τηλεφωνικό κέντρο - εξυπηρέτηση 
πελάτων. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση και γνώση Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
s.malaisiada@amatalon.gr, κωδ: ΤΚ-11/2014.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Γραφείου ζητούνται, με καλή γνώση 
Η/Υ (windows, word, excel, power point, internet) 
για πλήρη ή μερική απασχόληση. Θέληση και 
όρεξη για δουλειά. Τηλ: 00358 923163111.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου, ζητείται από εταιρία 
στο Μαρούσι, άριστη γνώση Microsoft Office 
και τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης, γνώση 
λογιστικών προγραμμάτων. Βιογραφικά στο 
e-mail: monitori@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για γραμματειακή υποστήρι-
ξη με Voucher εργασίας και γνώσεις Αγγλικών 
από εταιρία στη Μεταμόρφωση. Βιογραφικά στο 
e-mail: pgelegenis@yahoo.com.

ΝΕΑ ζητείται για γραμματεία, με άνεση στην επι-
κοινωνία από διαφημιστική εταιρία. Βιογραφικά, 
με φωτογραφία, στο e-mail: info@qtv.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου με εξαιρετική γνώση 
Ιταλικών και εμπειρία ή γνώση οικονομικών/λο-
γιστικών ζητείται από εκδοτικό οίκο στο Περιστέρι 
με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα. Βιογραφικά 
στο e-mail: segreteria@edilingua.it.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου ζητείται σε ιδιωτικό 
parking κοντά στο αεροδρόμιο. Βραδυνή βάρ-
δια 23:00 - 07:00. Απαραίτητες γνώσεις Η/Υ. 
Πλήρης απασχόληση και ασφάλιση. Βιογραφικά 
στο e-mail: spkatsikis@etesien.com.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου, ζητείται από υποκα-
τάστημα ΑΕ στην Αγχίαλο Θεσσαλονίκης, για 
τιμολόγηση και λήψη παραγγελιών. Απαραί-
τητα γνώση office, Αγγλικά και επαγγελματική 
εμπειρία 2 έτη. Επιθυμητή η γνώση Atlantis ΕRP. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@viotyr.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τη Ριτσώνα Χαλκίδος, ζητάει 
Υπάλληλο Γραφείου με πολύ καλή γνώση του 
Microsoft Office, άριστη γνώση Ιταλικών και 
Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@
otenet.gr, fax: 22210 34914.

ΕΤΑΙΡΙΑ επιθυμεί να προσλάβει νέα για υπο-
δοχή γραμματείας που να είναι διαθέσιμη και 
για εξωτερικές εργασίες. Απαραίτητα προσόντα, 
άριστη γνώση H/Y, εφαρμογών γραφείου (word, 
excel, powerpoint). Βιογραφικά στο e-mail: info@
abadvocates.com.

ATOMO να γνωρίζει από έπιπλα κουζίνας και 
σχέδιο καθώς και γραμματειακή υποστήριξη, ζη-
τείται από κατασκευαστική εταιρία στην Καλλιθέα. 
Σοβαρή συνεργασία. Τηλ: 210 9575321.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου για γραμματειακή 
υποστήριξη ζητείται από εταιρία στο κέντρο της 
Αθήνας. Βιογραφικά στο e-mail: promotion@
haroumenapaidia.gr.

ΑΠΟ ΕΤAIΡΙΑ μαρμάρων ζητείται Γραμματέας, 
απόφοιτος Σχολής Γραμματέων, με άριστη γνώ-
ση Αγγλικών και excel. Βιογραφικά στο e-mail: 
geokot2010@gmail.com.

ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία βιομηχανικών ειδών 
ζητείται άτομο για γραμματειακή υποστήριξη, με 
πολύ καλή γνώση H/Y, Microsoft Office-Microsoft 
Outlook, internet και με πολύ καλά Αγγλικών. 
Προαιρετικά γνώση Γερμανικών-Ιταλικών. E-mail: 
megi@protopsaltis.gr, fax: 2311 282773.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ με γνώση Η/Υ, Αγγλικών, προϋπη-
ρεσία 5 ετών, ικανότητες επικοινωνίας, ανάπτυ-
ξης πελατολογίου, για διαχείριση τηλεφωνικού 
κέντρου και προσωπικού. Δεξιότητες πωλήσεων. 
4ωρη απασχόληση. E-mail με φωτογραφία: hr@
alfalift.gr, τηλ: 210 7751371.

ΑΝΩΝΥΜΗ εμπορική ζητεί για άμεση πρόσληψη 
2 άτομα για θέση υποδοχής και γραμματείας, όχι 
telemarketing. Μόνιμη απασχόληση, σταθερός 
μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 210 8898844.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος συμβολαιογραφείου με 
προϋπηρεσία. Απαραίτητη άριστη γνώση χειρισμού 
Η/Υ, προγραμμάτων b- logica, αντικειμενικών 
αξιών, τυφλό σύστημα. Επιθυμητή η γνώση 
Αγγλικών. Περιοχή Καλύβια. Βιογραφικά στο 
e-mail: charalambakis@otenet.com.

ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ανελκυστήρων στη Θέρμη 
Θεσσαλονίκης ζητείται άτομο για γραμματειακή 
υποστήριξη με γνώσεις λογιστικής, H/Y, Αγγλι-
κών. Βιογραφικά στο e-mail: info@kalliotis.gr.

ΕΥΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ, απόφοιτος ΤΕΦΑΑ, ζητείται 
για ρεσεψιόν από κεντρικό γυμναστήριο στο Γέ-
ρακα. Τηλ: 210 6046277.

 

Marketing - Δημόσιες Σχέσεις  
- Διαφήμιση
ΟΜΑΔΑ marketing ζητά Συνεργάτες, υπεύθυ-
νους, με ηγετικές ικανότητες για Επόπτες δικτύου 
ανθρώπων. Άμεσο, συνεχώς αναπτυσσόμενο ει-
σόδημα άνω 500€ μηνιαίως. Βιογραφικά στο 
e-mail: riaaris25@yahoo.com.

ZHTEITAI άτομο υποδοχής δημοσίων σχέσεων 
για εστιατόριο πολυτελείας. Περιοχή Σύνταγμα. 
Εμφανίσιμη, Αγγλικά, χειρισμός Η/Υ, επικοινω-
νιακή, για πλήρη ή μερική απασχόληση με ασφά-
λιση. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο e-mail: 
ergasthri@gmail.com.

ΕΠΟΠΤΕΣ ζητούνται στο τομέα του μάρκετινγκ, 
υψηλές αποδοχές και ευέλικτο ωράριο με δυνα-
τότητα καριέρας. Τηλ: 6986 1509611.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα από διεθνή εταιρία μάρκετινγκ 
για εργασία από το χώρο τους. Προμήθεια 90% 
στο καλύτερο προϊόν της αγοράς. Εκπαίδευση 
δωρεάν. Βιογραφικά στο e-mail: elena-scarlet@
hotmail.com, τηλ: 6980 056676.

ΝΕΟΙ -ες ζητούνται από διαφημιστική εταιρία 
στο Κέντρο της Αθήνας. Μόνιμη σταθερή εσωτε-
ρική εργασία. Υψηλός μισθός, ΙΚΑ, εκπαίδευση, 
μεγάλη εξέλιξη, bonus αποδόσεως. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@twin.gr, τηλ: 211 5001804.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία ζητά Social Media Expert. Απα-
ραίτητα: πτυχίο Πληροφορικής/Marketing, άριστη 
χρήση social media, γνώση Αγγλικής, ομαδικό 
πνεύμα. Βιογραφικά στο e-mail: personnelstr@
gmail.com, κωδ: sme.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ζητά άτομο για υποδοχή διαφήμι-
σης. Απαραίτητα: άριστη γνώση Η/Υ, οργανωτική 
ικανότητα, γνώση Αγγλικής, ομαδικό πνεύμα. 
Βιογραφικά στο e-mail: personnelstr@gmail.
com, κωδ: gr1.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά άτομα για στελέ-
χωση ομάδας marketing, για καταχώρηση δι-
αφήμισης σε ηλεκτρονικό οδηγό αναζήτησης. 
Σταθερός μισθός, ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@firmagroup.gr.

ΝΕΑ και φιλόδοξα άτομα με επικοινωνιακές ικα-
νότητες ζητούνται ως Αντιπρόσωποι-Συνεργάτες, 
για συνεργασία με παραγωγική εταιρία, στον τομέα 
μάρκετινγκ, δυνατότητα απεριορίστου εξέλιξης. 
Παρέχεται πλήρης εκπαίδευση, άμεσο ξεκίνημα. 
Τηλ: 6943 950447.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα την Πλ. Καλογήρων ζητεί 
νέους Συνεργάτες για τη στελέχωση της στους 
τομείς: διαχείρισης λιανικών πωλήσεων - εξυ-
πηρέτησης πελατών, διαφήμισης - marketing, 
οργάνωσης δικτύου πωλήσεων. Ευέλικτο πρό-
γραμμα συνεργασίας. Τηλ: 6943 950447.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με εμπειρία και σπουδές στο 
κομμάτι του marketing. Βιογραφικά στο e-mail: 
christos.soulis@datarecall.gr, τηλ: 6972 169656.

ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΟ ηλεκτρονικό κατάστημα ζητείται 
Δικαιούχος Voucher 18-29 για την ενημέρωση 
των προϊόντων, συγγραφή άρθρων και social 
media. Απαραίτητη η άριστη γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: career@
ladopano.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 άτομα για συνεργασία με πο-
λυεθνική εταιρία marketing. Θα προτιμηθούν: 
φιλόδοξοι-εργατικοί- επικοινωνιακοί, με γνώσεις 
Η/Υ. Παρέχονται: εκπαίδευση-ευέλικτο ωράριο-
δυνατότητα εργασίας από το χώρο σας, προμήθεια 
80%. E-mail: elena-scarlet@hotmail.com, τηλ: 
6980 056676.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος -η για τη στελέχωση του 
διαφημιστικού τμήματος περιοδικών εκδόσεων. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη. Πλήρης απασχόλη-
ση. Βιογραφικά στο e-mail: dyros.magazines@
otenet.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Promotline, τουρισμού, διεθνούς εμπο-
ρίου, events/congresses, ζητεί έμπειρο Στέλεχος 
Τμήματος Marketing, πλήρους απασχόλησης. 
Άριστες γνώσεις marketing, επικοινωνίας, Η/Υ, 
Αγγλικών, δημιουργίας παρουσιάσεων, social 
media. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο e-mail: 
marketing@promotline.com.

ΣΤΕΛΕΧΗ διαφόρων ειδικοτήτων ζητούνται, για 
νομικό, διαχείριση, διαφημιστικό, για εταιρία ια-
τρικών πόρων με άμεση πρόσληψη. Ευέλικτο 
ωράριο και σταθερό μισθό. Τηλ: 211 9964006.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Τμήματος Μάρκετινγκ και 
Πωλήσεων, με απαραίτητη πολυετή εμπειρία, 
γνώσεις brand management, και επιθυμητή 
εξειδίκευση στο χώρο της άμεσης πώλησης. 

συνέχεια στη σελ. 22

Υπεύθυνος Καταστήματος
Ζητάει η γαλλική εταιρία ORCHESTRA, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της παιδικής ένδυσης και 
ειδών βρεφανάπτυξης για τα καταστήματα της στη Θεσσαλονίκη.

Προσόντα: 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών  
σε αντίστοιχη θέση 
•Ικανότητες διαχείρισης προσωπικού 
•Γνώση παιδικού ενδύματος και ειδών  
βρεφανάπτυξης 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών και χειρισμό Η/Υ 
•Θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν  

η γνώση γαλλικών  
Προσφέρονται: 
•Ευχάριστο & φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Προοπτικές εξέλιξης στον όμιλο  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@orchestrahellas.gr, fax: 210-9887829 
αναγράφοντας τον κωδικό THE- MNG.ζ

Τεχνικός  
Ιατρικών Μηχανημάτων

Περιγραφή θέσης: 
•Επισκευές, εγκαταστάσεις ιατρικού και οδοντιατρικού εξοπλισμού 
•Έλεγχος και εντοπισμός βλαβών και δυσλειτουργιών ηλεκτρολογικών κυκλωμάτων και εξοπλισμού 
με τη χρήση των ανάλογων οργάνων 
•Συναρμολόγηση ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων και αυτοματισμών πεπιεσμένου αέρα και νερού βάση 
σχεδίου 
•Συντήρηση, έλεγχος λειτουργίας και αντικατάσταση ρουλεμάν σε μοτέρ 
•Επισκευές ιατρικών συσκευών laser. 
•Πενθήμερη εργασία 9-18 με έδρα τη Θεσσαλονίκη  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Δυνατότητα ανάγνωσης και κατανόησης ηλεκτρολογικού σχεδίου μηχανημάτων 
•Άριστη γνώση αγγλικών και τεχνικών όρων για την ανάγνωση και κατανόηση τεχνικών εγχειριδίων. 
•Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε ανάλογες εργασίες επισκευών ηλεκτρικών συσκευών 
•Δυνατότητα εργασίας εκτός έδρας για 4-6 μέρες μηνιαίως βάση προγράμματος  
Παροχές: 
•Εταιρικό επαγγελματικής χρήσης αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο 
•Καλό περιβάλλον εργασίας σε εταιρεία 90 έτη στο κλάδο 
•Μικτός μηνιαίος μισθός 850-950

Παρακαλούμε να στείλετε άμεσα το βιογραφικό σας σημείωμα, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: techsalonica@gmail.com για την εταιρεία μας μπορείτε να δείτε στο site: 
http://www.sadent.com

Ο εκπαιδευτικός όμιλος ΠΑΣΤΕΡ, έχοντας διανύσει μία μακροχρόνια επιτυχημένη πορεία, στα πλαίσια 
της ανάπτυξής του, επιθυμεί να προσλάβει:

Γραφίστα

H HIGH FIDELITY για λογαριασμό πελάτη της στο χώρο της ανδρικής ένδυσης αναζητά:
Πωλητές /τριες 

(Κωδ. Θεσης: HF_ THES_23914)

Για τα καταστήματά της στα μεγάλα εμπορικά 
κέντρα της Θεσσαλονίκης.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία πωλήσεων σε εταιρείες ένδυσης/ 
brand name-luxury products 
•Με αγάπη και ενδιαφέρον για τις νέες τάσεις 
της μόδας και του styling 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Χαρακτήρας δυναμικός, ενθουσιώδης,  
κοινωνικός 
•Με στόχους προσωπικής επαγγελματικής  
εξέλιξης 

•Σπουδές σχετικές με την μόδα ή το styling  
θα εκτιμηθούν.  
Παρέχονται: 
•Βασικός μισθός (αναλόγως προσόντων),  
ασφάλιση, πενθήμερη 8ωρη απασχόληση 
•Ευκαιρίες ανάπτυξης σ΄ένα σύγχρονο  
και δυναμικό περιβάλλον εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα, συνοδευόμενο από μια 
πρόσφατη φωτογραφία. HIGH FIDELITY ΕΠΕ. Για 
αποστολή βιογραφικού, e-mail: jobs@actionline.gr, 
fax: 210 3637544

Ο ιδανικός υποψήφιος  
πρέπει να διαθέτει: 
•Καλή γνώση σχεδιαστικών 
πακέτων 
•Γνώστης της διαφήμισης 
•Άριστη γνώση των Social 
Media 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση 

•Φαντασία, δημιουργικότητα 
και πρωτοτυπία 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, 
μεθοδικότητα, οργάνωση 
•Ευελιξία σκέψης και δράσης

Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο  
αποδοχών 

•Σύγχρονο κι ευχάριστο  
εργασιακό περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης

Όσοι ενδιαφερόμενοι πληρούν 
τις παραπάνω προϋποθέσεις, 
μπορούν να αποστείλουν  
το βιογραφικό τους σημείωμα 
στο e-mail: hr@paster.gr

Η Εστία Αρτοποιία, μια πρωτοπόρα εταιρεία στον κλάδο της αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής, με οργανωμένο 
δίκτυο 16 σημείων πώλησης στη Θεσσαλονίκη,  στα πλαίσια της ανάπτυξής της επιθυμεί να προσλάβει:

Αρτεργάτη στην Παραγωγική  
της Μονάδα στο ΒΙ.ΠΑ. Θέρμης

Προσόντα: 
•Επιθυμητές γνώσεις  
αρτοποιίας 
•Ευελιξία στο ωράριο  
εργασίας & προσαρμοστικότητα 
σε απαιτητικές καταστάσεις 
•Υψηλό πνεύμα συνεργασίας  

& ομαδικότητας 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά 
για την εργασία σε καταστήματα 
υγειονομικού χαρακτήρα  
(πιστοποιητικό υγείας)  
Προσφέρονται: 
•Αποδοχές βάσει προσόντων 

•Δυνατότητα επαγγελματικής 
ανέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι  
μπορούν να στείλουν  
το βιογραφικό τους  
στην ακόλουθη διεύθυνση: 
hr@estiabakery.gr

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ
Από βιομηχανία ανακύκλωσης πλαστικού με έδρα το Σχηματάρι Βοιωτίας ζητείται:

Υπεύθυνος Παράγωγης
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε βιομηχανία πλαστικών για 
τουλάχιστον 5 έτη 
•Εμπειρία στη διαλογή πρώτων υλών πλαστικού 
•Γνώσεις οργάνωσης παραγωγής 
•Ηλικία έως 40 ετών με εκπληρωμένες  
στρατιωτικές υποχρεώσεις 

•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
•Μεταφορικό μέσο

Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Βερυκίου  
Ελίνα (11:00 - 13:00). Τηλ.: 2262059210. 
Φαξ: 2262059623. Αποστολή βιογραφικού 
στο e-mail: info@elpistheodosiou.gr

CRM Consultant (Siebel)
Job location: Athens 
Job number: 00252015 
Schedule: Full-Time Reg ABSU

If you join Accenture you can make great ideas happen for some of the world’s most dynamic companies. 
With broad global resources and deep technical know-how, we collaborate with clients to cultivate 
ideas and deliver results. Choose a career at Accenture and enjoy an innovative environment where 
challenging and interesting work is part of daily life.

Consulting in Accenture provides outstanding opportunities to develop highly specialized skills that 
will help you advance your career.

Job description: CRM Siebel Consultants are responsible for delivering large-scale, complex programs 
that combine processes with technology to help our clients achieve high performance. They envision, 
estimate, define, build and deploy Accenture’s solutions using standard delivery assets to improve 
clients’ delivery approach.

Key responsibilities may include: 
•Gathering and analyzing business requirements 
•Performing analysis and design activities (e.g., produce functional design, create test books , 
perform feasibility for a project) 
•Conducting gap analysis between business requirements and software 
•Evaluate requirements from users, prepare change requests for approval from management with 
solution approach, with effort and cost estimates 
•Guiding and coaching team with design, build, test, and deploy activities 
•Performing testing work 
•Familiar with Siebel and Siebel tools. 
•Review functional setups & configuration and take corrective action 
•Raise support tickets with Oracle support and follow up for solution 
•Provide user training to new users and retraining to existing users on new functionalities  
Qualifications: 
Professional skill requirements: 
•Working experience of 3 or more years in Siebel CRM 
•Very good educational background in IT or in a numerate discipline (such as engineering, 
mathematics, etc). 
•Previous working experience in the IT field is required 
•Previous working experience with telecommunication systems will be considered a strong plus 
•Understanding of network services’ concepts will be considered a strong plus 
•Ability to meet travel requirements, when applicable 
•Eagerness to contribute in a team-oriented environment 
•Ability to work creatively and analytically in a problem-solving environment 
•Desire to work in a multicultural information systems environment 
•Good communication (written and oral) and interpersonal skills  
We offer: 
•Competitive compensation packages 
•Comprehensive training programs 
•A stimulating and multinational working environment 
•Opportunities to work abroad 
•Very good career advancement opportunities  
Send your CV to the following link: http://careers.accenture.com/gr-en/jobs/Pages/jobdetails.aspx
?lang=en&job=00252015&carsec=10260
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Καλή γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
margeneral@fmgroup.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες. Αν θέλετε ο χρόνος σας 
να έχει αξία και είστε διατεθειμένοι να πάρετε από 
τη ζωή ότι σας αξίζει. Βιογραφικά στο e-mail: 
10artlife@gmail.com, τηλ: 6944 432128.

ΕΤΑΙΡΙΑ αναζητά πτυχιούχο ΑΕΙ Υπεύθυνο εμπορίας 
και marketing, επικοινωνιακό, αποτελεσματικό, 
για την προώθηση πωλήσεων. Δημιουργία προ-
σφορών, αλληλογραφία, επαφές, news letters και 
επάρκεια σε Αγγλικά, Η/Υ, γραφιστικά Photoshop. 
Email: serpa@otenet.gr, κωδ: ΜΡ12.

ΕΠΟΠΤΕΣ ζητούνται στο χώρο του δικτυακού 
marketing με ή χωρίς προϋπηρεσία, για μερική 
ή πλήρη απασχόληση, υψηλές αποδοχές και δυ-
νατότητα καριέρας. Τηλ: 6972 481595.

ZHTEITAI άτομο δραστήριο, δημιουργικό, από εται-
ρία marketing να ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση 
από το χώρο του μέσω internet. Ευέλικτο ωράριο 
εργασίας, άμεσο ξεκίνημα, πλήρης εκπαίδευση. 
Τηλ: 6945 903012.

ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΗ ομάδα marketing που επεκτείνεται 
ζητούνται 3 άτομα για μερική ή πλήρη απασχόληση 
με καλές γνώσεις Η/Υ και internet. Προμήθεια 
μέχρι και 90%. Τηλ: 23410 70332.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί 3 άτομα για τμημα 
marketing και 1 για τμήμα δημοσίων σχέσεων. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@greek-advertising.com.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για το τμήμα marketing και 
οργάνωσης. Ευέλικτο ωράριο, υψηλές αποδοχές, 
δυνατότητα καριέρας. Τηλ: 6982 920609.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δυνατοί Δικτυωτές για marketing 
νέας Ελληνικής εταιρίας που θα σας ενθουσιάσει. 
Βιογραφικά στο e-mail: evaveroulia@gmail.com, 
τηλ: 6978 097104.

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ τη δική σας επιχείρηση από το χώρο 
σας μέσω internet. Ευέλικτο ωράριο εργασίας, 
άμεσο ξεκίνημα, πλήρης εκπαίδευση. Απαραίτητες 
βασικές γνώσεις Η/Υ - ίντερνετ. Τηλ: 23410 70332.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί Υπάλληλο κάτοχο ΙΧ με 
γνώσεις Η/Υ, internet για να εργαστεί στο τμήμα 
Δημοσίων Σχέσεων και εξυπηρέτησης πελατών 
της με αντίστοιχη προϋπηρεσία. Μισθός, ασφά-
λιση, μπόνους. Βιογραφικά στο e-mail: design@
galaxynet.gr.

ΔΙΕΘΝΗΣ εταιρία τουριστικών ακινήτων ζητά Συ-
νεργάτη Junior Marketing και Sales Associate 
για projects, marketing και πωλήσεις. Νέος με 
εμπειρία στο τουριστικό marketing και 2 γλώσσες. 
Μικρός μισθός και ποσοστό πωλήσεων. Βιογραφικά 
στο info@greekvillas4rent.com.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ free press εφημερίδα των Κυ-
κλάδων ζητεί άτομο, υπεύθυνη διαφήμισης με 
αποδεδειγμένη εμπειρία και δυνατότητα μόνιμης 
εγκατάστασης στη Σαντορίνη. Βιογραφικά στο 
e-mail: pr@paraskhnio.gr, κωδ: Σαντορίνη ΥΔ.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται άμεσα από εμπορική εταιρία για 
στελέχωση τμήματος πωλήσεων, marketing, δια-
φήμιση, επιθυμητή γνώση Η/Υ. Τηλ: 6973 910604.

ΟΜΙΛΟΣ επιχειρήσεων με δραστηριότητα σε Ελ-
λάδα και εξωτερικό ζητεί να προσλάβει νέους με 
γνώσεις marketing και οικονομικών, τουλάχιστον 
μιας ξένης γλώσσας και δυνατότητα ταξιδιών 
εκτός Ελλάδας. Βιογραφικά στο e-mail: jobs.
interv@gmail.com.

EXPANDING multinational company seeks 5 
ambitious individuals in Sales & Marketing/
Management, with outstanding personality 
and comunication skills. Highly compensative 
remunaration package, excellent working 
environment and career opportunities. CVs: 
careernow@in.gr, code: BD08.Insurance included.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με άριστη γνώση google adwords 
και analytics, youtube διαφημίσεων, facebook 
ads και insights, e-mail marketing, webmaster 
tools με εμπειρία στη σύνταξη εξατομικευμένων 
αναφορών. Βιογραφικά στο e-mail: keramitsis@
mms-adv.gr. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα, Διαφημιστής ή Διαφημίστρια 
για περιοδικές εκδόσεις. Εμπειρία απαραίτητη 
στην παραγωγή διαφήμισης. Βιογραφικά στο 
e-mail: dyros.magazines@otenet.gr.

Λογιστές - Υπάλληλοι  
Λογιστηρίου - Μηχανογράφηση
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής για λογιστική-συμβουλευτική 
εταιρία με γνώσεις τήρησης βιβλίων Γ’ κατηγο-
ρίας, ΚΦΑΣ, φορολογίας εισοδήματος, με 5ετή 
τουλάχιστον προϋπηρεσία και ανάλογο μισθό. 
θα τηρηθεί εχεμύθεια. Βιογραφικά στο e-mail: 
vant13@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής με απαραίτητη 3ετή προϋ-
πηρεσία σε διπλογραφικά βιβλία για λογιστική 
εταιρία. Γνώσεις μισθοδοσίας θα εκτιμηθούν. 
Βιογραφικά στο e-mail logistirio37@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή. Προσόντα: 2ετής 
προϋπηρεσία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας, εγγραφές, 
ΦΠΑ, δηλώσεις φυσικών-νομικών προσώπων. 
Προγράμματα: Κεφάλαιο-Epsilon NET. Θα τηρη-
θούν αυστηρά τα κριτήρια. Μισθός αναλόγως των 
προσόντων. Ε-mail: accoffice2222@gmail.com.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ εταιρία ζητεί Προσωπικό για τα τμήματα 
μηχανογράφησης και διαχείρισης πελατολογίου. 
Ευέλικτο ωράριο, υψηλές αποδοχές. Τηλ: 211 
5554883.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με απαραίτητη 3ετή 
προϋπηρεσία για λογιστική εταιρία. Γνώσεις μι-
σθοδοσίας θα εκτιμηθούν. Βιογραφικά στο e-mail: 
logistiki.etaireia@sroussos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή για λογιστικό γραφείο 
στη Θεσσαλονίκη Κέντρο. Τηλ: 6985 667888.

ΝΕΕΣ -οι ζητούνται από εταιρία πράσινου καφέ 
για νομικό, λογιστήριο, γραμματεία. Σταθερός 
μισθός, ευέλικτο ωράριο. Ασφάλιση ΙΚΑ. Τηλ: 
211 5554925.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ ζητείται με γνώσεις Φοροτεχνικού και 
προϊσταμένου λογιστηρίου ζητείται από ανώνυμη 
εταιρία παροχής υπηρεσιών στο κέντρο της Αθή-
νας. Βιογραφικά στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή με προϋπηρεσία, απαραίτητες 
γνώσεις Eurofasma, θεωρημένη αποθήκη, Ε.Γ.Λ.Σ., 
ζητείται από βιομηχανία παραγωγής εξοπλισμού 
καταστημάτων στο Χαϊδάρι. Τηλ: 210 5817140, 
fax: 210 5813363.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή, απόφοιτη Λυκείου, ζητείται από 
λογιστικό γραφείο στο Ίλιον, για άμεση πρόσληψη 
με Voucher. Θα προτιμηθούν οι κάτοικοι κοντινών 
περιοχών. Τηλ: 6974 379394, 210 2615101.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή ζητείται από όμιλο εταιριών, 
για άμεση πρόσληψη, με γνώσεις του κυκλώ-
ματος μισθοδοσίας και γνώσεις ενημέρωσης 
βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας. Επιθυμητή γνώση 
του singular accountant. Βιογραφικά στο e-mail: 
admin@aesthesis.gr.

ΑΠΟ ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητούνται ενδιαφερόμενοι 
που πρέπει να είναι μέσω προγράμματος Voucher. 
Απαραίτητη εμπειρία στον τομέα λογιστηρίου, για 
καταχώρηση τιμολογίων κτλ. Τηλ: 210 4257007.

Η MANAGEMENT Force ζητεί Πτυχιούχο Λογιστι-
κής, με σχετική εμπειρία σε λογιστήριο εταιρίας 
παροχής υπηρεσιών ή τεχνική μελετητική εταιρία. 
Προσόντα: καλή γνώση Αγγλικών (Β2). E-mail: 
info@mforsafety.com, fax: 210 6109786, κωδ: 
ΛΟΓ-13.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για λογιστικό γραφείο στη 
Νέα Μάκρη με ικανότητα επικοινωνίας, χρήση Η/Υ, 
χειρισμός taxis-net, μισθοδοσίας προσωπικού και 
όρεξη για εργασία-δημιουργία. Βιογραφικά στο 
e-mail: p.iosifidis@financial-group.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ του ιατρικού χώρου, αναζητά Υπάλληλο για 
το λογιστήριο για εξάμηνη απασχόληση. Απαραίτητα: 
πτυχίο Λογιστικής, γνώση ERP (κατά προτίμηση 
Entersoft), χρήσης υπολογιστών (Microsoft Office) 
και γνώση Ε.Γ.Λ.Σ, ΚΒΣ, ΦΠΑ και Αναλυτικής 
Λογιστικής. E-mail: info@orthosurgical.gr.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή ζητείται από λογιστικό γραφείο 
στην Περαία Θεσσαλονίκης. Απαραίτητο πτυχίο 
Λογιστικής κατεύθυνσης. Προϋπόθεση η διεκπε-
ραίωση εξωτερικών εργασιών. Αμοιβή σύμφω-
να με την ΕΓΣΣΕ. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@
tecmorforotechniki.gr.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ με προϋπηρεσία 15+ ετών και γνώ-
σεις Φοροτεχνικού ζητείται από ανώνυμη εταιρία 
παροχής υπηρεσιών στο κέντρο της Αθήνας για 
μισθωτή εργασία εντός λογιστηρίου με πλήρες 
ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή απόφοιτη ΙΕΚ ή ΤΕΙ, ζητείται 
από εταιρία στο Γκάζι, έναντι του μετρό. Ωράριο 
εργασίας 09:30-14:30, μισθός 400€. Τηλ: 210 
3474477.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή ζητείται, με 5ετή προϋπηρεσία, 
κάρτα ανεργίας σε ισχύ, από επιχείρηση παροχής 
υπηρεσιών. Απαραίτητη γνώση Office. Περιοχή Άρτα. 
Βιογραφικά στο e-mail: dmparounis@gmail.com.

ΒΟΗΘΟΣ Λογίστρια ζητεί από ΙΚΕ, έδρα Καλύβια 
Αττικής. Γνώση προγράμματος Ex Line, εμπορι-
κή διαχείριση, επιταγές, τράπεζες, ταμείο. Κατά 
προτίμηση κάτοικος γύρω περιοχών. Fax: 210 
5726411.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για τη θέση Βοηθού Λογιστή σε 
λογιστικό γραφείο που να διαθέτει μεταφορικό 
μέσο και να έχει εμπειρία σε τήρηση βιβλίων Β’ 
κατηγορίας. Βιογραφικά στο e-mail: stege1@
otenet.gr, τηλ: 6972 900800.

ΑΝΩΝΥΜΗ τεχνική εταιρία ζητά Λογιστή - Υπεύ-
θυνο μισθοδοσίας προσωπικού με προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 5 χρόνια, πτυχίο ΑΕΙ, άριστη γνώση 
εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, επιθυ-
μητή γνώση softone ERP. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr-inq@otenet.gr.

CASA editrice a Peristeri con forte attivita di 
esportazione cerca Impiegato /a Madrelingua 
Italiano con conoscenze ed esperienza in 
amministrazione/contabilita. CV a segreteria@
edilingua.it.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με διετή προϋπηρεσία 
σε βιβλία Γ’ κατηγορίας για εγγραφές, ΦΠΑ, δηλώ-
σεις φυσικών-νομικών προσώπων. Προγράμμα-
τα:Κεφάλαιο και Epsilon net. Θα τηρηθούν αυστηρά 
τα κριτήρια. Μισθός ανάλογος των προσόντων. 
E-mail: economics.services@gmail.com.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά Φοροτέχνη για υποστήρι-

ξη λογιστικών θεμάτων-πελατών-φορολογικών 
συμβουλών. Προϋπηρεσία 3ετή τουλάχιστον σε 
σχετικό αντικείμενο. Πολύ καλά Αγγλικά. Δομημένος 
γραπτός λόγος. Πτυχίο Οικονομικού Πανεπιστημίου 
απαραίτητο. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υπο-
χρεώσεις. E-mail: hrdeptgreece@outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώσεις λογιστικής και δι-
οίκησης επιχειρήσεων. Εμπειρία επιθυμητή, όχι 
απαραίτητη. Γνώση Αγγλικών και Microsoft Office 
απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: pontikas.v@
orancon.gr.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ -τρια ζητείται από οργανωμένο λο-
γιστικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη Ανατολικά, 
με προϋπηρεσία πάνω από 10 έτη σε λογιστικά 
γραφεία. Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων-κλείσι-
μο-ισολογισμός-εργατικά-φοροτεχνικά. Πλήρης 
απασχόληση. E-mail: link2@link.com.gr.

ΑΠΟ ΟΜΙΛΟ Ασφαλιστικών εταιριών με καθε-
στώς ΕΠΥ, ζητείται Προϊστάμενος λογιστηρίου 
με άριστη γνώση του Ν.400 και του Ν. 4172, με 
αποδεδειγμένη εμπειρία και άπταιστα Αγγλικά. 
Βιογραφικά στο e-mail: taxofficce@gmail.com.

ΑΕΒΕ ζητεί να προσλάβει Υπεύθυνο Μηχανογράφη-
σης. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, 
τουλάχιστον 5 έτη, άριστη γνώση MSSQL Server, 
επίλυσης προβλημάτων hardware και δικτύων. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv.ngsa@gmail.com.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ αναζητούνται για εργασία σε μεγάλη 
κατασκευαστική εταιρία. Μηνιαίο σταθερό μισθό και 
ασφαλιστική κάλυψη. Απαραίτητη γνώση Αγγλι-
κής γλώσσας με εργασιακή εμπειρία σε εργατικά, 
φορολογικά και μισθοδοσία. Τηλ: 210 6182242.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ επιχείρηση στη Σαντορίνη ζητά Υπαλ-
λήλους με γνώσεις Αγγλικών και προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση για τη στελέχωση του τμήματος 
τιμολόγησης. Βιογραφικά στο e-mail: ktacc@
kamaritours.gr.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία έργων με έδρα την Αθήνα, ζητά 
Βοηθό Λογιστή με ανάλογη εμπειρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: aggelia.blog@gmail.com.

Οικονομικά Στελέχη - Ελεγκτές 
- Φοροτεχνικοί
ΛΟΓΙΣΤΗΣ ζητείται με γνώσεις Φοροτεχνικού και 
προϊσταμένου λογιστηρίου ζητείται από ανώνυμη 
εταιρία παροχής υπηρεσιών στο κέντρο της Αθή-
νας. Βιογραφικά στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Κ.Δ. Μπακαλάρος Α.Ε. ζητά Στέλεχος 
Οικονομικής Διεύθυνσης. Απαραίτητα, πτυχίο 
ανώτερης-ανώτατης εκπαίδευσης, προφίλ 
προσωπικότητας με δυναμισμό, και ακεραιότητα, 
εμπειρία σε θέματα διαχείρισης, κρίσεων, καλή 
γνώση MS Office. E-mail: info@bakalaros.gr, 
τηλ: 6946 124009.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ με προϋπηρεσία 15+ ετών και γνώ-
σεις Φοροτεχνικού ζητείται από ανώνυμη εταιρία 
παροχής υπηρεσιών στο κέντρο της Αθήνας για 
μισθωτή εργασία εντός λογιστηρίου με πλήρες 
ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ Οικονομικής Κατεύθυνσης, 5 
δυναμικά άτομα, με ικανή εργασιακή εμπειρία, 
ζητά όμιλος εταιριών για άμεση στελέχωση νευ-
ραλγικών θέσεων. Ε-mail: karam192@yahoo.
gr, κα Καρρά.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά Φοροτέχνη για υποστήρι-
ξη λογιστικών θεμάτων-πελατών-φορολογικών 
συμβουλών. Προϋπηρεσία 3ετή τουλάχιστον σε 
σχετικό αντικείμενο. Πολύ καλά Αγγλικά. Δομημένος 
γραπτός λόγος. Πτυχίο Οικονομικού Πανεπιστημίου 
απαραίτητο. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υπο-
χρεώσεις. E-mail: hrdeptgreece@outlook.com.

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Σύμβουλος ζητείται από λο-
γιστική εταιρία Ανατολικά στη Θεσσαλονίκη, με 
προϋπηρεσία πάνω από 20 έτη. Απαραίτητη εμπειρία 
σε λογιστικά γραφεία, φορολογικούς ελέγχους, 
ισολογισμούς και γνώση τρέχουσας φορολογικής 
νομοθεσίας. E-mail: ekatos@link.com.gr.

ΟΜΙΛΟΣ επιχειρήσεων με δραστηριότητα Ελλάδα 
και εξωτερικό ζητεί να προσλάβει νέους με γνώσεις 
marketing και οικονομικών, τουλάχιστον μιας 
ξένης γλώσσας και δυνατότητα ταξιδιών εκτός 
Ελλάδας. Βιογραφικά στο e-mail: jobs.interv@
gmail.com.

ΣΤΕΛΕΧΗ Διοίκησης με εμπειρία 2 ετών σε Οι-
κονομικά, Management, Επικοινωνία, Χρηματο-
οικονομικά, Ασφαλιστικά. Γερμανικά ως μητρική 
γλώσσα. Τέσσερα άτομα θα στελεχώσουν θυγα-
τρική Γερμανικού ομίλου σε χρηματομεσιτικές 
υπηρεσίες. Αλεξανδρούπολη. E-mail: foutzitzis@
blueschild.com.

 

Χρηματοοικονομικά -  
Ασφαλιστικά - Real Estate
MEDUSA is a leading insurance and legal support 
team. If you’re looking for a challenging career 
as an Insurance Agent please forward your CV. 
CVs: meddusaservice@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Ασφα-
λιστές, Πωλητές, Στελέχη Telemarketing, με ή 
χωρίς εμπειρία, για στελέχωση γραφείων και 
δημιουργία ομάδας πωλήσεων. Βιογραφικά στο 
e-mail: simvoulos@outlook.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ με 15 χρόνια εμπειρία στη διαχείριση 
ακινήτων, επιθυμεί να προσλάβει 3 Υπεύθυνους 
Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Ακινήτων σε Νότια 
προάστια, 2 σε Βόρεια και 2 σε Κέντρο. E-mail: 
danatzopoulos@novarealestate.gr, fax: 21821 
89808.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές, Ασφαλιστές, άτομα για 
πωλήσεις πακέτων ευεξίας. (Κατά προτίμηση 
Θεσσαλονίκη). Ποσοστά και bonus 800€ - 1000€. 
Βιογραφικά στο e-mail: giouvanoudiss@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ εξειδικευμένη στη διαχείριση ακινήτων, 
θα προσλάβει 3 Υπεύθυνους Διαχείρισης Χαρτοφυ-
λακίου Ακινήτων για Πειραιά και όμορες περιοχές. 
Εξασφαλισμένο πελατολόγιο ζητήσεων. Βιογραφικά 
στο e-mail: danatzopoulos@novarealestate.gr, 
fax: 218 2189808.

ΤO ΜΕΣΙΤΙΚΟ-κατασκευαστική Λιολίδης αναζητά 
Μεσίτη /τρια για στελέχωση του γραφείου της 
στη Θεσσαλονίκη, προσφέροντας ενημερωμένο 
χαρτοφυλάκιο ακινήτων και καθημερινό πελατο-
λόγιο. E-mail: info@liolidis.gr, τηλ: 2310 420002.

ΕΥΡΕΣΗ νέων Συμβούλων Ακινήτων από τη 
δυναμικότερη κτηματομεσιτική εταιρία. Υψηλές 
προμήθειες-σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, το 
τελειότερο μηχανογραφικό σύστημα-εξασφαλισμέ-
νο πελατολόγιο-μεγάλο χαρτοφυλάκιο ακινήτων. 
Γνώση Η/Υ, κατοχή μεταφορικού μέσου. E-mail: 
geospigos@gmail.com, τηλ: 6936 334117, κος 
Σπίγγος.

ΕΤΑΙΡΙΑ με δυναμική ανάπτυξη στη διαχείριση 
ακινήτων αναζητά έμπειρους Μεσίτες για να κα-
λύψει τις ανάγκες της. Βιογραφικά στο e-mail: 
geospigos@gmail.com, τηλ: 6936 334117.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ εισοδήματος, η Nova Real-Estate, ψάχνει 
Συνεργάτες ως Σύμβουλους Ακινήτων, προκειμένου 
να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες 
της. Εκπαίδευση-άριστες αμοιβές-σύγχρονο σύ-
στημα εργασίας-ευχάριστο περιβάλλον-μεγάλο 
πελατολόγιο. E-mail: spigos@novarealestate.gr, 
τηλ: 210 6458952, κος Σπίγγος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ελεύθεροι επαγγελματίες, Πωλη-
τές, Ασφαλιστές, που θέλουν να αξιοποιήσουν 
το πελατολόγιο τους, για συνεργασία με συνε-
ταιρισμό. Βιογραφικά στο e-mail: k.skourtas@
globalassociation.gr, κωδ: ΕΠ.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής χρηματοοικονομικών προϊόντων 
στην Ηλιούπολη, ζητεί ικανό και επικοινωνιακό άτο-
μο για τη στελέχωση ενός νεοσύστατου γραφείου. 
Αμοιβή, bonus, εκπαίδευση, προοπτική καριέρας. 
Βιογραφικά στο e-mail: aalexiou1@yahoo.gr.

Η NOVA Real Estate, ψάχνει Συνεργάτες για 
να τους εκπαιδεύσει ως Συμβούλους ακινήτων, 
προκειμένου να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες 
ανάγκες της στην περιοχή των Δ. Προαστίων. 
Βιογραφικά στο e-mail: fragos@novarealestate.gr.

Τεχνικοί και Μηχανικοί Η/Υ - 
Δικτύων - Τηλεπικοινωνιών
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Τεχνικός Υπολογιστών - 
Ηλεκτρονικός, με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση για κατάστημα στο κέντρο της Αθηνάς. 
Βιογραφικά στο e-mail: stavro.36@hotmail.gr, 
τηλ: 211 4061868, 6949 597111, κος Σταυρός.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Τηλεπικοινωνιών και Δο-
ρυφορικών Συστημάτων για εξωτερικός Συ-
νεργάτης για μικτινομήσεις - βλάβες παρόχου 
και εγκαταστάσεις δορυφορικών συστημάτων. 
Απαραίτητη προϋπόθεση κάτοχος αυτοκινήτου, 
δελτίου παροχής υπηρεσιών, προϋπηρεσία. E-mail: 
mspinfo101@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρονικός Μηχανικός με 3ετή εμπει-
ρία στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών πακέτων pcd. 
Πολύ καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@simatodotisi.gr.

H ΕΤΑΙΡΙΑ Πληροφορικής Alfanet AE ζητά να 
προσλάβει Τεχνικό Εκτυπωτών με 3ετη του-
λάχιστον προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
dg@alfanet.gr.

Η ALFANET AE επιθυμεί να προσλάβει Μηχανι-
κό Συστημάτων Πληροφορικής με καλή γνώση 
server, hardware & networking: Brand Name 
Server/Blade Servers/Storage/Cisco/HP/DELL 
κλπ. Βιογραφικά στο e-mail: dg@alfanet.gr.

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 πτυχιούχος Πληροφορικής με εμπει-
ρία ενός έτους ΑΕΙ/ΤΕΙ με προσανατολισμό στην 
Πληροφορική για την υποστήριξη δικτύων καθώς 
και την αποκατάσταση λειτουργίας των πληροφο-
ριακών συστημάτων και εφαρμογών. Βιογραφικά 
στο e-mail: dnikolaou@freemail.gr.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ εφαρμογών ζητείται από εταιρία 
απολυμάνσεων για στελέχωση υποκαταστή-
ματος στην Αττική. Προηγούμενη εμπειρία σε 
αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο 
e-mail: saneco@yahoo.com.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ εγκατάστασης - Συντήρησης δικτύ-
ων - Window Server - VPN ζητείται από το Dion 
Palace hotel. 2-3 έτη προϋπηρεσία απαραίτητη σε 

εταιρία ή ξενοδοχείο ή internet cafe. Βιογραφικά 
στο e-mail: manager@dionpalace.com.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-Ηλεκτρονικός Μηχανικός-
Μηχανικός H/Y, με γνώση σχεδιασμού PCB 
(Hardware), embedded programming σε γλώσσα 
C και σε σειριακά πρωτόκολλα επικοινωνίας, 
ζητείται για μόνιμη απασχόληση από εταιρία 
εμπορική-κατασκευαστική και ανάπτυξης βι-
ομηχανικών εφαρμογών. E-mail: pantelidis@
pantelidis.com.

ΑΕΒΕ ζητεί να προσλάβει Υπεύθυνο Μηχανογρά-
φησης. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση, τουλάχιστον 5 έτη, άριστη γνώση MSSQL 
Server, επίλυσης προβλημάτων hardware και 
δικτύων. Βιογραφικά στο e-mail: cv.ngsa@
gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής λύσεων πληροφορικής, ενδι-
αφέρεται για Σύμβουλο/Τεχνικό Παραμετροποίη-
σης Υποστήριξης Εφαρμογής ERP-SoftOne στην 
περιοχή της Θεσσαλονίκης. Προσόντα: Πτυχίο 
Τεχνολογικής-Οικονομικής Κατεύθυνσης, εμπειρία 
σε παραμετροποίηση/υποστήριξη προγράμματος 
ERP, γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
hrthes@gmail.com.

 

Προγραμματιστές - Αναλυτές - 
Ανάπτυξη Εφαρμογών Web
ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής, με έδρα τη Θεσσαλο-
νίκη, ζητά Σύμβουλο Software για entersoft και 
singularLogic. Βιογραφικά στο e-mail: stefanidis.
net@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Designer με γνώσεις adobe creative 
suite (photoshop, illustrator και indesign). Βιο-
γραφικά στο e-mail: hello@flipnewmedia.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής PHP/Java Servlets/
databases για διαδικτυακό έργο. Διάρκεια περίπου 
3 μήνες, αμοιβή ανταγωνιστική. Βιογραφικά, με 
δείγμα εργασίας, στο e-mail: dvidnsts@gmx.de.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος πλήρους απασχόλησης για 
τη τεχνική υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού. 
Απαραίτητες οι σπουδές στον κλάδο της Πλη-
ροφορικής και η άριστη γραπτή και προφορική 
επικοινωνία στη Ρουμανική. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@geobanking.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Προγραμματιστές για διαφημιστι-
κή εταιρία, για κατασκευή ιστοσελίδων, σέρβις, 
δύκτιο πελατών. Βιογραφικά στο e-mail: info@b-
alexopoulos.com, τηλ: 6980 857584.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ Η/Υ για διαχείριση e-shop, 
ζητείται. Τηλ: 6932 180290.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ζητείται από τεχνική εται-
ρία για την ανάπτυξη λογισμικού και υποστήριξη 
χρήσης. Απόφοιτος πληροφορικής με εμπειρία 
σε MSSQL server, Php, Javascript. Εμπειρία σε 
system/ network administration επιθυμητή. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@ergopraxis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αναλυτής Web με πολύ καλή γνώση 
Google analytics, SEO, και social media promotion. 
Γνώση πλατφόρμας Drupal. Βιογραφικά στο e-mail: 
pontikas.v@orancon.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Senior Developer με αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών 
και εξαιρετική γνώση Visual Studio, SQL Server, 
VB.Net ή/και C#.Net. Θα εκτιμηθούν γνώσεις MVC. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@geobanking.gr.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ web ζητεί έμπειρο Προγραμματιστή 
Web Developer με άριστη γνώση php, html, jquery, 
javascript, css mysql ajax. Επιθυμητές γνώσεις 
linux webserver. Βιογραφικά και portfolio στο 
e-mail: cv@upmate.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τελειόφοιτοι για ανάπτυξη ιστοσε-
λίδων, για την εκτέλεση της πρακτικής τους σε 
περιβάλλον έμπειρο, σύγχρονο άνετο με κλίμα 
ομαδικής συνεργασίας. Πανελλήνιος σύλλογος 
πληροφορικής δημοσίου. Τηλ: 6932 455999, 
2130 360555.

ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΟ ηλεκτρονικό κατάστημα ζητείται 
Προγραμματιστής Δικαιούχος Voucher 18-29, για 
ανάπτυξη εφαρμογών. Απαιτείται αποδεδειγμένη 
εμπειρία σε PHP/MySQL και η καλή γνώση Αγγλι-
κών. Βιογραφικά στο e-mail: career@ladopano.gr.

WEB DEVELOPERS Πτυχιούχοι Πληροφορικής, με 
5+έτη προϋπηρεσίας, αποτελεσματικοί με άριστη 
γνώση PHP-CSS3-HTML5-mysql-jqueries-SEO, 
καλά Αγγλικά, για custom εξ’ αρχής (scratch), 
κατασκευές portals/e-shops/μηχανών καταχώ-
ρησης/αναζήτησης και συντηρήσεις, ζητούνται. 
E-mail: webultradyn@gmail.com, κωδ: Pr-sk.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ Web Developer με πάθος 
την πληροφορική, έμπειρος (plug and play) σε 
Linux: PHP-Mysql, jqueries καλά Αγγλικά, κά-
τοικος Αθηνών, ζητείται. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobslinks1@gmail.com κωδ: Progr-sk.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με άριστη γνώση google adwords 
και analytics, youtube διαφημίσεων, facebook 
ads και insights, e-mail marketing, webmaster 
tools με εμπειρία στη σύνταξη εξατομικευμένων 
αναφορών. Βιογραφικά στο e-mail: keramitsis@
mms-adv.gr.

FREELANCE Cake PHP Programmer Required. 
Reliable, self-motivated, experienced and fluent 
in English. CVs: george.s.marinakos@gmail.com.

συνέχεια στη σελ. 24

Ο πελάτης μας είναι τεχνική παραγωγική και εμπορική εταιρία στον κλάδο των χημικών προϊόντων 
με πολυετή δυναμική παρουσία στην αγορά. Στα πλαίσια της περαιτέρω δυναμικής ανάπτυξης της 
εταιρίας, αναζητούνται κατάλληλοι υποψήφιοι για να καλύψουν άμεσα την παρακάτω θέση με έδρα 
Ανατ. Προάστιο της Θεσσαλονίκης:

Χημικός Μηχανικός Παραγωγής 
(κωδ Χ-14)

Το έργο: Η ενεργός συμμετοχή στη καθημερινή παραγωγή της βιομηχανίας.  
Προδιαγραφές θέσης: 
•Αναγνωρισμένο πτυχίο χημικού μηχανικού ΑΕΙ ή ισότιμου 
•Προϋπηρεσία σε παραγωγή τουλάχιστον 3 ετών, κατά προτίμηση στον κλάδο χημικών προϊόντων. 
Πρόσθετη εμπειρία σε χημικό εργαστήριο παραγωγής θα ληφθεί σοβαρά υπ΄ όψιν 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών (γραφή, ανάγνωση, επικοινωνία) 
•Ικανότητα αποτελεσματικής λειτουργίας σε περιβάλλον παραγωγής 
•Ικανότητα αποτελεσματικής χρήσης Η/Υ και προγράμματος ERP 
•Ικανότητα μάθησης και γρήγορης προσαρμογής σε νέο εργασιακό περιβάλλον 
•Ευγένεια, καλό παρουσιαστικό, καλή επικοινωνία 
•Ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας σε ομάδα 
•Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου, επιθυμητή η κατοχή ΙΧ αυτοκινήτου 
•Επαγγελματισμός και εργατικότητα 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Προσφέρονται: 
•Δυναμικό κι ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους 
σημείωμα (με φωτογραφία σε επαγγελματικό ύφος), αναγράφοντας των κωδικό της θέσης στο e-mail: 
careers@peopleatwork-hellas.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας 
www.peopleatwork-hellas.gr. Όλες οι υποψηφιότητες λαμβάνουν απάντηση και θα αντιμετωπισθούν 
με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

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

Εξειδικευμένο  
Στέλεχος Λογιστηρίου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ανώτατης σχολής σε κλάδο  
οικονομικών ή διοίκησης επιχειρήσεων 
•Πενταετή (5) τουλάχιστον προϋπηρεσία  
σε υπεύθυνη θέση λογιστικού γραφείου  
ή λογιστηρίου εταιρείας 
•Πολύ καλή γνώση διεθνών λογιστικών  
προτύπων και ελληνικής φορολογικής  
& εργατικής νομοθεσίας 
•Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, συνέπεια 
και υψηλό αίσθημα ευθύνης και αυτοδέσμευσης 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας  
Επιθυμητά προσόντα: 

•Πολύ καλή γνώση των εφαρμογών της Epsilon 
Net 
•Άριστη γνώση του Microsoft Office  
Παροχές: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: info@epsilonnet.
gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 981700. Όλες οι 
υποψηφιότητες θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια 
και επαγγελματισμό.

Πωλητές ή Πωλήτριες  
για την Περιοχή της Θεσσαλονίκης  
(Βόρεια Ελλάδα) Κωδικός: ΠΘΕΣ 

Αναλυτική περιγραφή 
Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων 
•Ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης 
•Μεθοδικότητα 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Επιθυμητή η γνώση Η/Υ και πτυχίο  
στο marketing / πωλήσεις

Η εταιρεία προσφέρει εταιρικό αυτοκίνητο  
ικανοποιητικές αποδοχές (μισθό και bonus).  
Προοπτικές εξέλιξης.

Στοιχεία επικοινωνίας: Βιογραφικά στο e-mail: 
dtsagris@papafili.gr και στο fax: 27410 49793. Μύλοι 
Παπαφίλη Α.Ε. Αλευροβιομηχανία Καλαμάκι Κορινθίας 
φαξ 27410 49793, website: http://www.papafili.gr

Η Schenker AE είναι μια από τις ηγέτιδες εταιρείες παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών logistics 
διεθνώς για χερσαίες, αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές καθώς και για όλες τις σχετικές υπηρεσίες 
logistics. Για τις ανάγκες της εταιρείας στα γραφεία μας στη Σίνδο Θεσσαλονίκης ζητάμε:

Land Transport Route Planer 
Υπεύθυνος Φορτώσεων Αυτοκινήτων  

Εισαγωγής / Εξαγωγής 
Κωδικός Θέσης: “LKW-Router / SKG”

Περιγραφή θέσης: 
•Προγραμματισμός φορτώσεων 
•Λήψη εντολών φόρτωσης (πελάτες - δίκτυο - 
τμήμα πωλήσεων) 
•Ναυλώσεις αυτ/των διεθνών μεταφορών 
•Άνοιγμα φακέλων ταξιδίου 
•Επίβλεψη μεταφοράς 
•Εκφόρτωση (οδηγίες & συντονισμός) 
•Εκκαθάριση φορτωτικών μεταφορέων  
εξωτερικού 
•Εκκαθάριση ανταποκριτών  
(ειδικές συμφωνίες ή διαφωνίες) 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•Επιλογή μεταφορέων 
•Σύναψη συμφωνιών με μεταφορείς 
•Αξιολόγηση συνεργασίας με μεταφορέα  
Απαραίτητα προσόντα: 

•Ευελιξία και συνδυαστικό πνεύμα 
•Επιθυμία για μάθηση και εξέλιξη 
•Άριστα επικοινωνιακά προσόντα 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας  
•Καλή γνώση εργαλείων Microsoft Office 
•Προϋπηρεσία 2-3 ετών σε ανάλογη θέση  
θα εκτιμηθεί 
•Εργασία σε μεγάλο πολυεθνικό οργανισμό.  
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον.  
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης  
και εκπαίδευσης.

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση: sofia.tarasidou@schenker.gr, (Υπ’όψιν 
κας Σοφίας Ταρασίδου), αναφέροντας τον κωδι-
κό θέσης LKW-Router / SKG. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μπορείτε να 
απευθυνθείτε στο site: www.dbschenker.com/gr

Ο πελάτης μας, επώνυμη βιομηχανία στον κλάδο της ύδρευσης & της θέρμανσης, με εξαγωγές σε πε-
ρισσότερες από 30 χώρες, επιθυμεί να προσλάβει:

Πωλητή Εξωτερικού  
(SEXJI11) με έδρα την Κομοτηνή

O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να: 
•Έχει 3-5ετή εμπειρία στο χώρο των εξαγωγών (ιδανικά βιομηχανικού προϊόντος) 
•Διαθέτει πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ (επιθυμητό πτυχίο μηχανικού) 
•Γνωρίζει άριστα αγγλικά (επιθυμητή η καλή γνώση σερβικών & βουλγάρικων) 
•Διαθέτει πολύ καλές διαπραγματευτικές ικανότητες, επαγγελματισμό & προσανατολισμό  
στο αποτέλεσμα  
Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται η διατήρηση του υπάρχοντος πελατολογίου αλλά  
και η περαιτέρω ανάπτυξη του σε αγορές του εξωτερικού.  
Η εταιρία προσφέρει δυναμικό & ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον.

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

Η IN GROUP ΑΕ, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρία απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλά-
δα, πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 στον τομέα εύρεσης και επιλογής 
προσωπικού ζητά για λογαριασμό πελάτη της ελληνική μεγάλη εταιρία:

Πωλητές/τριες Μικρών  
Σημείων Πώλησης (HR 21778)

Ρόλος: Πώληση ζαχαρωδών 
Σημείο διανομής: Περίπτερο, 
μικρή λιανική 
Περιοχές: Θεσσαλονίκη  
Περιγραφή θέσης: 
•Διαχείριση πελατολογίου 
•Άνοιγμα σημείου πώλησης 
•Διατήρηση υπάρχοντος καλού 
κλίμα με τους πελάτες  
Προσόντα: 
•Απαραίτητη εμπειρία  

σε πωλήσεις 
•Πολύ καλή αντίληψη 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Δυνατότητα αντίληψης των 
“αναγκών” του πελάτη 
•Επιθυμία για την επίτευξη 
θετικού αποτελέσματος  
(drive for result) 
•Επικοινωνιακές ικανότητες, 
οργανωτικότητα, ικανότητα 
ανάληψης πρωτοβουλιών, 
πνεύμα συνεργασίας 

Παρέχονται: 
•Μισθός και ασφάλιση 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Σύμβαση αορίστου χρόνου

Οι ενδιαφερόμενοι  
παρακαλούνται να αποστείλουν 
τα βιογραφικά τους  
αναγράφοντας τον κωδικό  
της αγγελίας (HR 21778) μέσω 
e-mail: warbling_@hotmail.
com ή fax: 210 8210230.

Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος εκπαιδευτικός όμιλος, με στόχο την ενδυνάμωση και περαιτέρω 
ανάπτυξη των μελών του, επιθυμεί να προσλάβει: 

Υπεύθυνο-η Marketing  
και Προωθητικών Ενεργειών

Η θέση: Σχεδίαση και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών και ενεργειών marketing και επικοινωνίας 
για τους εκπαιδευτικούς φορείς του ομίλου ΞΥΝΗ.

Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο κολεγίου, ΑΕΙ, ΤΕΙ με ειδίκευση  
στο marketing 
•Απαραίτητα διετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση 
•Ικανότητα σύνταξης και υλοποίησης marketing 
plans και below the line προωθητικών ενεργειών 
•Άριστη γνώση των νέων τεχνολογιών 
•Άριστη γνώση των social media 
•Εμπειρία στη παρακολούθηση social media 
analytics 
•Δημιουργικότητα και πρωτοτυπία 
•Άριστη γνώση αγγλικών 

•Εμπειρία (τουλάχιστον 2 ετών) από το χώρο  
της εκπαίδευσης ή εταιριών παροχής υπηρεσιών 
(σε αντίστοιχη θέση) θα ληφθεί σοβαρά υπόψη  
*Απαραίτητη η επισύναψη φωτογραφίας  
Ο χώρος μας προσφέρει: 
•Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό  
περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: hr@emcthes.
edu.gr. Απαραίτητα να αναφέρεται ο κωδικός της 
θέσης MRK 10-13 στον τίτλο του e-mail.
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C# .NET Software Engineer  
€2000 - €3000 gross p.m., Athens

Exciting opportunity for a C# .NET Software Developer to work for this leading software provider 
with operations in Greece, Europe and Middle East. Due to expansion they are now looking for new 
high level C# .NET Developers to strengthen the development team in Athens.

This is a fantastic opportunity to work on some of the most complex enterprise level projects to take 
place in Greece. You will also follow an official career progression program with the view to being 
promoted into a higher roles.

Requirements: 
•Minimum 2-5 years C# .NET programming experience 
•Experience in full design, development and testing life cycle 
•Good communication skills in English 
•Able to work effectively individually or as part of a small team 
•Flexible attitude, ability to perform under pressure 
•Object-Orientated design concepts  
Responsibilities: 
•Involvement in the full product life cycle: research, design, coding, testing and maintenance 
•Carry out peer coding reviews 
•Main development environment is C# / WPF / MVVM with .NET  
•Developing and leading solutions that fit with the strategic direction, making use of current 
components and delivering new core components 
•Bring your own ideas to the table and contribute to the overall design  
If you are interested in applying in this job opportunity please send us your CV in English  
now at: n.kyriazidis@itechscope.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ φορέας ζητά 2 Εκπαιδευτές 
ενηλίκων για θέματα πληροφορικής με διδακτική 
εμπειρία. Βιογραφικά, με την ένδειξη Α1, στο e-mail: 
international1@forum-training.gr.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ζητείται για ανάπτυξη εφαρμο-
γών σε πλατφόρμες IOS, Android, Windows, άριστη 
γνώση SQL, HTML 5, CSS, Javascript. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία. Πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@gmg.gr, τηλ: 210 2934752.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί για μακροπρόθεσμη συνεργασία 
Web Developer με πολύ καλή γνώση C#, ASP.
NET FRAMEWORK 4 - 4.5, SQL Server, ADO.NET, 
Javascript, Jquery, JSON, RESTfull Web Services. 
Βιογραφικά στο e-mail: segreteria@edilingua.it

SMART, passionate Developers with team spirit 
following the zen of startups and innovation. 
Python, Django, Git. Familiar with SQL/NoSQL, 
*nix lover. Open source addict. English language 
fluency. CVs: skginnocation@gmail.com.

ZHTOYNTAI απόφοιτοι-τελειόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ 
κλάδου Πληροφορικής, με γνώσεις πολυμέσων/
οπτικοακουστικών μέσων. Απαραίτητα προσόντα: 
Άριστη γνώση Αγγλικής, μεθοδικότητα και συ-
νέπεια. Βιογραφικά στο e-mail: bios@otenet.gr.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ζητούνται άτομα για κα-
τασκευή ιστοσελίδων από διαφημιστική εταιρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@b-alexopoulos.com, 
τηλ: 6945 776821.

WEB Developer από Θεσσαλονίκη, ζητείται. Επι-
χείρηση web ζητεί έμπειρο Προγραμματιστή web 
Developer με άριστη γνώση php, html, jquery, 
javascript, css, mysql, ajax. Επιθυμητές γνώσεις 
linux, webserver. Βιογραφικά και portfolio στο 
e-mail: bio@youthclub.gr.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ-Software Developer 
με γνώση Microsoft .net framework (VB.NET), 
Microsoft SQL Server, σειριακά πρωτόκολλα 
επικοινωνίας, ζητείται για μόνιμη απασχόληση 
από εταιρία εμπορική - κατασκευαστική και ανά-
πτυξης βιομηχανικών εφαρμογών. Βιογραφικά 
στο e-mail: pantelidis@pantelidis.com.

ΑΕΒΕ ζητεί να προσλάβει Υπεύθυνο Μηχανογράφη-
σης. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, 
τουλάχιστον 5 έτη, άριστη γνώση MSSQL Server, 
επίλυσης προβλημάτων hardware και δικτύων. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv.ngsa@gmail.com.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ με voucher με γνώσεις 
αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και βά-
σεων δεδομένων. Επιθυμητά VB.NET, C, MYSQL. 
Προοπτική περαιτέρω συνεργασίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@mrit.gr, τηλ: 6979 315491.

Γραφίστες - Διακόσμηση -  
Τέχνες - Δημιουργικό
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστρια για φωτογράφιση προϊ-
όντων, ξεγύρισμα φωτογραφιών, καταλόγους, 
φυλλάδια, κάρτες, επεξεργασία φωτογραφιών, για 
εσωτερική απασχόληση 2 απογευματινά πεντάωρα 
την εβδομάδα. Αμοιβή 5€ την ώρα. Βιογραφικά 
στο e-mail: escepia@gmail.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Εκτυπωτική ζητάει Γραφίστα με γνώσεις 
indesign, photoshop, illustrator, coreldraw για 
ημιαπασχόληση με προοπτικές πλήρους απασχό-
λησης. Βιογραφικά στο e-mail: info@ektypotiki.
gr, τηλ: 2510 316738, κα Σταυρούλα Σιώκη.

H FORUM AE ζητά για 4ωρη απασχόληση: Γρα-
φίστα /τρια, με άριστη γνώση σουίτας Adobe CS5 
σε περιβάλλον Mac Os. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 2ετή στον περιοδικό τύπο. Βιογραφικά 
στο e-mail: magazines@forumsa.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Πωλητές /τριες, Διακο-
σμητές /τριες, για μεγάλη έκθεση επίπλων στη 
Θεσσαλονίκη. Άμεση και μόνιμη εργασία. Βιο-
γραφικά με φωτογραφία στο e-mail: biografika.
dpt@gmail.com.

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ έμπειροι με άριστη γνώση indesign 
ζητούνται από εκδοτική εταιρία. Βιογραφικά στο 
e-mail: parisianouae@gmail.com.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ πεπειραμένη διαθέτουσα τιγκέλι, ζη-
τείται ως Εξωτερική Συνεργάτης σε εργαστήριο 
περιοχής Γλυφάδας. Αποκλείεται φασόν. Τηλ: 
210 8948444.

ΕΤΑΙΡΙΑ ψηφιακών εκτυπώσεων στο Περιστέρι 
ζητεί Χειριστή εκτυπωτικών μηχανημάτων (large 
format). Βιογραφικά στο e-mail: info@maxprint.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για ψηφιακό τυπογραφείο με 
προϋποθέσεις: Γνώσεις γραφιστικής και ευ-
χέρεια στον γραπτό λόγο. Η θέση περιλαμβάνει 
και αρμοδιότητες Χειριστού εκτυπωτικών και 
βιβλιοδετικών μηχανημάτων. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@bookstars.gr.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί Cameraman 
με άριστη γνώση καλλιτεχνικής φωτογραφίας 
και επεξεργασίας βίντεο με ή χωρίς εξοπλισμό 
για μόνιμη εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: pr@
paraskhnio.gr κωδ: p. cam.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας/τρια από μεγάλη βιομηχανία 
τροφίμων με έδρα στο Πολύκαστρο-Κιλκις. Απα-
ραίτητη προϋπηρεσία 2ετη, με πολύ καλή γνώση 
προγραμμάτων Photoshop, Illustrator, InDesign 
σε περιβάλλον Mac. Βιογραφικά στο e-mail: info@
kolios.gr, fax: 23411 38743.

ΑΠΟ ΤΗΝ εταιρία VAMP A.E. ζητείται Πατρονίστ 
για εργασία κατ’αποκοπή ή part time. Απαραίτητη 
γνώση συστήματος «Πολυπατρόν» και καλή γνώση 
Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: info@vamp.gr.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ πυροτεχνημάτων ζητείται Γραφί-
στρια για το δημιουργικό τμήμα της επιχείρησης, 
με εμπειρία στο χώρο. Απαραίτητη προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: hrm@alphastar.gr.

ΡΑΠΤΗΣ έμπειρος ζητείται, με πείρα στη γαζωτική 
και κοπτοράπτη. Τηλ: 6944 919895.

ΠΑΤΡΟΝΙΣΤ Μοδίστρα για δείγματα παραγωγής 
μαγιό γνώστης αγοράς από ατελιέ, ζητείται στο 
Παλαιό Φάληρο. Τηλ: 6973 497802.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ πεπειραμένη ζητείται για εργαστήριο 
επιδιορθώσεις. Περιοχή Παλαιό Φάληρο. Τηλ: 
Π. Φάληρο. Τηλ: 210 9845070.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ πεπειραμένη ζητείται για επιδιορ-
θώσεις στο χώρο μας και Βοηθός για ξήλωμα 
και σίδερο. Τηλ: 210 6753886.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ -τριες ζητούνται για τηλεοπτικές 
εκπομπές που να έχουν εξασφαλισμένη διαφημι-
στική υποστήριξη. Τιμή 500€. Τηλ: 6989 469688.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ -τρια Art Pro, ζητείται από εταιρία 
γραφικών τεχνών στο Μαρούσι, για μόνιμη απα-
σχόληση. Επαγγελματική εμπειρία απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@reproductions.gr, 
τηλ: 210 6818095.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ -ισσες, Διακοσμητές -τριες, με 
εμπειρία και να διαθέτουν δικό τους μεταφορι-
κό μέσο, ζητούνται για να εργαστούν σε εταιρία 
συστημάτων δόμησης στην Κώ. Μισθός, bonus, 
διαμονή. Τηλ: 6945 858787, 22420 67380.

ΕΤΑΙΡΙΑ γραφικών τεχνών στη Ν. Φιλαδέλφεια 
ζητεί Χειριστή offset με εμπειρία σε μηχανή spead 
master. Τηλ: 210 2510115.

ΚΙΘΑΡΙΣΤΑΣ ζητεί Τραγουδίστρια για soul, 
jazz, blues, rock, fank, με σκοπό τα live. Τηλ: 
6936 760616.

ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ με προϋπηρεσία για 4ωρη πρωινή 
απασχόληση, ζητείται. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@soldatos.eu, τηλ: 6971 768004.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας-τρια για πλήρη, πενθήμερη 
απασχόληση για το τμήμα δημιουργικού με γνώση 
photoshop, illustrator, corel. Πνεύμα δημιουργι-
κότητας και σύγχρονες σχεδιαστικές προτάσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: photomurals4you1@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοντέρ τελειόφοιτος/απόφοιτος για 
πρακτική άσκηση. Άριστες γνώσεις video editing, 
photoshop και Η/Υ. Άμεση συνεργασία. Βιογρα-
φικά στο e-mail: bios@otenet.gr, κωδ: ΜΟΝΤΑΖ.

ΠΑΙΔΙΑ και έφηβοι ζητούνται για συμμετοχή 
σε τηλεοπτικές διαφημίσεις και ταινίες. Τηλ: 
210 6856200.

ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ με πείρα 15 ετών, σε όλα τα 
είδη, ρεμπέτικα, Σμυρνέικα, λαϊκά, ζητεί εργασία. 
Προτάσεις σοβαρές από Manager και γραφεία. 
Τηλ: 6907 594193.

ΚΙΘΑΡΙΣΤΑΣ - Τραγουδιστής με ρεπερτόριο λαϊκό, 
δημοτικό, νησιώτικο, ζητείται για κάθε Σάββατο, 
από μαγαζί στον Άγιο Στέφανο. Ημερομίσθιο 50€. 
Τηλ: 6937 050814.

ΓΚΡΟΥΠ ζητείται για live εμφανίσεις σε καφε-
τέρια, κατά προτίμηση νέα και νέος, για λαϊκό 
πρόγραμμα. Τηλ: 6932 288234.

ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ έμπειρη ζητείται από κατάστημα 
επίπλων κουζίνας στη Ν. Φιλαδέλφεια. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@exoplismos4u.gr, τηλ: 
6930 303181.

ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ μόνιμος Συνεργάτης, επικοινωνι-
ακός με γνώσεις εικονοληψίας, μοντάζ και καλή 
γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά και φωτογραφία 
στο e-mail: acviografika@gmail.com.

ZHTEITAI Γραφίστας άμεσα, για ημιαπασχόληση. 
Απαραίτητα προσόντα: Γνώσεις Adobe Illustrator, 
Adobe Photoshop, In design για περιβάλλον mac. 
Στοιχεία εργοδότη: Attune ΕΠΕ. Έδρα: Nέα Σμύρ-
νη. Βιογραφικά στο e-mail: tune@attune.biz.

ART DIRECTOR - Γραφίστας με δημιουργική 
ικανότητα ζητείται από μεγάλη Κυριακάτικη 
εφημερίδα. Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στο 
σχεδιασμό περιοδικών εφημερίδων. Πολύ κα-
λές συνθήκες εργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
efimerida2m@gmail.com.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ζητείται με άριστη γνώση της Adobe 
suite photoshop illustrator indesign after effects. 
Απαραίτητη γνώση και εμπειρία σε web design 
motion graphix video και σύγχρονες σχεδιαστικές 
προτάσεις. Βιογραφικά και portfolio στο e-mail: 
bio@youthclub.gr.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ γραφείο με ειδίκευση στο 
σχεδιασμό καταστημάτων ζητά Aρχιτέκτονα / 
Διακοσμητή με καλή γνώση 3D σχεδιασμού, V-ray, 
AutoCAD, Photoshop, και Αγγλικών. Απαραίτητη 
η καλή παρουσίαση των παραπάνω. Βιογραφικά 
και portfolio στο e-mail: sotosdr@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Designer με γνώσεις adobe 
creative suite (photoshop, illustrator και indesign). 
Βιογραφικά στο e-mail: hello@flipnewmedia.com.

Call Center - Εξυπηρέτηση  
Πελατών - Τηλεπωλήσεις
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ εταιρία ζητά έμπειρες Telemarketers. 
Παρέχονται μισθός, ασφάλιση, bonus. Τηλ: 210 
2288390, 6949 099477.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ όμιλος ζητά άτομα για το τμήμα καταγρα-
φής και εξυπηρέτησης πελατών. Τηλ: 211 9964006.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ζητείται άμεσα από αναπτυσσόμενη 
εταιρία, με άριστες επικοινωνιακές και οργανω-
τικές ικανότητες. Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης. 
Τιμή 1200€. Βιογραφικά στο e-mail: perynine@
gmail.com.

ΚΥΡΙΟΣ -α ζητείται άμεσα για απασχόληση πρωινή 
ή απογευματινή. Εσωτερικές εργασίες, εξυπηρέτηση 
πελατολογίου. Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@
gmail.com, τηλ: 6986 212664.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ εισοδήματος, η Nova Real-Estate, ψάχνει 
Συνεργάτες για εξυπηρέτηση πελατών, προκειμένου 
να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της 
στην Αθήνα. Εκπαίδευση-άριστες αμοιβές-σύγχρονο 
σύστημα εργασίας-ευχάριστο περιβάλλον-μεγάλο 
πελατολόγιο. E-mail: spigos@novarealestate.gr, 
210 6458952, κος Σπίγγος.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών επιμόρφωσης στην 
Αθήνα ζητά άμεσα Πωλητές με προϋπηρεσία στις 
τηλεφωνικές πωλήσεις. Απαραίτητα καλή γνώση 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΗ και αναπτυσσόμενη πολυεθνική, 
ζητά Συνεργάτιδα για τηλεφωνική εξυπηρέτηση 
πελατών, με επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδικό 
πνεύμα και θετική παρουσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
careernow@in.gr, κωδ: ΤΕ1.

ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ γραφείο (πλησίον Φιξ) ζητείται 
άτομο για τηλεφωνική προσέγγιση υποψηφίων 
πελατών όχι τηλεπώληση. Απαραίτητη σχετική 
προϋπηρεσία. Παρέχονται σταθερές απολαβές 
και bonus. Τηλ: 6944 457249, 6932 523222, 
ώρες γραφείου.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για μερική απασχόληση, δυ-
νατότητα εργασίας και μέσω internet και από το 
χώρο τους. Τηλ: 6986 150911.

ΣΤΕΛΕΧΗ Διαφόρων Ειδικοτήτων ζητούνται για 
υποδοχή, νομικό, διαχείριση και εξυπηρέτηση 
πελατών. Άμεση πρόσληψη, υψηλές αποδοχές. 
Τηλ: 211 5554805.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από ιδιωτική εταιρία για τα 
τμήματα εξυπηρέτησης και διαχείρισης πελατολο-
γίου. Ευέλικτο ωράριο, άμεση πρόσληψη, υψηλές 
αποδοχές. Τηλ: 211 5554883.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά άτομα για μερική ή πλήρης απα-
σχόληση, δυνατότητα εργασίας από το internet. 
Ευέλικτο ωράριο, συνεχής εκπαίδευση. Μεγάλο 
εισόδημα. Βιογραφικά στο e-mail: kat.tsigri@gmail.
com, τηλ: 6945 300616, κα Κατερίνα.

ΟΜΙΛΟΣ Συμπληρωμάτων διατροφής προσλαμ-
βάνει Προσωπικό για το τμήμα εξυπηρέτησης και 
καταγραφής πελατών. Απαραίτητη γνώση Η/Υ και 
Αγγλικών. Τηλ: 211 5554925.

ΑΤΟΜΑ με εμπειρία σε τηλεφωνικές πωλήσεις, 
ζητούνται για προώθηση τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών. Σταθερός μισθός, ασφάλεια, ημερήσια 
bonus. Πλησίον ΗΣΑΠ Πειραιά. Τιμή 400€. Τηλ: 
213 0396500.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για τηλεφωνική ενημέρωση, 
διαφήμισης και προβολής σε έντυπα εφημερίδων, 
με εμπειρία στη διαφήμιση, ευχέρεια λόγου και 
επαγγελματισμό. 4ωρη, 6ωρη, 8ωρη απασχόληση. 
Αποδεδειγμένη προηγούμενη εμπειρία. Τηλ: 210 
8696309.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται για τηλεφωνικό κέντρο 
από πολυδύναμο κέντρο αισθητικής στη Γλυφάδα. 
Τηλ: 210 8940403.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ κέντρο διαχείρισης πελατών υα-
λορανικού οξέος ζητεί άτομα ανεξαρτήτου ηλικί-
ας για εξυπηρέτηση πελατών. Ευέλικτα ωράρια 
πρωινά - απογευματινά, μισθός σταθερός. Τηλ: 
211 2122087.

CALL CENTER εξυπηρέτησης νέων πελατών στα-
θερής τηλεφωνίας στον Πειραιά ζητά να προσλάβει 
άτομα. Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση, σταθερός 
μισθός, ασφάλιση, μισθός 300 ευρώ. Τηλ: 213 
0396500.

ΕΤΑΙΡΙΑ τηλεπωλήσεων παραφαρμακευτικών προ-
ϊόντων ζητεί άτομα για τις θέσεις Τηλεφωνητών, 
παραγγελιοληψίας. Άμεση πρόσληψη, απογευματινή 
4ωρη ή 6ωρη εργασία. Τηλ: 211 2122087.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ -τριες ζητούνται από ομάδα 
marketing, για εσωτερική πώληση γνωστού ηλε-
κτρονικού οδηγού αναζήτησης. Πρωινά - απογευ-
ματινά τμήματα, μισθός, ΙΚΑ, bonus. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@firmagroup.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για τηλεφωνικές πωλήσεις και 
γραμματειακή υποστήριξη. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 3 έτη. Άριστη γνώση Η/Υ, Αγγλικής. 
Βασικές γνώσεις λογιστικής. Ικανότητα επικοινωνίας, 
ετοιμολογία και γρήγορη αντίληψη. Βιογραφικό 
στο e-mail: info@pcrama.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από AE στο Χαλάνδρι άτομα με ευ-
χέρεια επικοινωνίας για τηλεφωνική ενημέρωση 
πελατών. 4ωρη απογευματινή απασχόληση, μι-

σθός σταθερός, ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: 
energodynamiki2014@gmail.com, κωδ: 71.

ΑΝ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ομαδικότητας και φιλοδοξίας 
σας διακατέχει ελάτε, γιατί ανώνυμη εταιρία, ζητά 
άτομα για στελέχωση τηλεφωνικού κέντρου. Άμε-
ση πρόσληψη, σταθερός μισθός και bonus. Άμεση 
εξέλιξη. Τηλ: 211 1044010.

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ εργασία σε ανέργους, με σταθε-
ρό μισθό. Τηλεφωνικές πωλήσεις - διαχείριση 
πελατών από ανώνυμη εταιρία στην περιοχή του 
Ρούφ. Ωράρια απογευματινά 6ωρα, 5ωρα, 4ωρα. 
Τηλ: 211 1044005.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από ανώνυμη εταιρία συμπλη-
ρωμάτων διατροφής, για κάλυψη του τηλεφωνικού 
κέντρου. Ωράρια 6ωρα, 5ωρα, 4ωρα. Σταθερός 
μισθός και bonus. Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 211 
2122087.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται με εμπειρία στις τηλεφωνικές 
πωλήσεις από όμιλο εταιριών για πρωινή - απο-
γευματινή απασχόληση. Σταθερός μισθός bonus 
πρόσληψης, κατόπιν προσωπικών συνεντεύξεων. 
Τηλ: 211 2122088.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ με ευχέρεια λόγου, ζητούνται από 
τηλεφωνικό κέντρο για απογευματινή εργασία, 
6ωρη, 5ωρη, 4ωρη. Μισθός σταθερός και bonus, 
εξέλιξη αναλόγως προσόντων. Τηλ: 211 1044003.

ΚΥΡΙΟΣ /α ζητείται για απασχόληση πρωινή ή 
απογευματινή. Εσωτερικές εργασίες, εξυπηρέτηση 
πελατολογίου. Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@
gmail.com, τηλ: 6986 212664.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ -τριες ανεξαρτήτου εμπειρίας ζητού-
νται για άμεση κάλυψη τμήματος καταγραφής και 
εξυπηρέτησης πελατών. Σταθερός μισθός, ευέλικτο 
ωράριο, ασφάλιση ΙΚΑ. Τηλ: 211 9964010.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με εμπειρία σε telemarketing 
για κλείσιμο ραντεβού, όχι πωλήσεων. Αμοιβή με 
ποσοστά βάσει στόχων. Βιογραφικά στο e-mail: 
k.skourtas@globalassociation.gr, κωδ: ΤΗΛ.

Η ZITA Telecoms εταιρία προώθησης πωλήσε-
ων προσλαμβάνει Υπάλληλους Τηλεπωλήσεων. 
Παρέχονται: υψηλές απολαβές, ευέλικτο ωράριο, 
ασφάλεια ΙΚΑ, επιπλέον αποδοχές(bonus), συνεχή 
εκπαίδευση, προοπτική εξέλιξης, ευχάριστο περι-
βάλλον. Συγγρού Φιξ Μετρό. Τηλ: 211 8804300, 
211 8804350, 211 8804302.

Η ZITA Telecoms εταιρία τηλεπωλήσεων ανα-
ζητά Συνεργάτες για να ενταχθούν στο δυναμικό 
της εταιρίας, για προώθηση πακέτων σταθερής 
τηλεφωνίας. Παρέχονται: υψηλές αποδοχές, ευ-
έλικτο ωράριο, επιπρόσθετες αμοιβές, ευχάριστο 
περιβάλλον. Τηλ: 211 8804300, 211 8804310.

H ZITA Telecoms προσλαμβάνει άμεσα Υπαλλήλους 
για προώθηση σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 
Παρέχονται: σταθερές αποδοχές, υψηλά bonus, 
ευέλικτο ωράριο, ασφαλιστική κάλυψη, συνεχή 
εκπαίδευση, ευχάριστο περιβάλλον. Συγγρού Φιξ 
Μετρό. Τηλ: 211 8804380, 211 8804350.

ΑΝΩΝΥΜΗ εμπορική εταιρία ειδών χαρτοπωλείου 
στον Αγ. Στέφανο, ζητά Υπάλληλο για θέση ρεσε-
ψιόν - τηλεφωνικό κέντρο - εξυπηρέτηση πελατών. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση και γνώ-
ση Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: s.malaisiada@
amatalon.gr, κωδ: ΤΚ-11/2014.

ZHTEITAI Υπάλληλος από εταιρία τηλεπικοινω-
νιών, με γνώση και εμπειρία κινητής τηλεφωνίας. 
Οκτάωρη-πενθήμερη απασχόληση. Απαραίτητη 
προϋπόθεση, προϋπηρεσία και ποιοτική χρήση 
επικοινωνιακού λόγου. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@500001.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί άτομα για στελέχωση νέου τμήματος 
διαχείρισης εξερχόμενων κλήσεων σε υπάρχο-
ντες πελάτες. Μερική απασχόληση σε πρωινές και 
απογευματινές βάρδιες. Βιογραφικά στο e-mail: 
sales@mondial-assistance.gr.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών στο Παγκράτι, ζητού-
νται Τηλεφωνήτριες για προώθηση των προϊόντων 
της. Πενθήμερη τετράωρη πρωινή απασχόληση. 
Προσφέρεται μισθός, μπόνους, ασφάλιση. Βιο-
γραφικά στο e-mail: tzinadimopoulou@gmail.
com, τηλ: 210 7228527.

ΠΩΛΗΤΕΣ ζητούνται για την εξυπηρέτηση πελατών. 
Όχι πλασιέ ή ντίλερ. Πλήρη ή μερική απασχόληση. 
Δυνατότητα με προοπτικές. Τηλ: 6982 920609.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής χρωμάτων & ειδών χρωμα-
τοπωλείου στο Καλοχώρι, ζητά άτομο για την θέση 
των τηλεφωνικών πωλήσεων. Βιογραφικά στο 
e-mail: secretary@superlux.gr, fax: 2310 752674.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ όμιλος στην περιοχή Αμπελόκη-
ποι Αθήνα, ζητά άτομα με εμπειρία στο telemarketing 
(όχι πωλήσεις). Μισθός, bonus, ασφάλιση. Βιογρα-
φικά στο e-mail: cv@spyrouholidays.gr, κωδ: 5.

Προωθητές - Merchandisers - 
Πωλήσεις Ex-Van
ΑΠΟ ΟΜΙΛΟ διαφημιστικής εταιρίας ζητούνται 
άμεσα 3 νέοι-νέες για διανομή έντυπου υλικού 
και προώθηση. Βιογραφικά στο e-mail: info@
haroumenapaidia.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έξυπνα, δραστήρια, εκπαιδεύσιμα 
άτομα για προώθηση βιολογικών προϊόντων από 
πολυεθνική στο χώρο της υγείας και ευεξίας. 

Εργασία μεγάλου οικονομικού ενδιαφέροντος 
με ευέλικτο ωράριο. E-mail: marioikonomou@
gmail.com, τηλ: 6936 344260.

H ΕΤΑΙΡΙΑ promoton Kick αναζητά εμφανίσιμες 
Promoters για ημιαπασχόληση, με διαθεσιμότητα 
για καθημερινή full time απασχόληση σε προω-
θητικές ενέργειες της Nespresso σε καταστήματα 
ηλεκτρονικών ειδών. Τηλ: 210 2852911, 210 
2852913.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός /ή για ηλεκτρονική προώθηση 
τουριστικών δραστηριοτήτων στη Μύκονο μέσω 
website, social media, etc,και την παρακολούθηση 
κρατήσεων. Μερική απασχόληση και ποσοστά από 
το χώρο σας. E-mail: mykonianspiti@orancon.
gr, τηλ: 6936 521085.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες (6) δυναμικοί ευχάρι-
στοι επικοινωνιακοί, για προώθηση προϊόντος 
πολυεθνικής εταιρίας (όχι τηλεφωνικές πωλή-
σεις, όχι καλλυντικά), χωρίς κεφάλαιο και με 
ποσοστό κέρδους 93%. Προοπτικές εξέλιξης. 
Αχαρνές. 6945 702884

ΑΠΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ εταιρία ζητούνται νέες εμ-
φανίσιμες και περιποιημένες, με εμπειρία στο 
χώρο για πενθήμερη απασχόληση σε καταστήματα 
καλλυντικών. Τηλ: 210 9351024, 210 9351074, 
210 2715503.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ Συνεργάτες ζητούνται για το το-
μέα εκπαίδευσης, ευεξίας, διατροφής, εποπτείας, 
με υψηλές αποδοχές, δυνατότητα προσωπικής 
ανάπτυξης, ταξίδια, καριέρα, όχι πλασιέ ή ντίλερ. 
Τηλ: 69861 509611.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για promotion σε εταιρία στην 
περιοχή Πικερμίου. Τηλ: 6989 895730.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ Αντιπρόσωπος (άνδρας ή γυναί-
κα), ζητείται από εταιρία επίπλων, με δικό του 
μεταφορικό μέσο, για προώθηση προϊόντων σε 
Αττική και περιφέρεια. Απαραίτητη σχετική προ-
ϋπηρεσία, μισθός και extra. Τηλ: 210 9916626, 
6984 477008, ώρες επικοινωνίας 09:00-21:00.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται για προώθηση προϊόντων 
καθαριστικών για H/Y και κινητά Apple IPhone 
και Samsung. Τηλ: 6977 197445.

ΕΤΑΙΡΙΑ προώθησης προϊόντων προσλαμβάνει 
νέες -ους για προώθηση προϊόντων. Επικοινω-
νιακή -ος με προσεγμένη εμφάνιση. Βιογραφικά, 
με φωτογραφία, στο e-mail: glamourpromoting@
gmail.com.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών στο Παγκράτι ζητούνται 
Αισθητικοί με ικανότητα πωλήσεων για προώθηση 
των προϊόντων μας σε προκαθορισμένο ραντεβού. 
Παρέχονται έξοδα μετακίνησης, bonus, ασφάλεια. 
Βιογραφικά στο e-mail: tzinadimopoulou@gmail.
com, τηλ: 210 7247308.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ με εμπειρία στις πωλήσεις ζητείται 
για την προώθηση επιχειρηματικής πρότασης σε 
ξενοδοχεία με δυνατότητα συχνών ταξιδίων. Μισθός 
συν ποσοστά. E-mail: aegeanreic@hcthinktank.
gr, τηλ: 6940 837343.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κυρίες, κύριοι για να εργαστούν ως 
Πωλητές Καλλυντικών μεγάλης πολυεθνικής 
εταιρίας από κατάλογο, με μεγάλα ποσοστά και 
μπόνους. Βιογραφικά στο e-mail: zoivoliraki@
yahoo.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ promotion ζητά άτομα (κάτοχοι αυτοκι-
νήτου) για εποπτεία events. Βιογραφικά, έως 1 
/12, στο e-mail: adavari@wizworksadv.gr, τηλ: 
210 3641101, ώρες επικοινωνίας 11:00-16:00.

ΝΕΕΣ, επικοινωνιακές, εμφανίσιμες ζητούνται 
άμεσα από εταιρεία promotion για προωθητικές 
ενέργειες. Bιογραφικά, με φωτογραφία, έως 01/12, 
στο e-mail: adavari@wizworksadv.gr, τηλ: 210 
3641101, ώρες επικοινωνίας 11:00-16:00.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία ζητά Υπαλλήλους για full-
time/part-time με αντικείμενο την προώθηση 
εκπαιδευτικών βιβλίων στα Ιωάννινα. Απαραί-
τητα δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ., γνώση Αγγλικών, 
επιθυμητή διδακτική εμπειρία και ιδιοκτησία 
Ι.Χ. αυτοκινήτου. E-mail: karen.hillsidepress@
yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αντιπρόσωποι, από εταιρία που 
χρηματοδοτεί Δήμους-ξενοδοχεία-καταστήματα 
κλπ., για την αντικατάσταση σωμάτων φωτισμού 
παλαιάς τεχνολογίας με την νέα τεχνολογία LED 
που εξοικονομεί έως και 90% στο ηλεκτρικό ρεύμα. 
E-mail: enosi.efe@gmail.com, τηλ: 210 6033934.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται από εκδοτική εταιρία για 
full time, για προώθηση εκπαιδευτικών βιβλίων 
στην περιοχή της Καβάλας, με δίπλωμα οδήγησης 
Ι.Χ, γνώση Αγγλικών (πολύ καλό επίπεδο), επιθυ-
μητή διδακτική εμπειρία, ιδιοκτησία Ι.Χ. E-mail: 
thillside@hol.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ άμεσων πωλήσεων ζητά άτομα (όχι 
μισθωτούς), για την προώθηση προϊόντων σε 
φαρμακεία και λοιπούς πελάτες λιανικής. Εμπειρία 
σε πωλήσεις επιθυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: 
giouvanoudiss@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητεί άτομα για σταθερή και 
μόνιμη συνεργασία (όχι μισθωτούς), για προώ-
θηση και διανομή καφέ. Βιογραφικά στο e-mail: 
sakthess@yahoo.gr.

ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ - Πωλητές Προϊόντων Τηλεπι-
κοινωνίας, Απόφοιτοι Λυκείου, ζητούνται για 

συνέχεια στη σελ. 26

Πεπειραμένοι Σύμβουλοι Διαφήμισης  
(Προσωπικών Πωλήσεων)

Αντικείμενο εργασίας: 
•Διαχείριση και ανάπτυξη (up selling, cross 
selling) υπάρχοντος πελατολογίου. 
•Ανεύρεση νέων πελατών-ανάπτυξη νέων  
αγορών (αφιερώματα). 
•Ενημέρωση πελατών για τα νέα προϊόντα  
της εταιρίας. 
•After-sales service.  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε τμήμα 
πωλήσεων (πωλήσεις διαφημιστικού χώρου  
ή internet marketing). 
•Επαγγελματική εμφάνιση. 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών. 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ(MS 
office,internet) & social media. 

•Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας  
και διαπραγμάτευσης. 
•Εστίαση & επιμονή στο αποτέλεσμα  
και την επίτευξη των στόχων. 
•Γνώση της αγοράς μαζικής εστίασης  
(κυρίως) σε Θεσσαλονίκη & Χαλκιδική.  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Μισθό - bonus. 
•Κινητό τηλέφωνο. 
•Lap-top. 
•Άμεση πρόσληψη. 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης. 
•Συνεχή εκπαίδευση.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
gm@citymagazine.gr

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

H Adecco, για λογαριασμό εταιρίας-πελάτη της που δραστηριοποιείται στο βιομηχανικό κλάδο, αναζητά 
για μόνιμη απασχόληση ένα (1) άτομο που θα στελεχώσει την παρακάτω θέση:

Μηχανολόγος Μηχανικός 
(κωδ. θέσης: S-722/46600)

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:

Υπεύθυνο Εξαγωγών  
Κωδικός Θέσης: (ΥΕ)

Ο/η κατάλληλος υποψήφιος/α πρέπει να έχει απαραιτήτως τα ακόλουθα προσόντα: 
•Πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων, ή εμπορικής /οικονομικής κατεύθυνσης, 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα, 
•Υποχρεωτική 10ετή εμπειρία στο χώρο των εξαγωγών και του εμπορίου με το εξωτερικό, 
•Υποχρεωτική εμπειρία στο χώρο της ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ, 
•Άριστη γνώση ιταλικής, ισπανικής αγγλικής γλώσσας, 
•Άριστη χρήση Η/Υ,  
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες, 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευεξία, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας, ευχάριστη  
και δυναμική προσωπικότητα, εχεμύθεια, αποτελεσματική επικοινωνία, μεθοδική οργάνωση,  
ορθότητα και ταχύτητα στην εκτέλεση καθηκόντων, 
•Οργανωτικές ικανότητες και πνεύμα ομαδικότητας, 
•Ηλικία έως 45 ετών.

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα  
αναφέροντας τον κωδικό ΥΕ με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: hr@axelaccessories.com

Περιγραφή θέσης 
•Συλλογή πληροφοριών από πελάτες  
και παρακολούθηση της λειτουργίας  
των μηχανημάτων 
•Βελτιώσεις στον σχεδιασμό των μηχανημάτων 
•Υποστήριξη στην εγκατάσταση και πώληση  
μηχανημάτων  
Προφίλ υποψηφίου 
•Απόφοιτος/-η σχολής του εξωτερικού  
(Αγγλία, ΗΠΑ, Γερμανία) με κατεύθυνση  

μηχανολόγου μηχανικού 
•Επιθυμητή εξειδίκευση (μεταπτυχιακός τίτλος) 
στο design of machine systems 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση AutoCad 
•Δυνατότητα διενέργειας ταξιδιών  
στο εξωτερικό  
Παροχές εταιρίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της 
θέσης, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: infogr@adecco.com, μέσω fax στον αριθμό 2310 
988108, ή στη διεύθυνση: Adecco HR, Αδριανουπόλεως 1Α, Θεσσαλονίκη.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υπο-
ψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση 
για συνέντευξη. Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.adecco.gr 
και καταχωρήστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα 
εμπιστευτικές. Follow Adecco Greece on Facebook, LinkedIn, Twitter.

Η εταιρία RADHealthCare Μ.Ε.Π.Ε. που δραστηριοποιείται στον ιατρικό χώρο αναζητά για το τμήμα 
homecare:

Ιατρικούς Επισκέπτες 
Mε ειδίκευση στα επιθέματα για τις περιοχές: Αττική, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη.

Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία  
2 ετών 
•Επικοινωνιακή και διαπραγ-
ματευτική ικανότητα 
•Οργάνωση και μεθοδικότητα 
•Ορθή κρίση - αντίληψη 
•Ομαδικό πνεύμα 

•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Καλός χειρισμός Microsoft 
Office  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό μισθό  
αναλόγως της προϋπηρεσίας. 
•Επιπρόσθετο μπόνους. 

•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ευνοϊκές συνθήκες εργασίας. 
•Αυτοκίνητο.  
Αποστολή βιογραφικών  
μόνο όσα πληρούν  
τις προϋποθέσεις στο e-mail: 
vd@rad-med.gr

Junior Αγοραστής-τρια
στη Θεσσαλονίκη

Στο χώρο του εμπορίου κάθε μέρα είναι μια νέα πρόκληση. 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 μια θέση-κλειδί στην εταιρία. Εργάζεστε στις κεντρικές μας εγκα-
ταστάσεις στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και ανήκετε στον τομέα αγορών. Συμμετέχετε σε διαπραγματεύσεις 
και αναπτύσσετε τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες στρατηγικές του τομέα. Μέσω διαρκούς παρα-
κολούθησης της αγοράς συμβάλλετε στην ιδανική ανάπτυξη των προϊόντων και την ποικιλία των εμπο-
ρευμάτων, επιλέγοντας τους κατάλληλους προμηθευτές. Ασχολείστε με τη διαχείριση, τη διάθεση και τη 
διασφάλιση ποιότητας των προϊόντων, με τη δημιουργία ετικετών και τη διαμόρφωση των συσκευασιών.

Το προφίλ σας: Είστε απόφοιτος-η ανώτατης εκπαίδευσης οικονομικών ή διοίκησης επιχειρήσεων, 
ιδανικά με προϋπηρεσία στο χώρο των τροφίμων. Γνωρίζετε απαραίτητα πολύ καλά γερμανικά και αγ-
γλικά και χειρίζεστε με ευχέρεια το MS Office (Word, Excel, Powerpoint). Διαθέτετε δίπλωμα οδήγησης 
ΙΧ και ευελιξία μετακινήσεων. Τα προσωπικά σας γνωρίσματα είναι σημαντικά για εμάς. Σας διακρίνουν 
άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα. Διαθέτετε ενθουσιασμό και δυναμικότητα, ώστε 
να αναλάβετε μια απαιτητική θέση, με διοικητικές ευθύνες.

Τι προσφέρουμε: Απασχολείστε σε ένα ενδιαφέρον, εξελισσόμενο αντικείμενο, σε ένα σύγχρονο και 
οργανωμένο περιβάλλον. Αμείβεστε με ελκυστικές αποδοχές, επιπρόσθετες παροχές και ιδιωτική ιατρική 
ασφάλιση. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής σας στα κεντρικά μας και σε κατάστημα, είστε έτοιμος-η 
να αντεπεξέλθετε στις προκλήσεις της θέσης και να ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρίας μας.

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λάβουμε το βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψετε 
το αρχείο του βιογραφικού σας(σε Word ή PDF) στην online φόρμα της ηλεκτρονικής μας ιστοσελίδας 
μέσω του link: http://kariera.lidl.gr/cps/rde/xchg/SID-FBDCCD59-484FCA27/lidl_gr/hs.xsl/4193_39691.
htm#. Θα σας απαντήσουμε άμεσα για την παραλαβή του βιογραφικού σας.

Σημείωση: Η αίτησή σας αφορά μόνο τη συγκεκριμένη αγγελία και δε θα ληφθεί υπόψη για άλλες 
θέσεις / περιοχές.
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μακροχρόνιο πρόγραμμα promotion. Απαραίτητα: 
ευγένεια, ευφράδεια λόγου. Παρέχονται μισθός, 
ασφάλιση, εκπαίδευση, στήριξη. Τηλ: 6987 600966, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-18:00.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται από εκδοτική εταιρία 
Aγγλικών διδακτικών βιβλίων, για full-time/part-
time με αντικείμενο την προώθηση εκπαιδευτικών 
βιβλίων. Απαραίτητα δίπλωμα οδήγησης, κάτοχος 
ΙΧ αυτοκινήτου, γνώση Αγγλικών, Proficiency, 
επιθυμητή διδακτική εμπειρία. E-mail: info@
elthillside.com.

ΑΠΟ ΟΜΙΛΟ εταιριών ζητείται έμπειρος Manager 
στις πωλήσεις Door2Door. Απαιτείται προϋπηρε-
σία. Βιογραφικά στο e-mail: mm@orosimonet.
gr, τηλ: 210 96183133.

ΜΟΝΤΕΛΑ ζητούνται από διαφημιστική εταιρία 
για προώθηση τσιγάρων. Τηλ: 210 8258054.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ζητούνται για προώθηση σε κα-
ταστήματα παιχνιδιών. Ικανοποιητική αμοιβή, 
ασφάλιση. Τηλ: 210 8257231.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ εμφανίσιμες, ζητούνται από εταιρία 
παροχής υπηρεσιών για προώθηση προϊόντων 
καπνού. Υψηλό ημερομίσθιο, ασφάλιση. Τηλ: 
210 8257238.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα έξυπνα, δραστήρια, εκπαι-
δεύσιμα για εργασία από το σπίτι ή το internet, 
ευέλικτο ωράριο, ικανοποιητικές αποδοχές, ει-
σοδήματα από δικαιώματα. Όχι πλασιέ. E-mail: 
marioikonomou@gmail.com, τηλ: 6936 344260.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές από εταιρία marketing για 
προώθηση εκπτωτικής κάρτας με μεγάλο ποσοστό 
κέρδους. Τηλ: 6948 343151.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Biophelia που δραστηριοποιείται στο 
χώρο των βιολογικών καλλυντικών ζητεί έμπειρα 
άτομα στην προώθηση λιανικής και χονδρικής 
πώλησης με δυναμική - προσεγμένη εμφάνιση και 
άνεση στην επικοινωνία. Βιογραφικά στο e-mail: 
nlazaridis@biofelia.com

2 ΑΤΟΜΑ με Ι.Χ. και άνεση στην επικοινωνία 
ζητά εταιρία εκδόσεων, για την προώθηση παι-
δαγωγικής σειράς σε τηλεφωνημένο από την 
εταιρία πελατολόγιο. Ικανοποιητικές αποδοχές. 
Τηλ: 210 6401807.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται από εκδοτική εταιρία για 
full-time/part-time για προώθηση εκπαιδευτικών 
βιβλίων στην περιοχή των Ιωαννίνων. Απαραίτη-
τα δίπλωμα οδήγησης, κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου, 
γνώση Αγγλικών Proficiency, επιθυμητή διδα-
κτική εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: karen.
hillsidepress@yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για την άμεση κάλυψη θέσεων 
εργασίας, από πολυεθνική διατροφική εταιρία. 
Ανεξάρτητη συνεργασία, ελεύθερο ωράριο, 
μερική απασχόληση. Μισθός 500€. Λεπτομερή 
περιγραφή της θέσης. Βιογραφικά στο e-mail: 
support@deluxe-food.info.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών στο Παγκράτι ζητούνται 
Αισθητικοί με ικανότητα πωλήσεων για προώθηση 
των προϊόντων μας σε προκαθορισμένο ραντεβού. 
Παρέχονται έξοδα μετακίνησης, bonus, ασφάλεια. 
Βιογραφικά στο e-mail: tzinadimopoulou@gmail.
com, τηλ: 210 7247308.

ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία στο Μεταξουργείο 
ζητούνται 3 νέοι -ες για διανομή έντυπου υλικού 
και προώθηση. Τηλ: 6944 668804.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εμφανίσιμες με άνεση στην επικοι-
νωνία για συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες. 
Δυνατότητα μόνιμης εργασίας. Πολύ καλή αμοιβή. 
Υπόψιν τμήματος marketing. Βιογραφικά με φωτο-
γραφία στο e-mail: suncitypromotion@gmail.com.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ εταιρία προϊόντων ευρείας κα-
τανάλωσης που δραστηριοποιείται σε πάνω 
από 90 χώρες ζητεί Συνεργάτες για στελέχωση 
ομάδας προώθησης προϊόντων. Εμπορικό κέρδος 
και μπόνους ανάλογα με τα επίπεδα των στόχων. 
Τηλ: 6943 950447.

Στελέχη Λιανικής Πώλησης - 
Εμποροϋπάλληλοι
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένη Πωλήτρια για κατάστημα 
γυναικείων ενδυμάτων στον Πειραιά. Βιογρα-
φικά στο e-mail: dina.lilipali@gmail.com τηλ: 
6972 257735.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με γνώσεις cafe, με εμπειρία 
από αρτοποιείο. Περιοχή Αμπελόκηποι Αθηνών. 
Τηλ: 6975 829429, 211 1848868.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ με εμπειρία σε πωλήσεις φο μπιζού, 
ζητείται από εταιρία για στελέχωση καταστήματος. 
Τηλ: 210 3215932.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Χασάπηδες με εμπειρία 1 χρό-
νο, Αγγλική γλώσσα, για εργασία στην Αγγλία, 
£6.50/ώρα. Διαμονή δωρεάν, άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΠΩΛΗΤΗΣ /τρια ζητείται από γνωστή αλυσίδα κα-
ταστημάτων υποδημάτων, για πλήρης απασχόληση 
στην Κηφισιά, Αθήνα. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: workwithus@fratellikarida.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Υπάλληλος με κάρτα ανεργίας 
για θέση πλήρους εργασίας σε πλυντήριο αυτοκι-
νήτων. Απαραίτητα προσόντα: όρεξη για δουλειά, 

ευχάριστη παρουσία, πνεύμα συνεργασίας. Έδρα 
Θεσσαλονίκη. Τηλ: 6986 685929.

ΑΤΟΜΟ με voucher από Καλαμαριά ζητείται ως 
Πωλήτρια για εργασία στο αρτοζαχαροπλαστείο 
Καλή Μέρα στον Αγ. Ιωάννη, Καλαμαριάς. Βι-
ογραφικά στο e-mail: tsatsosalex@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Πωλητές /τριες, Διακο-
σμητές /τριες, για μεγάλη έκθεση επίπλων στη 
Θεσσαλονίκη. Άμεση και μόνιμη εργασία. Βιο-
γραφικά με φωτογραφία στο e-mail: biografika.
dpt@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια -ής με προϋπηρεσία στην 
επώνυμη γυναικεία ένδυση για κατάστημα λια-
νικής στα Β. Προάστια. Βιογραφικά στο e-mail: 
dnkben@gmail.com.

ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ ζητείται για ημιαπασχόληση από 
κρεοπωλείο στις Αχαρνές. Τηλ: 2407247.

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΣ Χημικός ζητείται χωρίς στρατι-
ωτικές υποχρεώσεις, κάτοχος διπλώματος αυ-
τοκινήτου ως Πωλητής για κατάστημα δομικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: sintecno@otenet.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ για υποδοχή πελατών και πώληση 
ρούχων, ζητείται. Απαραίτητη η κάρτα ανεργίας, 
γνώση χειρισμού των Social Media. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: gymperisteri@gmail.com.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ πεπειραμένη ζητείται από κατάστημα 
γυναικείων ενδυμάτων στη Γλυφάδα. Απαραίτητη 
γνώση Η/Υ (εμπορικού πακέτου). Βιογραφικά στο 
e-mail: scalini1@otenet.gr, τηλ: 210 9888028.

ΤΡΟΦΙΜΩΝ εταιρία ζητεί άτομα για 3ήμερη 
απασχόληση, σε super market. Ημερομίσθιο, 
ασφάλιση. Τηλ: 210 8258053.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από τουριστικό κατάστημα 
στην Πλάκα. Εμφανίσιμη, με γνώση Αγγλικών - 
Ρωσικών, προαιρετικά και με άλλες γλώσσες, προ-
ϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: plakasagora@
gmail.com, τηλ: 210 3212627, ώρες επικοινωνίας 
10:00-14:00.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ καταστήματος ζητείται από κατάστημα 
παιχνιδιών στο Μαρούσι. Επιθυμητή εμπειρία στις 
πωλήσεις. Μόνιμη συνεργασία. Τηλ: 210 6232122.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ έμπειρη ζητείται από κατάστημα γυ-
ναικείων ενδυμάτων επί της 25ης Μαρτίου στο Ν. 
Ψυχικό. Προϋπηρεσία απαραίτητη, ικανοποιητικές 
αποδοχές. Τηλ: 210 6746367.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Optical Papadiamantopoulos ζητά 
Πωλητή-τρια γυαλιών ηλίου, με προϋπηρεσία σε 
πωλήσεις, άριστη γνώση Αγγλικών και H/Y για 
οπτικό κατάστημα εντός Αεροδρομίου Ελ.Βενι-
ζέλος. Βιογραφικά στο e-mail: hr@optical.gr.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ λιανικής με εμπειρία σε χώρους 
αρτοποιίας - ζαχαροπλαστικής, ζητούνται από 
κεντρικό κατάστημα στην Αθήνα. Τηλ: 6949 
405946, 6945 421156.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ταμίες σε Supermarket στο Κατάρ. 
Ευχάριστη προσωπικότητα, σχετική εμπειρία, 
άριστη γνώση Αγγλικών. Μισθός από $800/
μήνα, δωρεάν διαμονή, μετακίνηση, διατροφή. 
E-mail: allianceresourcegr@gmail.com, τηλ: 
210 6142490.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εσωτερικός Πωλητής για κατάστη-
μα αλυσίδας τηλεπικοινωνιών για τις περιο-
χές Γέρακα - Βριλήσσια. Μερική απασχόληση, 
πρωινό ωράριο, Βιογραφικά στο e-mail: sales@
sequence.gr.

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ Κωνσταντινίδης επιθυμούν 
να προσλάβουν Πωλητή-τρια. Πολύ καλά Αγγλικά, 
Η/Υ, απαραίτητη προϋπηρεσία σε λιανική πώληση, 
ευχάριστη παρουσία, ευχέρεια στην επικοινωνία, 
επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ. Θα εκτιμηθεί προϋ-
πηρεσία στον τομέα των Αρτοζαχαροπλαστείων. 
E-mail: support@konstandinidis.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέα άτομα Πωλητές Εστίασης, για την 
ομάδα, ευγενικά, ευχάριστα και ευπαρουσίαστα. 
Απαραίτητες προϋποθέσεις όρεξη για εργασία 
και ένας χρόνος προϋπηρεσία στον κλάδο. Βιο-
γραφικά στο e-mail: hr@meliartos.gr.

ZHTOYNTAI άμεσα Πωλητές-τριες σε ένα αρ-
τοζαχαροπλαστείο στον Άλιμο. Βιογραφικά στο 
e-mail: ioannasproject@gmail.com.

ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ έμπειρη ζητείται από κατάστημα 
επίπλων κουζίνας στη Ν. Φιλαδέλφεια. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@exoplismos4u.gr, τηλ: 
6930 303181.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία αναζητά Πωλήτρια με εμπειρία 
πάνω από 2 έτη στο χώρο της HORECA (καφέ-
μπαρ). Δυναμικός χαρακτήρας. Επικοινωνιακές 
ικανότητες. Δίπλωμα αυτοκινήτου. Σταθερός 
μισθός με bonus. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: ziarast@yahoo.com.

ΝΕΑ ζητείται για καινούριο κατάστημα γυναικείου 
παπουτσιού, στη Βάρη. Θα προτιμηθούν άτομα από 
γύρω περιοχές. Απαραίτητα πείρα στην πώληση 
γυναικείου παπουτσιού. E-mail, απαραίτητα με 
φωτογραφία: alexandroskoranis@gmail.com, τηλ: 
6949 813081, ώρες επικοινωνίας 09:00-17:00.

Η OLYMPUS Sport αναζητεί Προσωπικό πώλησης 
για το κατάστημα στον Νέο Φάληρο Αττικής, για 
6ωρη (14:30 - 20:30) και εκ περιτροπής 8ωρη 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: athens@
olympusport.gr.

ΕΜΠΕΙΡΕΣ Πωλήτριες - Βοηθοί μπουφέ ζητούνται 
από ζαχαροπλαστείο - καφέ στη Γλυφάδα. Κάτοικοι 
Νοτίων Προαστίων θα προτιμηθούν. Βιογραφικά 
στο e-mail: akardaris.chef@windowslive.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Happy Outlet αναζητά Προσωπικό με 
καλή διάθεση και εμπειρία στο χώρο του γενικού 
εμπορίου. Γεωργικής Σχολής, περιοχή ΙΚΕΑ. Βι-
ογραφικά στο e-mail: marios.paraschos@arcor.
de, τηλ: 6977 602646.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για πλήρη ή μερική απασχό-
ληση για λιανική πώληση σε κατάστημα Outlet. 
Γεωργικής Σχολής, περιοχή ΙΚΕΑ. Τηλ: 6977 
602646, κα Μαίρη.

ZHTOYNTAI έμπειροι Πωλητές/τριες για κα-
τάστημα κινητής τηλεφωνίας. Θα προτιμηθούν 
άτομα με προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
n.iraklio_2@windstores.gr, τηλ: 6933 500000.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ με εμπειρία στο χώρο της αρτοποι-
ίας - ζαχαροπλαστικής ζητούνται από κεντρικό 
κατάστημα στην Αθήνα. Τηλ: 6949 405946.

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ή Φαρμακοϋπάλληλος με 
προϋπηρεσία, ζητείται για απογευματινή εργασία 
σε φαρμακείο στα Άνω Ιλίσια. Βιογραφικά στο 
e-mail: garaana@otenet.gr, τηλ: 6979 983653.

ΓΝΩΣΤΗ αλυσίδα Burger ζητά έμπειρο Προσωπικό 
για στελέχωση καταστήματος στην περιοχή του 
Πειραιά. Εντοπιότητα θα προτιμηθεί. Βιογραφικό 
και φωτογραφία απαραίτητα στο e-mail: burger.
hiring@gmail.com, τηλ: 210 0246631.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για pet shop μέσω προγράμματος 
voucher. Τηλ: 6980 312806.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ στη Φιλοθέη, ζητεί Τηλεφωνήτριες 
και Διανομείς. Τηλ: 210 6828207.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ζητεί άτομο για ταμείο - παραγ-
γελιοληψία με γνώσεις H/Y. Απαραίτητη προϋ-
πηρεσία, μόνιμη απασχόληση. Περιοχή Χολαργός. 
Τηλ: 210 6543065.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φαρμακοποιός ή Βοηθός φαρμακείου 
με εμπειρία για πλήρη απασχόληση σε φαρμακείο 
κοντά στο σταθμό του μετρό Δουκίσσης Πλακε-
ντίας. Βιογραφικά στο e-mail: cv_pharmacy@
outlook.com.

Η OPTICAL Papadiamantopoulos αναζητά Διευ-
θυντή Υποκαταστήματος Corner Γιαλιών Ηλίου στο 
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος. Απαραίτητη προϋπόθεση 
εμπειρία στη λιανική. Άριστη γνώση Αγγλικών 
και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: hr@optical.gr.

Στελέχη Πωλήσεων B2B -  
Μηχανικοί Πωλήσεων
ΠΩΛΗΤΕΣ -τριες με προϋπηρεσία στο χώρο των 
τροφίμων-ποτών, με ΙΧ, ζητούνται από Ποτοποιία 
Α.Ε. για πωλήσεις σε Αττική-Επαρχία. Μισθός, 
ασφάλεια, ποσοστά, προοπτικές εξέλιξης. E-mail, 
με φωτογραφία: info@amorgion.gr, κωδ: ΕΞΩ-
ΤΕΡΙΚΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα δραστήρια με διάθεση, να εκ-
παιδευτούν για συνεργασία με πολυεθνική στο 
χώρο της υγείας και ευεξίας. Ευέλικτο ωράριο, 
ικανοποιητικές αποδοχές και εισοδήματα από 
δικαιώματα. E-mail: marioikonomou@gmail.
com, τηλ: 6936 344260.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ζητείται από παγκόσμια εταιρία δι-
ατροφής, για ανάπτυξη και οργάνωση δικτύου. 
Επικοινωνιακό άτομο, για ανεξάρτητη συνεργασία. 
Τομέας δικτυακού εμπορίου λιανικής πώλησης. 
Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται άμεσα από εμπορική εταιρία, 
όχι ντίλερ - πλασιέ. Σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 
6973 910604, ώρες επικοινωνίας 08:00-19:00.

ΑΤΟΜΑ 5 ζητούνται άμεσα για τη στελέχωση επι-
χείρησης με έδρα την περιοχή Ζωγράφου. Προϋ-
πηρεσία στον κλάδο πωλήσεων και διαχείρισης 
πελατολογίου επιθυμητή. Ευελιξία στο ωράριο. 
Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για στελέχωση εμπορικού 
τμήματος ιστοσελίδας. Τηλ: 6938 188499.

ZHTOYNTAI άτομα υπεύθυνα και συνεπή σε στό-
χους, για ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων και ομάδας 
συνεργατών. Ευκαιρία καριέρας, ικανοποιητικές 
αμοιβές βάσει μηνιαίου συνολικού τζίρου. Έξτρα 
μπόνους αυτοκινήτου και ηγεσίας. Προσωπικό 
ωράριο εργασίας. Ε-mail: ioannav77@hotmail.gr.

ΑΝ ΕΧΕΤΕ 2 - 3 ώρες ελεύθερο χρόνο και εν-
διαφέρεστε για σοβαρά εισοδήματα με ευέλικτο 
ωράριο και μεγάλες προοπτικές εξέλιξης, ζητού-
νται άτομα από εμπορική εταιρία. Βιογραφικά στο 
e-mail: perynine@gmail.com.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται 2 από εμπορική εταιρία δραστήρια 
και υπεύθυνα άτομα για συνεργασία. Τιμή 550€. 
Βιογραφικά στο e-mail: perynine@gmail.com.

ΑΤΟΜΟ ζητείται άμεσα από εμπορική εταιρία. 
Τιμή 600€. Βιογραφικά στο e-mail: perynine@
gmail.com.

ΑΤΟΜΟ ζητείται άμεσα από εμπορική εταιρία. 
Τιμή 600€. Βιογραφικά στο e-mail: vitrovin@
gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά άτομο για ημιαπασχόληση. 
Τιμή 800€. Βιογραφικά στο e-mail: vitrovin@
gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚH εταιρία ζητά άτομα. Tιμή 860€. 
Βιογραφικά στο e-mail: vitrovin@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορική ζητά άτομα για εργασία. Τιμή 
980€. Βιογραφικά στο e-mail: vitrovin@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά 3 άτομα για ημιαπα-
σχόληση, με βασικές γνώσεις internet για ημια-
πασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ανάπτυξη πελατολογίου 
λιανικής-χονδρικής για καλλυντικά αλόης-συ-
μπληρώματα διατροφής-επαγγελματικό μακιγιάζ-
κοσμήματα. Αναζήτηση ανθρώπινου δυναμικού, 
άμεσο ποσοστό κέρδους 40%, ποσοστά επί του 
μηνιαίου συνολικού τζίρου, μπόνους αυτοκινή-
του. Εμπειρία θα εκτιμηθεί. E-mail: ioannav77@
hotmail.gr.

ZHTOYNTAI φιλόδοξοι Συνεργάτες με επικοι-
νωνιακές δεξιότητες από νέα ταχύτατα αναπτυσ-
σόμενη εταιρία! Επιθυμητή γνώση H/Y. Δίνεται 
προμήθεια 90% στο καλύτερο προϊόν της αγοράς. 
Ευέλικτο ωράριο. Θέσεις περιορισμένες. Τηλ: 
6980 056676.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ανάπτυξη εμπορικού 
δικτύου συνεργατών από εταιρία στον τομέα 
υγείας και ομορφιάς. Προοπτικές εισοδήμα-
τος, υψηλές συνεχής εκπαίδευση. Τηλ: 23130 
30436, 6971 540705.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών επιμόρφωσης στην 
Αθήνα ζητά άμεσα Πωλητές με προϋπηρεσία στις 
τηλεφωνικές πωλήσεις. Απαραίτητα καλή γνώση 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΠΩΛΗΤΗΣ με ικανότητες οργάνωσης ζητείται για 
ανάπτυξη δικτύου. Άμεση δυνατότητα συνεργασίας, 
σίγουρη προοπτική καριέρας. Υψηλά εισοδήματα. 
Πολλά μπόνους. Απαραίτητα: ειλικρίνεια, θετι-
κότητα, ολοκλήρωση στόχων. Βιογραφικά στο 
e-mail: sakthess@yahoo.gr, τηλ: 6975 126967.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από την εταιρία Σταύρος 
Καζακίδης Α.Ε. με απαραίτητη προϋπηρεσία ή 
γνώσεις σε έπιπλα-φωτιστικά-λευκά είδη. Βιο-
γραφικά με φωτογραφία στο e-mail: company@
kazakidis.gr, fax: 2310 471919.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται με όρεξη για δουλειά για την 
οργάνωση, εκπαίδευση, στελέχωση συνεργα-
τών, με ή χωρίς προϋπηρεσία με προοπτικές και 
υψηλές αποδοχές. Τηλ: 6986 150911.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Απόφοιτος Τριτοβάθμιας με 
εμπειρία σε διαχείριση κοινοτικών και εκπαιδευ-
τικών προγραμμάτων σε ΚΕΚ στη Θεσσαλονίκη. 
Βιογραφικά στο e-mail: katartisi.apasxolisi@
gmail.com.

ΔΙΕΘΝΗΣ ομάδα μάρκετινγκ επεκτείνεται και 
ζητά Επιχειρηματικό Συνεργάτη, με εμπειρία 
στις πωλήσεις ή δημόσιες σχέσεις. Όχι μισθός. 
Προμήθεια μέχρι και 90%. Τηλ: 2341 070332.

ΟΜΙΛΟΣ παρόχων υγείας ζητεί άμεσα άτομα 
ανεξαρτήτου ηλικίας και προϋπηρεσίας για κά-
λυψη νεοσύστατων τμημάτων. Σταθερός μισθός, 
ασφάλιση, ΙΚΑ. Τηλ: 211 9964006.

ΕΤΑΙΡΙΑ γραφικών τεχνών, ζητεί Πωλητή -τρια 
με εμπειρία. Μισθός και ποσοστά, άμεση πρόσλη-
ψη, Βιογραφικά στο e-mail: offsetprinting10@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές για part time ή full time 
ανεξάρτητη συνεργασία (όχι μισθός). Ποσοστά 
και bonus 600€. Πληρωμή εβδομαδιαίως. Βιο-
γραφικά στο e-mail: giouvanoudiss@gmail.com.

ΠΩΛΗΤΗΣ/τρια ζητείται, από εταιρία διαφημι-
στικών υπηρεσιών-marketing, για εξωτερικές 
πωλήσεις εντός Θεσσαλονίκης. Σχετική εμπειρία 
καθώς και κατοχή αυτοκινήτου. Βασικές αποδοχές 
4ωρου, προκαταβολικά αποζημίωση αυτοκινή-
του, προμήθειες-ασφάλιση-δυνατότητες εξέλι-
ξης. Ωράριο ελεύθερο. E-mail με φωτογραφία: 
cvs.staffsearch@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 1 άτομο για συνεργασία από εμπορική 
επιχείρηση. Ελεύθερο ωράριο, άμεσο ξεκίνημα, 
πλήρης εκπαίδευση. Όχι πωλήσεις πόρτα-πόρτα. 
Απαραίτητες γνώσεις ίντερνετ και υπολογιστή. 
Τηλ: 2341 070332.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Ασφα-
λιστές, Πωλητές, Στελέχη Telemarketing, με ή 
χωρίς εμπειρία, για στελέχωση γραφείων και 
δημιουργία ομάδας πωλήσεων. Βιογραφικά στο 
e-mail: simvoulos@outlook.com.

ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία, με ηγετική θέση στο 
χώρο των δομικών μηχανημάτων, ζητείται 
Διευθυντής Πωλήσεων. Βιογραφικά στην Τ.Θ. 
27604, Τ.Κ. 10020.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ τεχνική εταιρία ζητείται Πωλητής 
εξειδικευμένος στο χώρο της βιομηχανίας και 
του πεπιεσμένου αέρα. Βιογραφικά στην Τ.Θ. 
27604, Τ.Κ. 10020.

SALES Representative /Tour Operator Incoming 
Department. Required qualifications: University 
degree &previous experience in the fields of sales 
and tourism, perfect English knowledge, computer 
literacy. CVs: s.triantafyllidou@trekking.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αντιπρόσωποι-Πωλητές, από εταιρία 
που χρηματοδοτεί Δήμους-επιχειρήσεις-ξενο-
δοχεία-καταστήματα κλπ., για την αντικατάσταση 

σωμάτων φωτισμού παλαιάς τεχνολογίας με 
την νέα τεχνολογία LED που εξοικονομεί έως 
και 90% ηλεκτρικού ρεύματος. E-mail: info@
omilos-mpimpas.gr, τηλ: 210 6033934.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ως Πωλητές από πολυεθνική 
εταιρία, προϋπηρεσία όχι απαραίτητη. Βιογραφικά 
θα ληφθούν υπόψιν 300€ συν bonus, προμήθεια, 
Δευτέρα - Παρασκευή. Τηλ: 6936 020367.

ΑΤΟΜΑ (10) ζητούνται για στελέχωση τμήμα-
τος πολυεθνικής εταιρίας, επικοινωνιακοί με 
σχετική εμπειρία στις πωλήσεις, πολύ υψηλές 
αμοιβές, έξοδα αυτοκινήτου, ιδιωτική ασφάλιση. 
Βιογραφικά στο e-mail: ch.globleaders@gmail.
com, τηλ: 6977 484031.

ΝΕΟΙ και νέες ζητούνται από εταιρία. Mεγάλη 
προοπτική για εξέλιξη σε όμορφο και ευχάριστο 
περιβάλλον, άμεση πρόσληψη. Τηλ: 6936 020367.

ΕΤΑΙΡΙΑ επιγραφών και ψηφιακών εκτυπώσε-
ων με έδρα το Κορωπί ζητά άτομο για το τμήμα 
πωλήσεων, με γνώσεις marketing. Βιογραφικά 
στο e-mail: pro@proothisi.gr.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για 4ωρη ανεξάρτητη συνερ-
γασία με εμπορική εταιρία. Καλλιεργητής και 
Παραγωγός των προϊόντων της. Δυνατότητα 
οικονομικής εξέλιξης. Πλήρης υποστήριξη, 
άμεσο ξεκίνημα. Βιογραφικά στο e-mail: gotsi.
forever@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές από εκδοτική εταιρία 
στη Μεταμόρφωση. Βασικός μισθός και bonus 
από την πρώτη ημέρα. Βιογραφικά στο e-mail: 
personnelstr@gmail.com, κωδ: pol.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται από επενδυτική - χρη-
ματιστηριακή εταιρία στο κομμάτι των ισοτιμιών 
(Forex), για ανάπτυξη πελατολογίου πάνω στο 
trading - διαχείριση κεφαλαίων. Ικανοποιητι-
κές απολαβές, ελεύθερο ωράριο, απεριόριστη 
υποστήριξη. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 211 
1044205, 6956 022802, 6940 438970.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ εταιρία ζητεί Συνεργάτες για μο-
ναδικό προϊόν. Υψηλά κέρδη. Τηλ: 6979 054276, 
6949 297078.

ΠΩΛΗΤΕΣ -τριες με προϋπηρεσία στο χώρο των 
τροφίμων-ποτών, με ΙΧ, ζητούνται από ποτοποιία 
Α.Ε. για πωλήσεις σε Αττική - Επαρχία. Μισθός, 
ασφάλεια, ποσοστά, προοπτικές εξέλιξης. Βι-
ογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: info@
amorgion.gr, κωδ: ΠΩΛΗΤΕΣ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σοβαρά άτομα για αναζήτηση κι 
εξυπηρέτηση πελατών, ανάπτυξη εμπορικού 
δικτύου. Ευέλικτο ωράριο. Παρέχεται εκπαίδευση. 
Βιογραφικά στο e-mail: elsaloyr@gmail.com.

ΥΠΕΥΘΥΝΑ άτομα με απαραίτητη εργασιακή 
εμπειρία ζητούνται για συνεργασία με εμπορική 
επιχείρηση σε πολλαπλούς κλάδους. Ανεξάρτητη 
συνεργασία, άριστο εργασιακό περιβάλλον με 
την δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου και bonus. 
Τηλ: 6943 950447. 

Ιατρικοί Επισκέπτες -  
Πωλητές Υγείας
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ιατρικοί Επισκέπτες από εταιρία 
διατροφής ως Πωλητές με προϋπηρεσία σε 
ειδικότητες Οικολόγων, Γενικών Χειρούργων, 
Ακτινοθεραπευτών και Γαστρεντολόγων. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@nutriendi.gr.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ Συνεργάτης Ιατρικός Επισκέπτης 
ή Πωλητής, ζητείται για Αθήνα. Απαιτείται πολύ 
καλή γνώση Η/Υ και Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: solutionmedical.sales@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές για τα προϊόντα Erythro 
forte. Κάτοχοι Ι.Χ που γνωρίζουν την αγορά του 
φαρμακείου. Υψηλές αποδοχές. Βιογραφικά στο 
e-mail: e.douridasmedical@gmail.com, τηλ: 
6934 006672.

ΑΤΟΜΑ για συνεργασία ζητούνται στον τομέα 
υγείας και ευεξίας. Δυνατότητα ατομικής επιχεί-
ρησης, αφορά άτομα με επιχειρηματικό πνεύμα 
και πραγματική διάθεση εργασίας, όχι υπαλληλική 
θέση. Τηλ: 6943 950447.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ φαρμακοβιομηχανία ζητά φαρμακευ-
τικούς Αντιπρόσωπους στο Ν. Βέροιας, Κιλκίς, 
Σέρρες. Επιθυμητή σχετική προϋπηρεσία, άριστη 
γνώση Αγγλικών και πτυχίο σε επιστήμη υγείας. 
Βιογραφικά, με την ένδειξη της περιοχής, στο 
e-mail: greekpharmajobs@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ άμεσων πωλήσεων ζητά άτομα για 
προώθηση προϊόντων που αφορούν το χώρο 
της υγείας. Αμοιβή με προμήθειες και bonus. 
Επαγγελματική ιστοσελίδα, ανάπτυξη, εκπαίδευση. 
Βιογραφικά στο e-mail: giouvanoudiss@gmail.
com, τηλ: 6975 126967.

ΕΤΑΙΡΙΑ άμεσων πωλήσεων αναζητεί άτομα 
για ανεξάρτητη και μόνιμη συνεργασία, για την 
προώθηση προϊόντων και την ανάπτυξη δικτύ-
ων που αφορούν το χώρο της υγείας. Bonus 
και ποσοστά. E-mail: sakisgj@gmail.com, τηλ: 
6975 126967.

ΕΜΠΕΙΡΟΣ Πωλητής -τρια σε υλικά στομίων, 
επιθεμάτων, καθετήρων, ζητείται από μεγάλη, 
πολυεθνική, εταιρία, για περιοχή Θεσσαλονί-
κης. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο e-mail: 
surgical2014.vd@gmail.com.

συνέχεια στη σελ. 28

Η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, η Νο 1 αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονι-
κών ειδών, με παρουσία σε όλη την Ελλάδακαι μέλος του διεθνούς ομίλου Dixons, ζητά για το 
κατάστημα Τρίπολης:

Πωλητές/τριες  
Μερικής Aπασχόλησης

•Είστε άνθρωπος που επικεντρώνεται στην άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη;  
•Διακρίνεστε για το πάθος σας στον τομέα της τεχνολογίας; 
•Έχετε προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια στην εξυπηρέτηση των πελατών;  
Αν ναι και: 
•Διαθέτετε ευχέρεια στην επικοινωνία και σας αρέσει να βοηθάτε τους πελάτες με τις γνώσεις σας 
•Σας κινητοποιεί η επίτευξη των στόχων πωλήσεων 
•Αναζητάτε συνεχώς ευκαιρίες για μάθηση και εξέλιξη  
Τότε θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε από κοντά.  
Η εταιρεία θα σας στηρίξει σε κάθε βήμα σας προσφέροντας: 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Ασφάλιση & bonus 
•Σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης 
•Απαιτούμενα προσόντα 
•Γνώσεις -χρήση Η/Υ 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (οι άνδρες) 
•Πρόσθετο προσόν θα θεωρηθεί η κατοχή πτυχίου ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΤΕΛ ή άλλης σχολής τεχνολογικής  
εκπαίδευσης

Σχετικά με την εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’: Η ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ είναι η Νο 1 αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών 
στην Ελλάδα. Η εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ ξεκίνησε το 1950 από ένα απλό μαγαζί στην Αθήνα. Σήμερα 
λειτουργεί 97 καταστήματα και απασχολεί πάνω από 1.700 εργαζομένους. Από το Σεπτέμβριο του 2004, 
κάτοχος της πλειονότητας του μεριδίου ιδιοκτησίας της εταιρίας είναι ο όμιλος Dixons. Επιπλέον, η 
δυναμική ανάπτυξη της ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ τα τελευταία χρόνια την έχει καταστήσει κυρίαρχο στην αγορά 
των ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα.

Η εταιρεία εξειδικεύεται στην πώληση ηλεκτρονικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, οικιακών συσκευών, φωτογραφικού εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, καθώς 
και στις υπηρεσίες συντήρησης μετά την πώληση.

Σχετικά με τον όμιλο Dixons plc: Η Dixons plc είναι ένας από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς ομίλους 
στην πώληση ηλεκτρικών ειδών. Ο όμιλος εφαρμόζει μια πολιτική πολλαπλών καναλιών στη λιανική 
πώληση και το εμπόριο ηλεκτρικών ειδών, με περισσότερα από 1.300 καταστήματα και ηλεκτρονικά 
καταστήματα σε 28 χώρες, ενώ απασχολεί περίπου 40.000 εργαζόμενους. Κάθε χρόνο, περισσότεροι 
από 100 εκατομμύρια πελάτες πραγματοποιούν τις αγορές τους online και μέσα από τα καταστήματα 
του ομίλου Dixons.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στέλνουν το βιογραφικό τους μέσω της ιστοσελίδας:  
http://www.kotsovolos-careers.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Service Technician 
Sidirokastro / Serres 140002GT 

Vestas Mediterranean, Service Department
The service department is responsible for the smooth running of our customer’s wind farms, ensuring 
the highest levels of performance from each turbine for its entire lifespan. It works to ensure that 
the turbines are operational to their maximum capacity, delivering the best possible energy yield for 
customers. As such, the team is key to maintaining long-term customer loyalty.

Vestas Mediterranean (MED) is an independent business unit within Vestas Wind Systems, covering 
the markets around the Mediterranean rim and South Africa and Latin America. It is responsible for 
developing these markets in terms of sales, project installation and customer service.

Description: Under direct supervision from higher level technical supervisory and/or management 
staff, the technician utilizes skills and training to perform maintenance and/or installation work on 
assigned wind turbines at a basic level. The technician I will follow specific schedules and procedures 
including safety protocol, turbine service and/or installation processes, and other direct and detailed 
verbal and written instruction. 

Responsibilities: 
•Performs basic level wind turbine service and/or installation tasks as assigned. This includes 
introductory operation and use of tools and basic turbine equipment. Documents tasks where 
required and enters data into the company information system (e.g. SAP). 
•Effectively gathers information regarding equipment (e.g. turbine) status. Seeks assistance when 
encountering turbine issues outside trained skill level to ensure success in execution. 
•Follows defined instructions and maintenance schedules, executing plans as directed and performs 
according to reasonably detailed written and verbal instructions. 
•Closely adheres to all safety standards and procedures. Identifies risks and gaps in safety 
execution in the operational environment and either stops work / escalates or implements defined 
and appropriate mitigation methods with appropriate oversight. Demonstrates risk-averse safety 
behavior at all times. Provides recommendations to higher level technical staff and management 
regarding everything safety. Encourages and recognizes others completing safe acts and intervenes 
when unsafe acts are practiced. 
•Interfaces with customer at a minimal level; may respond to some basic customer inquiries  
and will refer most customer inquiries to higher level technical staff or manager. Demonstrates 
strong customer focus at all times. 
•Demonstrates integrity, strong initiative, work ethic, as well as a focus on safety and quality  
of work on a continuous basis. 
•Effectively contributes to a strong team environment through assisting team mates in 
accomplishing mutual goals, supporting and promoting team spirit and cooperation. 
•Proactively looks for improvement opportunities to job related processes and procedures  
and communicates through appropriate channels. 
•This role will require travel, working overtime, including working a flexible and variable work 
schedule as needed to meet business objectives.  
Qualifications: 
•Electrical or mechanical diploma. Graduates from technical and professional institute (TPI)  
or merchant marine academy will be very welcomed. 
•2 years’ experience in electrical maintenance or mechanical maintenance. The ideal candidate  
will have both. 
•Ability to demonstrate basic industrial safety practices. Knowledge of protocols including LOTO 
and Test-Verify-Test will be an advantage. 
•Valid driver’s license. 
•Basic computer operation skills and familiarity with internet based program navigation. 
•Ability to read, interpret and understand basic drawings and schematics. 
•Greek fluent level. 
•English: Be able to read and speak basic technical level English.  
Soft skills: 
•Strong attention to detail and ability to follow directions with precise execution. 
•Good interpersonal and customer relation skills. 
•Able to effectively collaborate with employees at all professional levels and ability to respectfully 
follow supervision.  
Additional required abilities: 
•Ability to climb stairs and ladders 60-125 meters in height. 
•Ability to lift, push, pull, carry items up to 50 lbs in weight. 
•Ability to stand, stoop, kneel, and bend for prolonged periods of time. 
•Ability to grip and manually manipulate, often with repetitive motion, items such as, but not limited 
to, hand tools, turbine parts. 
•Comfort working in confined spaces and at heights over 100 meters. 
•Ability to successfully participate in all training courses, including controlled decent. 
•Regular walking. 
•Ability to hear and use close range radios. 
•Strong field of vision including visual depth perception and ability to distinguish colors. 
•Able to work in demanding physical and inclement weather conditions. 
•Comfort working remotely in a turbine as part of a team with limited supervisory interaction.  
Additional information: 
•Normal working hours: 8 h /5 days - M-F. This role will require travel, working overtime, including 
working a flexible and variable work schedule as needed to meet business objectives 
•Permanent contract.  
Location: Sidirokastro / Serres

Please apply online at the following link: https://vestas.taleo.net/careersection/jobdetail.
ftl?job=140002GT&lang=en&sns_id=mailto#.VHRlZUnex8U

WIND. It means the world to us. A world that, if we have our way, will be powered by far, far more 
than the predicted 10% of electricity by wind by 2020. A world where Wind takes its place alongside 
Oil & Gas through ever more competitive cost of electricity and its efficient and reliable delivery on 
an industrial and global scale. A world populated by far more than the 47,000 turbines that we’ve 
already raised on behalf of our customers in sixty five countries across five continents. A world where 
we are relentlessly committed to focusing our 30 years pioneering pure-play experience, our R&D 
centre (the largest in the world), every shred of revelatory data from our real-time monitoring of 
thousands of turbines; and the unmatched diversity of capability and skills residing in our more than 
18,000 people worldwide, on one pure goal: generating the greatest and most sustainable return on 
wind for our customers.

Hotel Manager  
(code HM)

Location: Greek Islands

Position summary: We are looking for an enthusiastic, self-motivated, customer-orientated experienced 
Hotel manager. This role would suit to someone with previous work experience in similar positions 
who is looking for a new challenge. The ideal candidate should have knowledge and understanding of 
budgeting, supervising and controlling. Constant co operation with the company wzill require from the 
applicant to be able to comply with the company’s standards.

The candidate should motivate and inspire his/her colleagues and be responsible for both wellbeing 
of the guests and the product.

Position requirements: 
•At least 3 years’ experience as a hotel 
manager in a luxurious boutique hotel 
•Excellent command of the english and greek 
language 
•Computer literacy 
•Hospitality degree 
•Well groomed with strong interpersonal skills 
•Looking to benefit from extensive support 
and development along with superb career 
prospects in a rapidly growing company  
Position duties: 
•Appliance of the operational budget 

•Procedures control 
•Compliance to the applied laws of the Greek 
Goverment 
•Human resources supervision and controlling 
•Attention to the detail 
•Provide overall leadership, guidance,  
and direction to the hotel team 
•Maintaining the company’s operational  
and service standards

Should you wish to be a member of our team, 
please send us your CV at: hr@synergyspirit.net. 
All applications will be treated in the strictest 
confidence.
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ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ και Διατροφολόγος, έμπει-
ρος Πωλητής Συμπληρωμάτων Διατροφής 
Βιοκαλλυντικών, στο κέντρο Αθήνας, ζητείται. 
Μη καπνιστής, οικολογική συνείδηση. Μόνιμη 
εργασία, άμεση πρόσληψη, ικανοποιητική αμοιβή. 
Βιογραφικά στο e-mail: agapi@oikologoi.gr, τηλ: 
22950 38300.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Farco, που δραστηριοποιείται στο 
χώρο διαφημιστικής υποστήριξης φαρμακείου, 
ζητάει Πωλητές για τη στελέχωση του τμήματος 
πωλήσεων. Απαραίτητα προσόντα: προϋπηρε-
σία στο χώρο του φαρμακείου. Βιογραφικά στο 
e-mail: farcolog@otenet.gr.

Ιατροί - Νοσηλευτές - Διασώστες 
- Υγεία - Φαρμακευτική
ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ - Διαιτολόγος ζητείται για 
συνεργασία με εταιρία υγιεινής διατροφής. Τηλ: 
6943 950447.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φυσιοθεραπεύτρια (Μaser) σε spa 
σε ξενοδοχείο στα Καλάβρυτα. Προσφέρεται 
διαμονή-φαγητό-μισθός-ΙΚΑ. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@b-alexopoulos.gr, τηλ: 6980 857584.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ιατροί με ειδικότητα ή συναφών 
επαγγελμάτων για στέγαση ή συστέγαση σε 
πολυιατρείο στο Περιστέρι. Τηλ: 6944 381841, 
ώρες επικοινωνίας 07:00-24:00.

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ φαρμακείο των κοινωνικών 
δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας στο 
Δήμο Ιλίου, ζητά Φαρμακοποιό για το πρόγραμμα 
Ίλιον-Στήριξη. Τηλ: 210 2610798.

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ Διατροφολόγοι ζητούνται, για 
εργασία στο τομέα της υγιεινής διατροφής και 
ευεξίας. Ευέλικτο ωράριο, δυνατότητα εξέλιξης. 
Τηλ: 6986 150911.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ -ες ζητούνται, για άμεση πρό-
σληψη σε κλινικές της Αγγλίας. Υψηλός μηνιαίος 
βασικός μισθός, γνώσεις Αγγλικής γλώσσας. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στην Αγγλική γλώσσα 
στο e-mail: mediconnect1@web.de.

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ και Διατροφολόγος, έμπειρος 
Πωλητής Συμπληρωμάτων Διατροφής Βιοκαλλυ-
ντικών, στο κέντρο Αθήνας, ζητείται. Μη καπνιστής, 
οικολογική συνείδηση. Μόνιμη εργασία, άμεση 
πρόσληψη, ικανοποιητική αμοιβή. Βιογραφικά στο 
e-mail: agapi@oikologoi.gr, τηλ: 22950 38300.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ φύσης, Μαρκόπουλο Ωρωπού, 
ζητεί Γιατρό και Νοσηλευτή. Έμπειρους, πρόληψης 
και φυσικής φαρμάκου θεραπείας ασθενειών. 
Μη καπνιστές. Βιογραφικά στο e-mail: agapi@
oikologoi.gr, τηλ: 22950 38300.

ΝΟΣΟΚΟΜΑ ζητείται για ωράριο 08:00-18:00, 
καθημερινά, κατά προτίμηση κάτοικος Παλαιού 
Φαλήρου και πλησίον. Τηλ: 6936 728167.

ΙΑΤΡΟΣ Ρευματολόγος, Παθολόγος ή γενικής 
ιατρικής ζητούνται για συνεργασία σε ιατρείο 
περιοχής Λεωφ. Αλεξάνδρας - Γκύζη, με ευνοϊ-
κούς όρους. Δυνατότητα παραχώρησης γραφείου. 
Βιογραφικά στο e-mail: nosos@otenet.gr.

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ και Εργοθεραπευτής ζη-
τούνται για νεοσύστατο θεραπευτήριο για τη νέα 
χρονιά, στην Αίγινα. Βιογραφικά στο e-mail: 
logosekfrasipraksi@gmail.com.

ΒΟΗΘΟΙ Νοσηλευτών στην Αγγλία ζητούνται 
άμεσα, για νοσοκομεία της Αγγλίας. Πτυχίο 
Νοσηλευτικής, εμπειρία 1έτους σε μονάδες 
εντατικής νοσηλείας, επείγοντα, παιδιατρική, 
θαλάμους, γνώση Αγγλικών, £16,271-£19,268. 
E-mail: allianceresourcegr@gmail.com, τηλ: 210 
6142490.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ /τριες στην Αγγλία ζητούνται, 
για νοσοκομεία της Αγγλίας. Πτυχίο Νοσηλευ-
τικής, εμπειρία 1έτους σε μονάδες εντατικής 
νοσηλείας, επείγοντα, παιδιατρική, θαλάμους, 
γνώση Αγγλικών, £21,388-£27,901. E-mail: 
allianceresourcegr@gmail.com, τηλ: 210 
6142490.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ -ές γηροκομείου με 3 χρόνια 
προϋπηρεσία, ζητούνται για δουλειά στη Νότια 
Γερμανία με βασικές γνώσεις Γερμανικών Α2. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@dialogos.net.gr.

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ζητείται από θεραπευτικό 
κέντρο με εμπειρία και μπλοκ παροχής υπηρε-
σιών. Βιογραφικά στο e-mail: exairi@yahoo.gr.

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ζητείται από σύγχρονο διαγνω-
στικό κέντρο. Περιοχή Δυτικών Προαστίων. Τηλ: 
210 5052302.

ZHTOYNTAI Διαιτολόγοι-Διατροφολόγοι, Αισθητι-
κοί ως προσωπικοί Σύμβουλοι υγιεινής διατροφής 
και ευεξίας. Ωράριο ευέλικτο, ικανοποιητικές 
αποδοχές και εισοδήματα από δικαιώματα. Βι-
ογραφικά στο e-mail: marioikonomou@gmail.
com, τηλ: 6936 344260.

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - Διατροφολόγοι ζητούνται για 
προσωπικοί Σύμβουλοι υγιεινής διατροφής και 
ευεξίας. Ευέλικτο ωράριο, καλές αποδοχές. Τηλ: 
6972 481595.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, νοσηλεύτριες ζητούνται ως Σύμ-
βουλοι διατροφής, ευεξίας και ελέγχου βάρους, 
με ή χωρίς προϋπηρεσία. Ευέλικτο ωράριο. Καλές 
αποδοχές. Τηλ: 6982 920609.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ιατροί, σε αναμονή ειδικότητας ή 
γενικής ιατρικής, για εργασία σε νησί για την 
καλοκαιρινή σεζόν 2015. Απαραίτητα Αγγλικά, 
δίπλωμα οδήγησης, προαιρετικά Ρώσικα. Τηλ: 
22410 77058, 6977 200960.

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ή Φαρμακοϋπάλληλος με 
προϋπηρεσία, ζητείται για απογευματινή εργασία 
σε φαρμακείο στα Άνω Ιλίσια. Βιογραφικά στο 
e-mail: garaana@otenet.gr, τηλ: 6979 983653.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ στους Αμπελόκηπους, ζητά άτομο 
Φαρμακοποιό, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 
Τηλ: 210 6916240, ώρες επικοινωνίας 09:00-
20:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Ψυχολόγο για ημιαπασχόληση με 
απαραίτητα προσόντα, άριστη γνώση της Ρώσικης 
γλώσσας και Αγγλικών, βασικές γνώσεις Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@fairytaletest.com, 
τηλ: 210 6208085.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ζητούνται στο χώρο της υγείας 
ως Σύμβουλοι διατροφής, υγείας και ευεξίας. 
Πλήρη ή μερική απασχόληση. Τηλ: 6986 150911.

ΒΟΗΘΟΣ - Νοσοκόμος -α ζητείται από ψυχιατρική 
κλινική στο Χαλάνδρι. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@kliniki@yahoo.gr, τηλ: 210 6821230, ώρες 
επικοινωνίας 09:00-13:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φαρμακοποιός ή Βοηθός φαρμακείου 
με εμπειρία για πλήρη απασχόληση σε φαρμακείο 
κοντά στο σταθμό του μετρό Δουκίσσης Πλακε-
ντίας. Βιογραφικά στο e-mail: cv_pharmacy@
outlook.com.

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ με προϋπηρεσία πάνω στο αντι-
κείμενο, ζητείται από κέντρο αδυνατίσματος. Τηλ: 
210 9646600.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ -τρια ζητείται, κάτοχος 
μπλοκ παροχής υπηρεσιών, με γνώση και εμπειρία 
στη μάλαξη, για εργασία σε φυσικοθεραπευτήριο. 
4ωρη απογευματινή εργασία. Τηλ: 210 5,25337.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ - Τεχνολόγος ιατρικού 
εργαστηρίου ζητείται για πλήρη απασχόληση 
από ιατρική εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: 
athenslab@yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα για εργασία στη Φιλανδία 
Ιατροί, Νοσηλευτές, Οδοντίατροι. Βιογραφικά 
στο e-mail: marekatsika@gmail.com.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΕΣ - Κινησιοθεραπεύτρι-
ες για θεωρητική και πρακτική εξάσκηση στη 
φυσικοθεραπεία, ηλεκτροθεραπεία, manual 
therapy, από ιατρικό φυσικοθεραπευτήριο πε-
ριοχής Αμπελοκήπων, απογεύματα 18:00-22:00. 
Τηλ: 210 6469666.

ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΕΣ - Φυσικοθεραπεύτριες 
για Πρακτική και Θεωρητική Εξάσκηση στη Φυ-
σικοθεραπεία, Ηλεκτροθεραπεία, Χειροπρακτι-
κή, από ιατρικό φυσικοθεραπευτήριο περιοχής 
Αμπελοκήπων. Απογεύματα 18:00-22:00. Τηλ: 
210 6469666.

Δικηγόροι - Νομικές Υπηρεσίες 
- Διαχείριση Χρεών
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δικηγόρος με 5ετή εμπειρία σε δικό-
γραφα και παραστάσεις. Αμοιβή τα γραμμάτια με 
την κατάθεση των δικογράφων, ή και παράσταση. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobslinks1@gmail.com, 
κωδ: LAW-R-sk.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ κίνημα ζητά Δικηγόρο με οικολο-
γική κοινωνική συνείδηση, 20ετή εμπειρία σε 
αστικό, εμπορικό, διοικητικό δίκαιο, δεκτοί και 
συνταξιούχοι. Βιογραφικά στο e-mail: agapi@
oikologoi.gr, τηλ: 6972 873974.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ή Δικηγόρος, ζητείται για 
συστέγαση σε γραφείο έναντι για δικαστηρίων 
τέως Σχολής Ευελπίδων. Τηλ: 210 8251635, 
6944 501041.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία προσλαμβάνει Υπάλληλο 
για νομική διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
με εξερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις. 4ωρη 
απασχόληση, ωράριο Δευτέρα-Παρασκευή 17:00-
21:00 και Σάββατο 10:00-14:00. Σταθερός μισθός, 
ΙΚΑ, bonus. E-mail: human.resources.ath@gmail.
com, κωδ: «PCOL_SK».

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ νέες -οι ζητούνται για ημιαπασχόληση 
με εμπειρία πολυμηχανημάτων fax-μορφοποίηση 
κειμένων - Δακτυλογράφοι -ξένες γλώσσες-
Ορθογράφοι-Κειμενογράφοι-Συνταγματολόγοι-
Ερευνητές νόμων περί εθνικών εκλογών, ευρω-
εκλογών, δημοτικών, στατιστικών υπηρεσιών. 
E-mail: pan.eur.in.mi.me@gmail.com, τηλ: 210 
6130513, 210 8030457.

ΝΕΕΣ -οι ζητούνται από εταιρία πράσινου καφέ 
για νομικό, λογιστήριο, γραμματεία. Σταθερός 
μισθός, ευέλικτο ωράριο. Ασφάλιση ΙΚΑ. Τηλ: 
211 5554925.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ με εμπειρία στο δίκαιο αναγκαστι-
κής εκτέλεσης (διαδικασία πλειστηριασμού κλπ) 
για συνεργασία από εταιρία real estate. Ε-mail: 
hradeies @yahoo.gr.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ζητείται, έμπειρος/η, μάχιμος, 
δυναμική προσωπικότητα για έλεγχο σε υπο-
θηκοφυλακεία, Νοτίων Προαστίων, πολλών 
αγοραστών, αν αγόρασαν υποδειχθέντα ακίνητα. 
Όπου αγόρασαν δρομολόγηση αγωγών-διαταγών 

πληρωμών. Αμοιβή τα γραμμάτια αγωγών-δια-
ταγών πληρωμών. E-mail: e.m.g.inter.trade@
gmail.com, κωδ: LAW-REAL-SK.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - Εργατολόγος ζητείται για εθελοντική 
εργασία σε σωματείο εργαζομένων για 1 φορά 
την εβδομάδα. Τηλ: 210 3428128, 6972 016953.

ΣΤΕΛΕΧΗ διαφόρων ειδικοτήτων ζητούνται, για 
νομικό, διαχείριση, διαφημιστικό, για εταιρία ια-
τρικών πόρων με άμεση πρόσληψη. Ευέλικτο 
ωράριο και σταθερό μισθό. Τηλ: 211 9964006.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ με άριστη γνώση Αγγλικών και Γερ-
μανικής γλώσσας, καλή χρήση H/Y, ζητούνται από 
δικηγορικό γραφείο στη Γλυφάδα. Βιογραφικά 
στο e-mail: dinikas@otenet.gr, τηλ: 210 8941914.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ απόφοιτοι-τελειόφοιτοι Νομικής 
για πρακτική άσκηση. Βιογραφικά στο e-mail: 
bios@otenet.gr.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ χωρίς εμπειρία, ζητείται για εξω-
τερικές εργασίες. Τηλ: 6946 052738.

Εκπαίδευση - Θετικές και Ειδικές 
Επιστήμες - Μεταφράσεις
ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά Τεχνολόγο Τροφίμων 
με σχετική εμπειρία για τη θέση του Υπεύθυνου 
Παραγωγής Φαγητού. Απαραίτητη η γνώση κο-
στολόγησης συνταγολογίων. Βιογραφικά στο 
e-mail: texnologostrofimwn2014@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Τούρκικης γλώσσας 
από κεντρικό φροντιστήριο Θεσσαλονίκης, για 
άμεση συνεργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
soniapap23@yahoo.gr.

Η OTEACADEMY ζητάει Kαθηγητές-τριες Η/Υ 
με πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ Πληροφορικής, για εκ-
παίδευση βασικών αρχών internet. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία στην εκπαίδευση. Περιοχές: Χίος, 
Λέσβος, Σάμος. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
oteacademy.gr.

Η OTEACADEMY ζητάει Kαθηγητές-τριες Η/Υ 
με πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ Πληροφορικής, για εκ-
παίδευση βασικών αρχών internet. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία στην εκπαίδευση. Περιοχές: Κέρκυρα, 
Κεφαλονιά, Λευκάδα, Ζάκυνθος. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@oteacademy.gr.

Η OTEACADEMY ζητάει Kαθηγητές-τριες Η/Υ 
με πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ Πληροφορικής, για εκ-
παίδευση βασικών αρχών internet. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία στην εκπαίδευση. Περιοχές: Χα-
νιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@oteacademy.gr.

Η OTEACADEMY ζητάει Kαθηγητές-τριες Η/Υ 
με πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ Πληροφορικής, για εκ-
παίδευση βασικών αρχών internet. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία στην εκπαίδευση. Περιοχές: Δράμα, 
Καβάλα, Έβρος, Ροδόπη, Ξάνθη. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@oteacademy.gr.

Η OTEACADEMY ζητάει Kαθηγητές-τριες Η/Υ με 
πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ Πληροφορικής, για εκπαίδευση 
βασικών αρχών internet. Επιθυμητή προϋπηρεσία 
στην εκπαίδευση. Περιοχές: Καρδίτσα, Λάρισα, 
Μαγνησία, Τρίκαλα. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
oteacademy.gr.

Η OTEACADEMY ζητάει Kαθηγητές-τριες Η/Υ 
με πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ Πληροφορικής, για εκ-
παίδευση βασικών αρχών internet. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία στην εκπαίδευση. Περιοχές: Άρτα, 
Ιωάννινα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@oteacademy.gr.

Η OTEACADEMY ζητάει Kαθηγητές-τριες Η/Υ με 
πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ Πληροφορικής, για εκπαίδευση 
βασικών αρχών internet. Επιθυμητή προϋπηρε-
σία στην εκπαίδευση. Περιοχές: Αχαΐα, Αρκαδία, 
Αργολίδα, Κόρινθος, Ηλεία, Λακωνία, Μεσσηνία. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@oteacademy.gr.

Η OTEACADEMY ζητάει Kαθηγητές-τριες Η/Υ με 
πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ Πληροφορικής, για εκπαίδευση 
βασικών αρχών internet. Επιθυμητή προϋπηρεσία 
στην εκπαίδευση. Περιοχή: Αιτωλοακαρνανία. Βι-
ογραφικά στο e-mail: hr@oteacademy.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κοινωνική Λειτουργός για 5ωρη 
απογευματινή απασχόληση. Θα αναλάβει τη 
γραμματειακή υποστήριξη κέντρου θεραπειών. 
Προσόντα: άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, πολύ καλή 
γνώση Αγγλικών, μεθοδικότητα, οργανωτικότητα, 
υπευθυνότητα. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο 
e-mail: cvlogos1@gmail.com.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία στη Μεταμόρφωση ζητά Δη-
μοσιογράφους για πρακτική με προοπτικές πρό-
σληψης και καριέρας. Μικροέξοδα πληρωμένα 
έως 150€. Βιογραφικά στο e-mail: personnelstr@
gmail.com, κωδ: pra.

ΜΕΓΑΛΗ εκδοτική εταιρία στη Μεταμόρφωση ζητά 
Δημοσιογράφους για μόνιμη απασχόληση (κείμε-
νο, σύνταξη, internet, social media). Βιογραφικά 
στο e-mail: personnelstr@gmail.com, κωδ: dim.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ζητεί ΠΕ Βιολόγο ή Χημικό ή 
Βιοχημικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 
ορισμένου χρόνου. Πλήρης απασχόληση, εργα-
στηριακή εμπειρία στην κλινική διάγνωση. Τηλ: 
210 7208267, 210 7208239.

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ και Εργοθεραπευτής ζη-
τούνται για νεοσύστατο θεραπευτήριο για τη 

νέα χρονιά, στην Αίγινα. Βιογραφικά στο e-mail: 
logosekfrasipraksi@gmail.com.

ZHTOYNTAI άμεσα Καθηγητές Αγγλικής (toefl, 
ielts, gmat, gre, toeic) και Ρωσικής γλώσσας 
από εκπαιδευτικό οργανισμό. Βιογραφικά στο 
e-mail: eduschoolscv@gmail.com, κωδ: HR-232.

A.E. ZHTA Tεχνολόγο Tροφίμων με γνώσεις και 
εμπειρία στις μεθοδολογίες παραγωγής φαγητού 
cook and chill/cook and freeze, για εργασία σε 
βιομηχανική μονάδα Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά 
στο e-mail: texnologos2014@gmail.com.

ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ξένων γλωσσών στην 
Έδεσσα ζητείται έμπειρος/η Καθηγητής/τρια 
Ρώσικης γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: 
magdimitrakaki@hotmail.com.

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ από μεγάλη διαφημιστική εταιρία, 
ζητούνται για έρευνα αγοράς και συμπλήρωση 
ερωτηματολογίων στο Ν. Θεσσαλονίκης. Προ-
ϋπηρεσία θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν. E-mail: 
info@dynamiki-promotion.gr, fax: 2310 904426.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Τούρκικης και Ρώσι-
κης γλώσσας για άμεση συνεργασία σε κεντρικό 
φροντιστήριο ξένων γλωσσών στη Θεσσαλονίκη. 
Βιογραφικά στο e-mail: sotiriou204@yahoo.gr.

AΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ για επιμέλεια και σύνταξη 
κειμένων, ζητείται. Επωφελούμενη με το πρό-
γραμμα Voucher. Βιογραφικά στο e-mail: info@
athensgo.gr.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ -τριες ζητούνται για τηλεοπτικές 
εκπομπές που να έχουν εξασφαλισμένη διαφημι-
στική υποστήριξη. Τιμή 500€. Τηλ: 6989 469688.

ΑΓΓΛΙΚΩΝ Καθηγητές, πτυχιούχοι φιλολογιών 
έμπειροι και επικοινωνιακοί, ζητούνται για άμεση 
πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: logistirio@
gmail.com.

ΕKΔΟΤΙΚΟΣ οίκος ζητά Νηπιαγωγό με Ι.Χ. ή 
μηχανή για την προώθηση παιδαγωγικής σειράς 
σε νηπιαγωγεία ή σε τηλεφωνημένο από την 
εταιρία πελατολόγιο. Ικανοποιητικές αποδοχές. 
Τηλ: 210 6432348.

ΕΤΑΙΡΙΑ βιομηχανικών πλαστικών συσκευασίας, 
ζητά Μηχανολόγο - Χημικό Μηχανικό με εμπει-
ρία στα πλαστικά, καλή γνώση Αγγλικής ή και 
Ιταλικής γλώσσας, H/Y, ευχέρεια επικοινωνίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: contact@multitank.net.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται με ή χωρίς προϋπηρεσία για τα 
τμήματα της εποπτείας, επιμέλειας, οργάνωσης 
και εκπαίδευσης, για πλήρη ή μερική απασχό-
ληση. Δυνατότητα καριέρας. Τηλ: 6972 481595.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ φορέας ζητά 2 Εκπαιδευτές 
ενηλίκων για θέματα management με πρακτική 
διδακτική εμπειρία. Βιογραφικά, με την ένδειξη 
Α2, στο e-mail: international1@forum-training.gr.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ φορέας ζητά 2 Εκπαιδευτές 
ενηλίκων για θέματα πληροφορικής με διδα-
κτική εμπειρία. Βιογραφικά, με την ένδειξη Α1, 
στο e-mail: international1@forum-training.gr.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ φορέας ζητά 2 Εκπαιδευτές 
ενηλίκων για θέματα ξένων γλωσσών με διδα-
κτική εμπειρία. Βιογραφικά, με την ένδειξη Α3, 
στο e-mail: international1@forum-training.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρεία ζητά Τεχνολόγο τροφίμων 
με σχετική εμπειρία για τη θέση του Υπεύθυνου 
παραγωγής φαγητού. Απαραίτητη η γνώση κο-
στολόγησης συνταγολογίων. Βιογραφικά στο 
e-mail: texnologostrofimwn2014@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χημικός με εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις, ως Πωλητής για κατάστημα δομι-
κών. Βιογραφικά στο e-mail: sintecno@otenet.
gr, fax: 210 6624568.

DEUTSCHLEHRER /in, muttersprachlich, gesucht. 
Gesucht wird ein/eine muttersprachliche/r 
Deutschlehrer/in mit Lehrerfahrung von mind. 2 
Jahren fur einen Intensivkurs A1-B1. Lebenslauf 
an: info@dialogos.net.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντάκτρια για νεανικό περιοδικό. 
Άριστα Ελληνικά-Αγγλικά, γνώση της νεανικής 
κουλτούρας απαραίτητα. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@compupress.gr, κωδ: PK1114.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ έκδοσης βιβλίου ζητείται με πρω-
τότυπο θέμα που αφορά τη γυναίκα, θα προτιμη-
θεί νέα. Βιογραφικά στο e-mail: msarantidou@
hotmail.gr, τηλ: 6947 620366, 6947 620366.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για τα τμήματα εποπτείας, 
στελέχωσης, εκπαίδευσης, με ή χωρίς προϋ-
πηρεσία. Υψηλές αποδοχές, ευέλικτο ωράριο, 
δυνατότητα καριέρας. Τηλ: 6982 920609.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ φαρμακοβιομηχανία ζητά Βιολό-
γο, Χημικό, Φαρμακοποιό, με εμπειρία στον 
έλεγχο ποιότητας φαρμακευτικών προϊόντων 
συμπεριλαμβανομένου του μικροβιολογικού 
ελέγχου. Απαιτείται άριστη γνώση Αγγλικών και 
Η/Υ. Πρόσληψη άμεση. Βιογραφικά στο e-mail: 
greekpharmajobs@gmail.com.

ΓΕΩΠΟΝΟΣ, Τεχνολόγος τροφίμων ή Χημικός 
ζητείται από εταιρία απολυμάνσεων για στελέχωση 
υποκαταστήματος στην Αττική. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@saneco.gr.

ΑΓΓΛΙΚΩΝ Καθηγήτρια για τάξη Proficiency 
(native), με επικοινωνιακή ικανότητα και φι-

λοδοξία, ζητείται από τον εκπαιδευτικό όμιλο 
Γράψα για τα εκπαιδευτήρια Πάτρας. Φροντιστη-
ριακή πείρα απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
patra@grapsa.edu.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής -τρια Αγγλικής γλώσσας 
για μαθήματα σε Στελέχη επιχειρήσεων στην 
περιοχή του Ξυλόκαστρου. Βιογραφικά στο 
e-mail: jobs@executive-communication.com.

ZHTEITΑΙ Aρθρογράφος για περιοδικές εκδό-
σεις, με εμπειρία σε περιοδικά δημιουργικής 
απασχόλησης και χειροτεχνίας, σπιτιού, γάμου 
κλπ. Bιογραφικά στο e-mail: dyros.magazines@
otenet.gr.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, Συγγραφέας, Επιμελητής κειμένων 
ζητείται, από εκδοτικό οίκο για την συγγραφή, 
επιμέλεια ή διόρθωση παιδικών παραμυθιών 
για μόνιμη ή μερική απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: work@haroumenapaidia.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής -τρια Ρουμανικής γλώσσας 
για μαθήματα σε Στελέχη επιχειρήσεων στην 
περιοχή του Αυλώνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@executive-communication.com.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πληροφορικής έμπειρος, ζητείται ως 
Συνέταιρος χωρίς κεφάλαιο για να αναλάβει την 
διεύθυνση και να αναπτύξει σχολή πληροφορικής 
για παιδιά και ενήλικες. Περιοχή Αμπελοκήπων-
Γκύζη. Βιογραφικά στο e-mail: nosos@otenet.
gr, τηλ: 6972 451100.

Μηχανικοί - Τεχνολόγοι -  
Τεχνικοί - Τεχνίτες
ΕΤΑΙΡΙΑ συστημάτων ασφαλείας ζητεί Τεχνι-
κούς Εγκαταστάσεων με δίπλωμα αυτοκινήτου, 
γνώση Αγγλικών, άδεια security. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@genius.gr, τηλ: 210 5771997.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος Μηχανικός (μέχρι 5ετή 
εμπειρία), από τεχνική εταιρία. Βιογραφικά στο 
e-mail: a.papadopoulou@core-sa.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γλύπτης από εργοστάσιο παραγω-
γής τζακιών και καλλιτεχνημάτων μαρμάρου 
στην περιοχή της Δράμας. Τηλ: 6972 797842, 
25210 42602.

ZHTEITAI Ηλεκτρολόγος φορτηγών Mercedes για 
πλήρη απασχόληση. Απαραίτητη γνώση Αγγλικής 
γλώσσας, διάγνωσης με Star/Xentry, κάτοχος 
διπλώματος αυτοκινήτου. Βιογραφικά στο e-mail: 
kostas_mb@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος, Μηχανικός Περιβάλλο-
ντος ή Μηχανικός Τ.Ε στη Θεσσαλονίκη. Εμπειρία 
απαραίτητα σε μελέτες πυρασφάλειας, γνώσεις 
σε θέματα τεχνικού ασφαλείας. Βιογραφικά στο 
e-mail: athsavvid@yahoo.gr, fax: 2310 239995.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά Τεχνολόγο Τροφίμων 
με σχετική εμπειρία για τη θέση του Υπεύθυνου 
Παραγωγής Φαγητού. Απαραίτητη η γνώση κο-
στολόγησης συνταγολογίων. Βιογραφικά στο 
e-mail: texnologostrofimwn2014@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής CNC για εργαλειομηχανές, 
κέντρου ή τόρνου κατεργασίας. Εμπειρία σε CAD-
CAM επιθυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: dimitris@
metalonica.gr, τηλ: 2310 781256.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής επίπλων και ειδικών 
κατασκευών στα Οινόφυτα, ζητείται Μηχανο-
λόγος Μηχανικός Παραγωγής για εφαρμογή 
διαδικασίας ποιοτικού ελέγχου και διαχείριση 
ISO με εμπειρία στο αντικείμενο. E-mail: cv@
pafos.gr, fax: 22620 56234.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μηχανολόγοι-Χημικοί Μηχανικοί-
Μηχανικοί Περιβάλλοντος, για το τμήμα έρευνας, 
ανάπτυξης εταιρίας που ασχολείται με αδειοδότη-
ση-κατασκευή-λειτουργία-μονάδων παραγωγής 
ενέργειας από αξιοποίηση αποβλήτων. Γνώση 
Αγγλικών, Η/Υ. Διαθεσιμότητα για ταξίδια Εσω-
τερικού-Εξωτερικού. Επιθυμητή προηγούμενη 
εργασιακή εμπειρία. E-mail: info@kafsis.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής φουσκωτών σκαφών στην 
Παλλήνη, ζητεί ειδικευμένο Τεχνίτη Πλαστικών. 
Τηλ: 210 6038035.

ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ άνεργοι ειδικευμένοι όλων των 
ειδικοτήτων ζητούνται από τεχνική συνεταιριστική 
ομάδα. Τηλ: 6932 770990.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ζητείται για ανοξείδωτες κατασκευές, 
γνώστης στράντζας και τικ κόλλησης. Μόνιμη 
εργασία, περιοχή Ταύρος. Τηλ: 210 5770603, 
6974 006622.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 3* στην Αλόννησο, Β.Σποράδων, 
ζητά για τη σεζόν 2015, Διεύθυνση, Ρεσεψιόν, 
Σέρβις-Μπαρ, Καμαριέρα, Συντηρητή. Βιογραφικά 
στο e-mail: 4epochesalonnisos@gmail.com, τηλ: 
2424 065070, 6945 468591, κα Μαλαματενίου 
Αγγελική.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Ορθωτικών και Προθετικών 
Κατασκευών, για εργασία σε ορθοπεδικό εργα-
στήριο. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@manel.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ελαιοχρωματιστές και Συντηρητής 
για ξενοδοχείο στη Σαντορίνη. Βιογραφικά στο 
e-mail: astroae@otenet.gr, τηλ: 6947 188318.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ζητείται από εταιρία κατασκευής 
καινοτόμων συστημάτων, γνώστης προγραμ-

συνέχεια στη σελ. 30

Marketing Coordinator 
Τo help further develop our marine segment in Europe.

We are looking for a marketing coordinator responsible of implementation and execution of marketing 
communication activities following the overall business and marketing strategy.

You will be part of an international team in group marketing, working with marketing activities mainly 
for European countries. Expected travel activity is 30-40 days a year.

Your impact: You are responsible for the execution of marketing communication activities for our 
marine business for European markets with following main elements:

•Execution of marketing campaigns including preparation of sales tools and concepts for launch  
and various prints for above markets 
•Preparation of marketing materials (case stories, advertisements, PR, direct mails, and web) 
•Exhibitions - implementation and coordination with external partners and local sales offices 
•Daily cooperation with creative - and production (print) agencies 
•Work closely together with product management when launching new products  
Your qualifications: 
•3 years experience in execution of marketing communication activities within B2B marketing  
in operational level. 
•Bachelor’s degree in communication or related discipline. 
•Native English speaker or be fluent in English. 
•Advanced knowledge and use of MS Office especially Word, Excel and PowerPoint 
•Advanced knowledge of HTML and experience with web content management systems 
•Excellent communication and organizational skills 
•Demonstrated ability to handle multiple deadlines 
•Intense attention to detail 
•Ability to multitasking

Your opportunities: In Hempel we offer a variety of global career possibilities and many cross functional 
and cross cultural working relationships. We strive to create the right conditions for personal and 
professional development.

Further information: For further information on Hempel, please visit: www.hempel.com. To apply 
for this position, please send your application letter with a CV in English via the link: http://delta.hr-
manager.net/ApplicationForm/SinglePageApplicationForm.aspx?cid=1093&departmentId=18956&P
rojectId=143602 no later than 12th December 2014.

The Hempel Group is a leader in the production and sales of protective coatings within the decorative, 
protective, marine, container and yacht market segments. Hempel has 24 factories, 48 sales offices, 
10 Research and Development centres, and more than 150 stock points strategically located around 
the world. At Hempel, we are on an exciting journey to become one of the world’s top ten coatings 
suppliers by 2015. Approaching our business and customers with a high level of competencies and 
innovation is one of the routes we take to achieve this vision.

Μηχανολόγος Μηχανικός
Πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης για εργασία ως μηχανικός παραγωγής σε εργοστάσιο 
ανοξείδωτων κατασκευών.

Επιθυμητή: 
•Εμπειρία σε συναφή ή αντίστοιχο βιομηχανικό 
τομέα 
•Γνώση 2D/3D σχεδιασμού (Autocad, Solid Works) 
•Εμπειρία στην κατεργασία / διαμόρφωση  
λαμαρίνας & σωλήνας 
•Εμπειρία προγραμματισμού εργαλειομηχανών 
κατεργασίας λαμαρίνας (laser κοπής, punching 
press κλπ) 

•Εμπειρία προγραμματισμού / συντονισμού  
εργασιών σε επίπεδο τμήματος

Αναγκαία προϋπόθεση για την αξιολόγηση των βιο-
γραφικών αποτελεί η συμπλήρωση του συνημμένου 
ερωτηματολογίου που θα βρείτε στο παρακάτω 
link: http://www.skywalker.gr/customForm.aspx?
advertID=162036&companyID=5396. Aποστολή 
βιογραφικών στο e-mail: hr.milkplan@gmail.com

Software Developer
Requirements 
You must have: 
•Proven experience in large-scale software 
development projects (3+ years of experience) 
•2+ years experience in Microsoft.NET 
•BSc or MSc in Computer Science or related field 
•C#, WinForms, ASP.NET MVC, SOAP & REST 
Services 
•Strong knowledge of MsSQL RDBMS & ORMs  
Bonus points if you have: 
•Fluency in russian language (verbal  
and written) 
•Test driven development 
•Attention to detail 
•Willingness and ability to adapt  
to new technologies 

•Ability to work as a team member 
•Ability to work creatively and analytically  
in a problem-solving environment 
•Self-starter, self-motivated, and capable  
of seeking new opportunities to add value  
Benefits: 
•Do you want to be a part of a fast-growing 
and profitable company where everyone gets 
challenged to become better every day?  
On top of a competitive salary, we offer: 
•Dynamic & creative working environment 
•Free lunch 
•Opportunities for career development  
Send your CV to the following e-mail: 
secretary@mouzenidis.gr

Η RANDSTAD HELLAS για λογαριασμό εταιρίας πελάτη στον κλάδο των μηχανημάτων, επιθυμεί να 
προσλάβει:

Ηλεκτροσυγκολλητή,  
με έδρα τη Θεσσαλονίκη

Αρμοδιότητες / responsibilities: 
•Γενικές εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης εντός 
της παραγωγής  
Προσόντα / requirements: 
•Κάτοχος επαγγελματικής άδειας  
ηλεκτροσυγκόλλησης 
•Αντίστοιχη προϋπηρεσία περίπου 5 χρόνια  
απαραίτητη 
•Εμπειρία από τον κλάδο βιομηχανίας,  
αυτοκινήτων, γεωργικών μηχανημάτων  
ή ρουλεμάν, επιθυμητή 
•Διοικητικές ικανότητες και λήψη  
πρωτοβουλιών  
Προσφορά / offer: 
•Ανταγωνιστικός μισθός 

•Ασφάλιση ΙΚΑ 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας

Πληροφορίες / information: 2310 414731   

Η Randstad αποτελεί μία από της ηγέτιδες εταιρίες 
στον κλάδο παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυ-
ναμικού παγκοσμίως με παρουσία στην ελληνική 
αγορά για πάνω από δεκατέσσερα έτη. Η διεθνής 
μας εμπειρία, σε συνδυασμό με την επιτυχή μας 
παρουσία στην ελληνική αγορά, αποτελούν εγγύηση 
της ποιότητας των υπηρεσιών μας.

Aποστολή βιογραφικών μέσω του link: http://www.
randstad.gr/index.php?pageid=55&pubID=4358. 
Ακολουθήστε μας στο: LinkedIn, Facebook, Twitter, 
website: www.randstad.gr

Οι διαθέσιμες θέσεις είναι 
μερικής απασχόλησης,  
πενθήμερης εργασίας.  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Εμπειρία τουλάχιστον  
ενός έτους στις τηλεφωνικές 
πωλήσεις 

•Ικανότητα ομαδικής εργασίας 
•Ευχέρεια στην τηλεφωνική 
επικοινωνία 
•Επιθυμητή γνώση  
της αγγλικής γλώσσας  
Παροχές: 
•Συνεχής εκπαίδευση 

•Προοπτικές εξέλιξης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προ-
ωθήσουν το βιογραφικό τους ση-
μείωμα στο e-mail: thesshumres@
icap.gr αναγράφοντας τον κωδικό 
CSI5314. Όλες οι επαφές θα γίνουν 
με απόλυτη εχεμύθεια.

Υπεύθυνοι Εξυπηρέτησης Πελατών  
Εισερχομένων Κλήσεων - Θεσσαλονίκη

Η ICAP Employment Solutions, για λογαριασμό πελάτη της πολυεθνικής εταιρίας στο χώρο των τη-
λεπικοινωνιών, που εδρεύει στην Πυλαία Θεσσαλονίκης αναζητά υποψηφίους για την κάλυψη θέσεων 
εξυπηρέτησης πελατών στο τηλεφωνικό κέντρο της εταιρίας.

Περιγραφή θέσης: Σε ένα σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, οι agents θα αναλάβουν την 
εξυπηρέτησης πελατών στο τμήμα εισερχομένων κλήσεων. 

FAMAR S.A., a leading international service provider in health care industry with activities both in the 
Greek and the Western European area, seeks to recruit for its Headquarters in Alimos:

Project Manager 
 (PRM-AL_112014)

The position holder will report to the product 
transfer director and he/she will: 
•Design, coordinate and monitor the project 
transfer plan following the directions provided 
by our policy & guideline and ensuring the 
involvement of all necessary resources at site 
level, so as to meet the agreed time plan.  
•Organize and monitor the progress  
of the transfer to meet customer expectations 
and ensure the smooth integration of the 
product in the site, by using cost effective 
solutions. 
•Provide solutions on any issues that might 
arise and escalate problems that cannot  
be handled at site level. 
•Follow-up the project until the completion 
of variation submission and provide regular 
reporting for the progress of the project with 
agreed KPIs. 
•Cooperate with purchasing team by providing 
information related to raw and packaging 
materials which will be used, to make them 
available at the manufacturing site when 
needed. 
•Participate in the kick-off meeting with 
the customer together with the business 
development department and site management 
team. 
•Communicate with the customer  

and the manufacturing site on a regular base, 
sharing with them information about  
the progress of the work and any problem  
that arise.  
Prerequisites: 
•University degree in chemistry, chemical / 
mechanical engineering, pharma or relevant 
fields. 
•Post graduate degree (MSc, MA, MBA)  
will be considered an asset. 
•3-5 years of working experience in project 
management, especially in pharma industry. 
•Excellent project management and time 
management skills. 
•Excellent planning & negotiating skills. 
•Proficient use of english language. 
•PC literacy & SAP use. 
•Results orientation and efficiency.  
We offer: 
•Attractive remuneration package. 
•Continuous training and development. 
•Career opportunities / challenges within  
an international corporate environment.

If you believe you fulfil the above mentioned 
prerequisites, please send your curriculum vitae 
(indicating position code) to the following link: http://
famarforms.applymycv.gr/mainsite/careers.html
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μπαργούμαν καλής εμφάνισης και 
έμπειρη, για βραδινή καθημερινή εργασία σε 
σοβαρό καφέ - Ελληνάδικο και internet καφέ 
στην περιοχή Χανίων Κρήτης. Προσφέρονται 
ημερομίσθιο 40-50€, εισιτήριο και διαμονή 
πληρωμένα. Τηλ: 6981 347127.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ εστιατόριο-καφέ, ζητά έμπειρους 
Σερβιτόρους και άτομα με γνώσεις μπουφέ/
μπαρ. Απαραίτητο πιστοποιητικό Υγιεινής και 
Ασφάλειας Τροφίμων. Βιογραφικά στο e-mail: 
tokouti23e@gmail.com.

ΝΕΑ για μπουφέ ζητείται από νεανικό καφέ. Παρέ-
χεται διαμονή, περιοχή Βοιωτία. Τηλ: 6948 081675.

ΝΕΕΣ με καλή επικοινωνία, ικανότητα και διά-
θεση, ζητείται για εργασία σε καφέ στα Ιλίσια. 
Τηλ: 6937 343061.

ΝΕΕΣ ζητούνται από καφετέρια, εργασία απογευ-
ματινή, μόνιμη απασχόληση. Περιοχή Άνω Λιόσια. 
Τηλ: 6909 427618, 210 2387738.

ΝΕΕΣ με γνώσεις μπουφέ και service, ζητούνται 
για 4ημερη πλήρης απασχόληση από καφέ στα 
Πατήσια. Τηλ: 210 2235325.

ΝΕΑ ζητείται για καφενείο στην Ηλιούπολη. 
Απαραίτητη εμπειρία και βιβλιάριο υγείας. Τηλ: 
6975 776953.

ΤΥΛΙΧΤΗΣ έμπειρος ζητείται από ψητοπωλείο 
στους Θρακομακεδόνες. Τηλ: 210 2435935.

ΨΗΣΤΗΣ -τρια, Τυλιχτής -τρια για ψητοπωλείο 
στη Μεταμόρφωση ζητείται. Τηλ: 210 2811100.

ΠΙΤΣΑΔΟΡΟΣ ζητείται από γνωστή αλυσίδα 
πιτσαρίας στη κουζίνα. Θα προτιμηθεί κάτοικος 
Ηλιούπολης και γύρω. Τηλ: 6940 438077.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Mitsis Summer Palace στη 
Κω ζητά Προσωπικό για την τουριστική περίοδο 
2015. Ειδικότητες: Σερβιτόρου, Βοηθός Σερβιτόρου, 
Μπάρμαν. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
manager@mitsis-summerpalace.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Hapimag Damnoni, επιθυμεί να 
προσλάβει Α΄Β΄Γ Μάγειρες. Απαραίτητη προϋπό-
θεση να είναι Απόφοιτοι από Σχολή. Βιογραφικά 
στο e-mail: kitchen.damnoni@hapimag.com.

Ο ΜΕΛΙΑΡΤΟΣ στο Μοναστηράκι ζητεί Πωλητές, 
Σέρβις, ευχάριστα, επικοινωνιακά άτομα με όρε-
ξη για εργασία. Απαραίτητη σχετική εμπειρία στο 
τομέα. Βιογραφικά στο e-mail: hr@meliartos.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Πτυχιούχο και έμπειρο Ζαχαροπλά-
στη για εργασία σε εργαστήριο ζαχαροπλαστικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: zaxaroplastis2014@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για μπαρ, στη Λάρισα. Τηλ: 
6993 492570.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για μπουφέ και σέρβις από καφέ 
- ουζερί. Παρέχεται διαμονή. Περιοχή Λευκάδα. 
Τηλ: 6978 407845.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Χασάπηδες με εμπειρία 1 χρόνο, 
Αγγλική γλώσσα, για εργασία στην Αγγλία, £6.50/
ώρα. Διαμονή δωρεάν, άμεση πρόσληψη. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΓΝΩΣΤΗ αλυσίδα Burger ζητά έμπειρο Προσωπικό 
για στελέχωση καταστήματος στην περιοχή του 
Χαλανδρίου. Εντοπιότητα θα προτιμηθεί. Βιογρα-
φικά με φωτογραφία στο e-mail: burger.hiring@
gmail.com, τηλ: 213 0246631.

ΝΕΑ με εμπειρία στο μπουφέ ζητείται από γνωστή 
αλυσίδα καφέ-σνακ στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. Τηλ: 
6983 504870, ώρες επικοινωνίας 12:00-18:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Βοηθοί Ζαχαροπλάστη κατά προ-
τίμηση γνωστοί μεταξύ τους, για άμεση εργασία 
στο Λονδίνο. Τηλ: 6973 821577.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στο λιμάνι της Τζιας ζητεί Σερβιτό-
ρους Α’ και Β’. Προσόντα: εμπειρία τουλάχιστον 
3ετή σε εστιατόριο, επαγγελματική εμφάνιση 
και συμπεριφορά, γνώσεις κοπής ψαριού, συ-
στημάτων POS, Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
restaurantkea@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για ξενοδοχείο 5* στη Σαντο-
ρίνη, Θήρας. Απαραίτητη προϋπόθεση, προϋπηρεσία 
σε ξενοδοχείο. Βιογραφικά στο e-mail: astroae@
otenet.gr, τηλ: 6947 188318.

ΕΡΓΑΤΡΙΑ ζητείται από εργαστήριο ζαχαροπλα-
στικής στον Κολωνό. Τηλ: 6997 221441.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ έμπειρος ζητείται για ψαροταβέρνα 
στην περιοχή Πετρούπολη και Δυτικών Προαστίων. 
Τηλ: 6972 024775.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ και Barwomen με προϋπηρεσία για 
3ήμερη απασχόληση από bar στη Νέα Ερυθραία, 
ζητούνται. Ωράριο: 22:00-06:00, ημερομίσθιο και 
ασφάλιση. Τηλ: 6987 496321, 6947 821801, ώρες 
επικοινωνίας 15:00 - 24:00.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ για πρωινή και απογευματινή εργα-
σία ζητούνται από μεγάλο καφέ, πλατεία Κύπρου 
Καλλιθέα. Τηλ: 210 9570757.

ΝΕΟΣ-α ζητείται για τυροπιτάδικο στην πλατεία 
Βικτωρίας. Τηλ: 210 8215948.

ΜΠΟΥΦΕΤΖΟΥ για πρωινή εργασία σε κρεπερί 
- καφέ στο κέντρο Αθήνας, ζητείται. Στάση μετρό 
Πανεπιστήμιο. Τηλ: 210 3218429.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για καφέ - μπαρ στην Καισα-
ριανή. Οδό Νέας Εφέσου 8. Ωράριο 20:00-01:00. 
Τηλ: 6955 829574.

ΑΤΟΜΑ εμφανίσιμες ζητούνται από bar πολυτε-
λείας σε κοντινή επαρχία. Διαμονή εξασφαλισμένη, 
ημερομίσθιο 60€ συν μπόνους. Τηλ: 6972 873756.

ΑΤΟΜΑ εμφανίσιμες ζητούνται άμεσα για ερ-
γασία σε νέο μπαρ πολυτελείας στην Κόρινθο. 
Ημερομίσθιο στάνταρ, συν ποσοστά. Παρέχεται 
μεταφορά. Τηλ: 6077 285020.

ΑΤΟΜΟ εμφανίσιμη για καφετέρια και live μουσικό 
πρόγραμμα, ζητείται για service. Τηλ: 6950 315660.

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στο Μαρούσι ζητεί άτομα εμφανίσι-
μες για service και μπουφέ. Τηλ: 6986 987750.

CAFE στην Κηφισιά ζητεί Σερβιτόρες με σχετική 
εμπειρία. Τηλ: 210 6230857.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Chef δημιουργικός με γνώσεις σε 
τεχνικές sous vide, chiller, vacum για νέο 
catering στον Πειραιά. Βιογραφικά στο e-mail: 
olympiagiannoutsou@yahoo.gr, τηλ: 6941 661414.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Βοηθοί Μάγειρα, με εμπειρία σε 
ρολάκια sushi, ή να εκπαιδευτούν στο sushi, για 
catering στον Πειραιά. Βιογραφικά στο e-mail: 
olympiagiannoutsou@yahoo.gr, τηλ: 6941 661414.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Sushi Chef, με εμπειρία στην Ιαπωνι-
κή κουζίνα για Catering. Βιογραφικά στο e-mail: 
olympiagiannoutsou@yahoo.gr, τηλ: 6941 661414.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα αθλητικού κέντρου στο Μό-
ναχο με λίγες γνώσεις Γερμανικών. Παρέχεται 
διαμονή-διατροφή-ασφάλιση-ικανοποιητικός 
μισθός. Ωράριο Τρίτη-Παρασκευή 16:00-24:00, 
Σαββατοκύριακα και αργίες 10:00-24:00. Τηλ: 
0049 15166269726, 0004 915166331584.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο ζευγάρι για κουζίνα αθλητικού 
κέντρου στο Μόναχο με λίγες γνώσεις Γερμανικών. 
Παρέχεται διαμονή-διατροφή-ασφάλιση-ικανοποι-
ητικός μισθός. Ωράριο Τρίτη-Παρασκευή 16:00-
24:00, Σαββατοκύριακα και αργίες 10:00-24:00. 
Τηλ: 0049 15166269726, 0004 915166331584.

ΤΟ SIMPLY burgers στον Κορυδαλλό ζητεί Μάγειρα 
Β/- Ψήστη για πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: sbkory@simplyburgers.gr.

ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ ζητείται για συνεργασία με γραφείο 
μελετών για τη χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ του 
εκσυγχρονισμού και της επέκτασης της επιχείρησής 
του. Τηλ: 6955 834888, κος Μιχάλης.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ εστίασης στο Μοναστηράκι ζη-
τεί Τεχνίτη Ζύμης - Φύλλου Αέρος με σχετική 
εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: hr@meliartos.
gr, 211 4111979, ώρες επικοινωνίας καθημερινές 
10:00-12:00.

 

Αγροτικά Εφόδια και Υπηρεσίες 
- Γεωπόνοι - Ζωοτέχνες
ΑΤΟΜΟ ζητείται για εργασία σε φάρμα ιπποειδών 
στη Λέσβο. Τηλ: 6937 422203.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ μονάδα ζητεί Ζευγάρι για εργα-
σία. Κατά προτίμηση συνταξιούχους. Προσφέρεται 
διαμονή. Τηλ: 6932 065462.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής, πτυχιούχος Γεωπονίας 
(Ζωοτέχνης)-Κτηνιατρικής με άριστη γνώση H/Y 
(ERP-Excel)-άριστα Αγγλικά, από μεγάλη εταιρία 
ζωοτροφών. Περιοχή Αγχιάλου Θεσσαλονίκης. 
Ε-mail: n.pistofidis@agrohellas.com, τηλ: 2310 
710004, 2310 710005, fax: 2310 710006, ώρες 
επικοινωνίας 09:30-17:30, Δευτέρα-Παρασκευή.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης για μάζεμα ελιών για 2 μέρες 
στην περιοχή Κορωπί. Αμοιβή 60€ και για τις 2 
ημέρες. Τηλ: 6971 660299.

ΓΕΩΠΟΝΟΣ, Τεχνολόγος τροφίμων ή Χημικός 
ζητείται από εταιρία απολυμάνσεων για στελέχωση 
υποκαταστήματος στην Αττική. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@saneco.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος Γεωπόνος Ζωικής Παρα-
γωγής από ανώνυμη εταιρία εκτροφής ζώων με 
γνώση και εμπειρία σε διαδικασία HACCP ως 
Υπεύθυνος μονάδας εκτροφής και παραγωγής 
ζωοτροφών. Βιογραφικά στο e-mail: pagalos@
kmerkos.gr, τηλ: 210 2462900.

ΑΠΟ ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία εκτροφής ζώων, ζητεί-
ται πτυχιούχος Γεωπόνος - Γεωτέχνης ζωικής 
παραγωγής με γνώση και εμπειρία σε διαδικασία 
HACCP ως Υπεύθυνος παραγωγής κτηνοτροφικής 
μονάδας και παραγωγής ζωοτροφών. E-mail: 
pagalos@kmerkos.gr, τηλ: 210 2462900.

 

Αισθητική - Μόδα - Ομορφιά - 
Γυμναστική - Ευεξία
ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ - Διαιτολόγος ζητείται για 
συνεργασία με εταιρία υγιεινής διατροφής. Τηλ: 
6943 950447.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ζητεί έμπειρη Βοηθό για μόνιμη 
εργασία στο κέντρο του Περιστερίου, δίπλα από 
το μετρό. Τηλ: 210 5747464.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Αράχωβα ζητεί Αισθητικό με 
γνώσεις μασάζ - θεραπείες προσώπου και σώ-
ματος. Βιογραφικά στο e-mail: info@tagliersort.
gr, τηλ: 22670 32532.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φυσιοθεραπεύτρια (Μaser) σε spa σε 
ξενοδοχείο στα Καλάβρυτα. Προσφέρεται διαμο-
νή-φαγητό-μισθός-ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@b-alexopoulos.gr, τηλ: 6980 857584.

ΝΕΑ Μασέρ, κατά προτίμηση Φυσιοθεραπεύτρια, με 
γνώσεις διαφόρων ειδικοτήτων, μάλαξης, ζητείται 
από μεγάλο γυμναστήριο στα Νότια Προάστια. Τηλ: 
210 9408140, καθημερινά 09:00-18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μανικιουρίστ με γνώσεις στα θερα-
πευτικά πεντικιούρ, τεχνητά και αποτρίχωση με 
επαγγελματική συμπεριφορά από studio oμορφιάς, 
στην περιοχή της Κυψέλης, για μόνιμη απασχόληση. 
Μισθός ικανοποιητικός. Τηλ: 210 8827738 6948 
006062.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για μανικιούρ - πεντικιούρ και γνώσεις 
αποτρίχωσης από studio oμορφιάς στην περιοχή 
της Κυψέλης για μόνιμη απασχόληση. Μισθός 
ικανοποιητικός. Τηλ: 210 8827738, 6948 006062.

ΠΑΙΔΙΚΟ εφηβικό κομμωτήριο ζητεί νέα για Παρα-
σκευή απόγευμα και Σάββατο. Περιοχή Νέα Σμύρνη. 
Τηλ: 210 9316872, 6973 972038.

ΒΟΗΘΟΙ Κομμωτές ζητούνται από κομμωτήριο 
στο Κορυδαλλό. Τηλ: 210 4940434.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ζητεί έμπειρους Τεχνίτες Βαφεί-
ου, για περιοχές Πετρούπολη και Ίλιον. Τηλ: 210 
5062903.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ζητεί Βοηθό πεπειραμένο με 
προϋπηρεσία, για πλήρης απασχόληση. Περιοχή 
Ελληνορώσων πλησίον μετρό Κατεχάκη. Τηλ: 210 
6775516, 6937 113077.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ Τέλης Κικέρης, ζητούν έμπειρους 
Τεχνίτες για βαφείο, στο κατάστημα Χαλανδρίου. 
Τηλ: 210 9572800.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ στο Νέο και Παλαιό Φάληρο ζητούν 
Κομμώτριες, με γνώσεις στο πιστολάκι, πεπειραμέ-
νους Βοηθούς και νέες για μανικιούρ-πεντικιούρ. 
Τηλ: 210 4823290, 210 9844892.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Κορυδαλλό, ζητεί Κομμώτρια 
-η, με εμπειρία, στο κούρεμα, χτένισμα. Τηλ: 6985 
570552.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ γνωστής αλυσίδας κομμωτηρίων 
στο Ν.Ψυχικό, ζητεί Κομμωτή -τρια, με γνώσεις 
κομμωτικής, για πλήρης απασχόληση. Τηλ: 6976 
274588.

ΤΕΧΝΙΤΡΙΑ νυχιών πεπειραμένη, ζητείται από 
κομμωτήριο στον Άγιο Δημήτριο. Απαραίτητη 
γνώση τοποθέτησης τεχνιτών νυχιών. Τηλ: 211 
1848508, 6973 413004.

ΝΕΑ ζητείται από κομμωτήριο στον Κορυδαλλό με 
προϋπηρεσία, ως Βοηθός Κομμωτηρίου, για σαλόνι, 
με γνώσεις στο πιστολάκι. Πλήρης απασχόληση με 
ΙΚΑ. Τηλ: 6951 224587, 210 4971611.

ΜΑΝΙΚΙΟΥΡΙΣΤ - Τεχνίτρια, έμπειρη, ζητείται από 
στούντιο ονυχοπλαστικής για μανικιούρ - πεντικιούρ, 
τεχνητά νύχια και αποτρίχωση. Υψηλές αποδοχές 
συν bonus για πλήρη απασχόληση. Περιοχή Άνοιξη. 
Τηλ: 6974 709958.

ΚΟΜΜΩΤΗΣ με 15ετή προϋπηρεσία ζητείται. Τηλ: 
210 2610662.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στην Κυψέλη ζητεί πεπειραμένη 
Μανικιουρίστα. Τηλ: 210 8223369.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ δημοσίου ή ιδιωτικού ΙΕΚ ή ΤΕΙ αι-
σθητικής, ζητείται για πρακτική άσκηση σε κέντρο 
αισθητικής. Τηλ: 210 6627878, 210 6627235, κα 
Σιδηροπούλου Μαρία.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες Κομμωτηρίου για 
σαλόνι - βαφείο, πεπειραμένους, επίσης Βοηθούς με 
θέληση για εκπαίδευση, Μανικιουρίστα να γνωρίζει 
τεχνητά νύχια - αποτρίχωση. Παρέχεται συνεχής 
εκπαίδευση, υψηλές αποδοχές. Τηλ: 210 6823382, 
Χαλάνδρι, 210 3609004, Κολωνάκι.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ πολυτελείας Ζωγράφου - Ιλίσια ζητεί 
Κομμωτές, Κομμώτριες με εμπειρία σε κούρεμα, 
χτένισμα σε ένα ιδανικό περιβάλλον και συνθήκες 
εργασίας. Υψηλές αποδοχές και συνεχής εκπαί-
δευση. Τηλ: 6942 827971.

ΒΟΗΘΟΣ Κομμωτηρίου νέος-α μοντέρνος-α ζητείται 
από κομμωτήριο στο Ψυχικό. Τηλ: 210 7219200.

ΑΛΥΣΙΔΑ κομμωτηρίων στην Αθήνα ζητεί Κομμωτές 
-τριες να γνωρίζουν κούρεμα - βαφείο - χτένισμα. 
Πλήρης ή part time απασχόληση, μισθός, ασφάλι-
ση, μπόνους, προοπτική εξέλιξης, σεμινάρια. Τηλ: 
210 2013139.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ πτυχιούχος ΤΕΙ, με γνώσεις σε 
αισθητική προσώπου - σώματος και μανικιούρ - 
πεντικιούρ, ζητείται για πλήρη ή μερική απασχόληση 
από στούντιο μανικιούρ - πεντικιούρ στην Άνοιξη. 
Τηλ: 6974 709958.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ πεπειραμένη απόφοιτος δημοσίου, 
ιδιωτικού ΙΕΚ ή ΤΕΙ ζητείται από κέντρο ευεξίας. 
Περιοχή Κορωπί. Τηλ: 210 6627878.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ζητείται για φαρμακείο. Βασικός 
μισθός. Τηλ: 210 6465733.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ - Φυσιοθεραπευτές ζητούνται από 
χώρο ομορφιάς και αναζωογόνησης στη Γλυφάδα. 
Τηλ: 210 8940403.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ επαγγελματίες, με γνώσεις μανικιούρ 
- πεντικιούρ - τεχνητά νύχια και άτομα για πρακτική 
άσκηση με γνώσεις αισθητικής, ζητούνται για κα-
τάστημα στη Νέα Μάκρη - Αγία Παρασκευή. Μισθός 

και bonus, πλήρης απασχόληση. Τηλ: 6956 767376.

Η BEAUTYSPIRIT.GR αναζητά επαγγελματίες στους 
τομείς της κομμωτικής-αισθητικής άκρων και αισθη-
τικής προσώπου-σώματος για μόνιμη ανεξάρτητη 
συνεργασία. Περιοχή της Αττικής-Θεσσαλονίκης, 
για κατ’οίκον επισκέψεις. Απαραίτητη η ύπαρξη 
μεταφορικού μέσου. E-mail: hr@beautyspirit.gr.

ΚΟΜΜΩΤΗΣ /τρια με προϋπηρεσία και εμπειρία, 
ζητείται από κομμωτήριο στην Γλυφάδα. Τηλ: 210 
9511167, 6970 880519.

ΑΤΟΜΑ για συνεργασία ζητούνται στον τομέα 
υγείας και ευεξίας, δυνατότητα ατομικής επιχεί-
ρησης, αφορά άτομα με επιχειρηματικό πνεύμα 
και πραγματική διάθεση εργασίας. Όχι υπαλληλική 
θέση. Τηλ: 6943 950447.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ αισθητικής ζητεί Αισθητικούς με 
γνώση σε όλους τους τομείς (πρόσωπο, σώμα, 
φωτοαποτρίχωση IPL, μασάζ, μανικιούρ, πεντικιούρ). 
Επιθυμητή η γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Τηλ: 6977 
899062, ώρες επικοινωνίας 12:00-20:00.

ΓΝΩΣΤΗ εταιρία καλλυντικών αναζητά Αισθητι-
κό. Απαραίτητα προσόντα, Σπουδές Αισθητικής, 
προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. Τόπος εργασίας: 
Σέρρες. Τηλ: 6936 797211, fax: 2310 582529.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μασέρ για spa σε ξενοδοχείο στα Κα-
λάβρυτα. Προσφέρεται διαμονή-φαγητό-μισθός. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@villa-oneiro.gr, τηλ: 
6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Κομμωτηρίου για Πρακτική 
Άσκηση με κάρτα ανεργίας. Τηλ: 2310 684081.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αθλητές και Γυμναστές από πολυε-
θνική εταιρία ως προσωπικοί Σύμβουλοι αθλητικής 
διατροφής και ευεξίας με ευέλικτο ωράριο, ικανο-
ποιητικές αποδοχές και εισοδήματα από δικαιώματα. 
Βιογραφικά στο e-mail: marioikonomou@gmail.
com, τηλ: 6936 344260.

ZHTOYNTAI Διαιτολόγοι-Διατροφολόγοι, Αισθητικοί 
ως προσωπικοί Σύμβουλοι υγιεινής διατροφής και 
ευεξίας. Ωράριο ευέλικτο, ικανοποιητικές αποδο-
χές και εισοδήματα από δικαιώματα. Βιογραφικά 
στο e-mail: marioikonomou@gmail.com, τηλ: 
6936 344260.

ZHTEITAI έμπειρος Συνεργάτης για κούρεμα και 
χτένισμα. Καλές προοπτικές με πλήρη απασχόληση 
και ασφάλεια. Περιοχή Χανιά. Τηλ: 28210 70060.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμωτής -τρια με εμπειρία, για μει-
ωμένη εργασία (κάθε Σάββατο), με ασφάλεια 
και προοπτική αύξησης ωραρίου στο μέλλον. 
Κέντρο Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: 
efimoisiadou2012@yahoo.gr.

ΑΘΛΗΤΕΣ, Γυμναστές ζητούνται στο χώρο της 
ευεξίας για προσωπικοί Σύμβουλοι ευεξίας, 
αθλητικής διατροφής και γυμναστικής. Ευέλικτο 
ωράριο, υψηλές αποδοχές και δυνατότητα καριέρας. 
Τηλ: 6972 481595.

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - Διατροφολόγοι ζητούνται για 
προσωπικοί Σύμβουλοι υγιεινής διατροφής και 
ευεξίας. Ευέλικτο ωράριο, καλές αποδοχές. Τηλ: 
6972 481595.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών στο Παγκράτι ζητούνται 
Αισθητικοί με ικανότητα πωλήσεων για προώθηση 
των προϊόντων μας σε προκαθορισμένο ραντεβού. 
Παρέχονται έξοδα μετακίνησης, bonus, ασφάλεια. 
Βιογραφικά στο e-mail: tzinadimopoulou@gmail.
com, τηλ: 210 7247308.

ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ, Γυμνάστριες ζητούνται ως Σύμβουλοι 
ευεξίας και αθλητικής διατροφής για πλήρη ή μερική 
απασχόληση. Καλές αποδοχές. Τηλ: 6982 920609.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός, κάτοχος voucher (επιταγή 
εισόδου στην αγορά εργασίας) για τμήμα αισθητικής 
σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βιο-
γραφικά, απαραίτητα με φωτογραφία, στο e-mail: 
msgcvs@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γυμναστής/τρια στα Νέα Μουδανιά Χαλ-
κιδικής. Επιθυμητή η προϋπηρεσία και οι γνώσεις 
στο TRX και στο functional training. Βιογραφικά στο 
e-mail: cvhalkidiki@gmail.com, τηλ: 6937 443903.

ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ με ή χωρίς προϋπηρεσία ζη-
τούνται για πλήρη ή μερική απασχόληση. Υψηλές 
αποδοχές. Τηλ: 6972 481589.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΕΣ, Μακιγιέζ, Αισθητικοί και Τεχνή-
τριες νυχιών από όλη την Αττική ζητούνται. Τηλ: 
210 5315478.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια για πλήρη εργασία ή ημιαπα-
σχόληση στην Ξάνθη με ικανοποιητικές αποδοχές. 
Τηλ: 6948 845773.

Καθαριότητα - Φύλαξη -  
Εξωτερικές Εργασίες - Διανομή
ΖHTEITAI άτομο με απαραίτητη άδεια εργασίας 
security και προαιρετικά με δίπλωμα μοτοσυκλέτας 
απεριορίστων κυβικών, ώστε να εργασθεί ως 
Προσωπικό Ασφαλείας. Βιογραφικά στο e-mail: 
professecu@gmail.com, τηλ: 2310 537325, ώρες 
επικοινωνίας: 10:00-16:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα-Καθαρίστρια για ξενοδοχείο 
στο Διακοπτό. Προσφέρουμε διαμονή-φαγητό-
μισός-ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: info@suites-
diakopto.gr, τηλ: 6980 857584.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για τη θέση της Καθαρίστριας σε 

ξενοδοχειακή μονάδα στη Γερμανία. Παρέχεται 
δωρεάν σίτιση και διαμονή. Τηλ: 210 5200455.

ΝΕΑ με δικό της μηχανάκι ζητείται για διανο-
μή φαγητού και βοήθεια στην κουζίνα. Περιοχή 
Χαλάνδρι. Τηλ: 6976 551325.

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ζητείται από γνωστή αλυσίδα πι-
τσαρίας, θα προτιμηθεί κάτοικος Ηλιούπολης 
και γύρω. Τηλ: 6940 438077.

ΕΤΑΙΡΙΑ courier ζητεί Συνεργάτη με δικό του 
μηχανάκι. Τηλ: 210 9651291, ώρες επικοινωνίας 
12:00-15:00.

ΝΕΟΣ ζητείται με μηχανάκι, για διανομή μικρο-
δεμάτων. Τηλ: 6945 039520.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός ζητείται Εσωτερική ή Εξωτε-
ρική. Μισθός 450€-500€/μήνα. Κέντρο Αθήνα. 
Τηλ: 6940 598250.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός Εσωτερική, ζητείται από ζευγάρι 
στην Κηφισιά. Τηλ: 6907 655153.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για οικιακές εργασίες για επαρχία. 
Τηλ: 6944 433647, 6986 598076.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός ζητείται για εσωτερική απα-
σχόληση, εντός Αττικής. Τηλ: 6993 997039.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ με εμπειρία ζητούνται από 
εταιρία καθαρισμού για καθαρισμό γραφείων. 
Β. Προάστια, για καθαρισμό φροντιστηρίων και 
γραφείων. Τηλ: 210 2842576, 6987 116225.

ΑΤΟΜΟ ανειδίκευτη ζητείται. Περιοχή Ν. Σμύρνη. 
Τηλ: 210 9402495, 210 9331650.

ΕΜΠΕΙΡΟΣ Courier με μηχανάκι, ζητείται για 
part time εργασία, διανομές μικροδεμάτων στην 
Αττική. Τηλ: 6945 039520, κος Μιχάλης.

ΑΜΕΣΗ πρόσληψη από όμιλο εταιριών στο Μετα-
ξουργείο για πρωινή 5θήμερη εξωτερική εργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@haroumenapaidia.gr.

ΑΠΟ ΟΜΙΛΟ διαφημιστικής εταιρίας ζητούνται 
άμεσα 3 νέοι-νέες για διανομή έντυπου υλικού 
και προώθηση. Βιογραφικά στο e-mail: info@
haroumenapaidia.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα - Καθαρίστρια σε ξενοδοχείο 
στα Καλάβρυτα. Προσφέρεται διαμονή - φαγητό 
- μισθός - ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: info@
villa-oneiro.gr, τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διανομέας για μερική απασχόληση στο 
Simply Burgers στο Κορυδαλλό. Βιογραφικά στο 
e-mail: sbkory@simplyburgers.gr.

ΑΤΟΜΟ με εμπειρία, ζητείται για φύλαξη και 
δημιουργική απασχόληση, για κοριτσάκι 4μιση 
ετών. Απογευματινό 3ωρο ωράριο στις 15:00. 
Τηλ: 6972 225857.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με Ελληνικά και 2ετή προϋπη-
ρεσία για πρατήριο υγρών καυσίμων - πλυντήριο. 
Μισθός ικανοποιητικός και ΙΚΑ. Τηλ: 6973 797346.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για συνεργείο καθαρισμού πο-
λυκατοικιών. Θα προτιμηθούν κάτοικοι Κέντρου 
Αθήνας. Τηλ: 6982 471271.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ εστίασης στο Μοναστηράκι, ζητεί 
άτομο ευπαρουσίαστο για τη θέση της καθαριό-
τητας. Απαραίτητη προϋπόθεση 1 χρόνος προ-
ϋπηρεσία σε σχετική θέση. Τηλ: 211 4111979, 
ώρες επικοινωνίας 11:00-14:00.

ΑΤΟΜΟ ζητείται ως Εσωτερική Οικιακή Βοη-
θός. Περιοχή Ν. Κόσμος. Τηλ: 210 3230780, 
6932 093912.

ΑΤΟΜΟ ζητείται ως Εσωτερική, με λίγα Ελλη-
νικά, για 4μελή οικογένεια, ένα παιδί 2,5 ετών, 
ένα 4 μηνών. Περιοχή Γλυφάδα. Μισθός 650€. 
Τηλ: 6973 715060.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για κουζίνα με αρμοδιότητες: 
προετοιμασία φαγητού, καθαριότητα και λάντζα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@tagliresort.gr, τηλ: 
22670 32532.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για delivery, με προϋπηρεσία, 
για καφέ - αναψυκτήριο στο Ν. Ηράκλειο. Τηλ: 
6932 443020.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός για 24ωρη φύλαξη 
κυρίας 79 ετών με αρχές άνοιας, στην Αγία Πα-
ρασκευή, Κιλκίς. Παροχές διαμονή (ξεχωριστό 
δωμάτιο με τηλεόραση), διατροφή, μισθός 550€ 
και άνω. Βιογραφικά, με θέμα ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ-
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΩΜΕΝΗΣ στο e-mail: cv@jobtrust.gr.

ΛΑΝΤΖΙΕΡΙΣΑ ζητείται από κεντρικό κατάστημα 
στην Αθήνα. Τηλ: 6945 421156, 6949 405946.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο κατά προτίμηση κάτοικος Ακρω-
τηρίου Χανίων, για να προσέχει ηλικιωμένο κύριο 
παντρεμένο 80 ετών (κινούμενο με μπαστούνι) 
κάτοικο Κοριακιών Χανίων. Τηλ: 6945 659602, 
ώρες επικοινωνίας 9:00-13:00 και 18:00-21:00.

GROOMER (Κομμώτρια σκύλων), ζητείται από 
εξειδικευμένο κατάστημα σκύλων για μόνιμη 
συνεργασία. Τιμή 500€, συζητήσιμη. Τηλ: 6979 
229927, 212 0265029.

ΑΤΟΜΟ ζητείται ως Εσωτερική Οικιακή Βοηθός. 
Τηλ: 6979 249976.

ΑΤΟΜΟ έμπειρη σε καθαριότητα και σιδέρω-
μα, καθαρή, ευγενική ζητείται ως Εξωτερική. 
Απαραίτητα κάτοικος Πειραιά, 5ωρη εργασία 2 
φορές την εβδομάδα 25€. Τηλ: 6934 105669.

ματισμού μικροεπεξεργαστών ATMEL AVR. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@egt.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 αστέρων που εδρεύει στα Β. 
Προάστια, ζητεί Ψυκτικό που να ειδικεύεται σε 
κεντρικές ψυκτικές μονάδες για part time απα-
σχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: hr@pentelikon.
gr, τηλ: 210 6281563.

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ με εμπειρία ζητείται από 
εταιρία εμπορίας και επισκευής ηλεκτροκινη-
τήρων. Συζητήσιμη. Τηλ: 210 5315298, ώρες 
επικοινωνίας 08:00-16:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ υπηρεσιών ασφάλειας ζητεί Ηλεκτρονικό 
να εργαστεί ως Εγκαταστάτης. Ο ενδιαφερόμενος 
θα πρέπει να έχει άδεια τύπου Β’ δίπλωμα οδή-
γησης και γνώσεις Αγγλικών. Τηλ: 210 6018770.

ΓΑΖΩΤΡΙΑ πεπειραμένη ζητείται. Περιοχή Ν. 
Σμύρνη. Τηλ: 210 9402495, 210 9331650.

ΓΝΩΣΤΟΣ ξενοδοχειακός όμιλος στη Σκόπελο 
ζητεί Συντηρητή με αποδεδειγμένη εμπειρία στο 
ξενοδοχειακό τομέα και γνώσεις μηχανολογικές. 
Γνώση Αγγλικών απαραίτητη. Βιογραφικά στο 
e-mail: v.spyrou@skopeloshotels.eu.

ΤΕΧΝΙΤΕΣ για γυψοσανίδες ζητούνται από συ-
νεργείο. Τηλ: 6956 209802.

ΒΟΗΘΟΣ εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου σκυ-
ροδέματος, ζητείται. Τηλ: 210 6666063.

ΓΑΖΩΤΡΙΑ και ανειδίκευτη, για βοηθητικές δου-
λειές, ζητείται για εργαστήριο, στη Ν. Σμύρνη. 
Τηλ: 210 9331650, 210 9402459.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ Αυτοκινήτων - Μηχανικός, ζητείται 
με προϋπηρεσία από αντιπροσωπεία στον Άγιο 
Στέφανο. Τηλ: 6977 211900, fax: 210 6218447, 
κος Κουτσοθανάσης.

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΣ ζητείται από βιομηχανία πλαστι-
κών στη ΒΙ.ΠΕ Αυλώνα. Προϋπηρεσία επιθυμητή. 
Θα προτιμηθούν κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@georgioubags.gr, 
fax: 22950 42815.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ/Μηχανικός, απόφοιτος Πολυτε-
χνείου ή ΤΕΙ, ζητείται από βιομηχανία πλαστικών 
στην ΒΙ.ΠΕ Αυλώνα. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Θα 
προτιμηθούν κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@georgioubags.gr, 
fax: 22950 42815.

ΕΤΑΙΡΙΑ βιομηχανικού εξοπλισμού ζητεί Τεχνικό, 
πτυχιούχο ΤΕΙ Αυτοματισμού ή Ηλεκτρονικής. 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Δυνα-
τότητα ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδος. Δίπλωμα 
οδήγησης. Επιθυμητή προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: hrgreece2014@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ελεγκτής ΚΤΕΟ σε Ι.ΚΤΕΟ στο Μοσχάτο. 
Απαιτείται πιστοποίηση Ελεγκτή για moto, ΙΧ 
και φορτηγά έως 3,5τν. Βιογραφικά στο e-mail: 
a.tsapelis@ecocheck.gr.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Χαλκίδα 
ζητάει Μηχανικό παραγωγής. Απαραίτητη γνώ-
ση Αγγλικών ή Ιταλικών, autocad, microsoft 
office. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε κατασκευα-
στική εταιρία/αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο 
e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 22210 34914.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ γραφείο με ειδίκευση στο 
σχεδιασμό καταστημάτων ζητά Aρχιτέκτονα / 
Διακοσμητή με καλή γνώση 3D σχεδιασμού, V-ray, 
AutoCAD, Photoshop, και Αγγλικών. Απαραίτητη 
η καλή παρουσίαση των παραπάνω. Βιογραφικά 
και portfolio στο e-mail: sotosdr@gmail.com.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ -ισσες, Διακοσμητές -τριες, με 
εμπειρία και να διαθέτουν δικπο τους μεταφορι-
κό μέσο, ζητούνται για να εργαστούν σε εταιρία 
συστημάτων δόμησης στην Κώ. Μισθός, bonus, 
διαμονή. Τηλ: 6945 858787, 22420 67380.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος - Μηχανικός ή Μηχα-
νικός ΤΕΙ, παρά εταιρίας αντιπροσωπειών με 
κατεύθυνση σε ενεργειακά. Άπταιστη γνώση 
Αγγλικής. Βιογραφικά στο e-mail: central@
ariexpo.gr, fax: 210 9831346.

ZHTEITAI Μηχανικός, απόφοιτος ΤΕΙ, παρά 
εταιρίας αντιπροσωπειών με έδρα τον Άλιμο. 
Άπταιστη γνώση της Αγγλικής. Βιογραφικά στο 
e-mail: central@ariexpo.gr, fax: 210 9831346.

ZHTEITAI Μηχανολόγος - Μηχανικός με πείρα, 
παρά εταιρίας αντιπροσωπειών με έδρα τον Άλιμο. 
Άπταιστη γνώση της Αγγλικής. Βιογραφικά στο 
e-mail: central@ariexpo.gr, fax: 210 9831346.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - Μηχανολόγος Μηχανικός 
διπλωματούχος ζητείται με γνώσεις βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων και gen sets. E-mail: hradeies@
yahoo.gr, τηλ: 6975 066391.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής Ηλεκτρικού Κλαρκ για εταιρία 
logistics στη Θήβα (Ύπατο). Τηλ: 22620 72093, 
κα Πάλλιου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Εργοταξίου, για διεύθυνση 
εργοταξίου Δημοσίου έργου στα Χανιά. Βιογρα-
φικά, συστάσεις κλπ. στο e-mail: igiannou3@
gmail.com.

A.E. ZHTA Tεχνολόγο Tροφίμων με γνώσεις και 
εμπειρία στις μεθοδολογίες παραγωγής φαγητού 
cook and chill/cook and freeze, για εργασία σε 
βιομηχανική μονάδα Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά 
στο e-mail: texnologos2014@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής μηχανημάτων στον Ασπρό-
πυργο, ζητεί Μηχανολόγο - Σχεδιαστή. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@praxis-engineering.com, τηλ: 
210 4139998. 

 

Στελέχη Παραγωγής -  
Μεταποίηση - Ποιοτικός Έλεγχος
ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία, ζητά άτομο για τη θέση 
Υπευθύνου Παραγωγής σε μονάδα έτοιμου 
φαγητού. Γνώση και εμπειρία σε θέματα κο-
στολόγησης συνταγολογίων και μεθοδολογίας 
παραγωγής φαγητού. Βιογραφικά στο e-mail: 
biografika2014monada@gmail.com.

ΓΑΖΩΤΡΙΑ πεπειραμένη ζητείται. Περιοχή Ν. 
Σμύρνη. Τηλ: 210 9402495, 210 9331650.

ΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται από βιοτεχνία σακουλοποιίας. 
Μισθός βασικός. Επιθυμητή προϋπηρεσία στον 
κλάδο (extrude/κοπτικά). Fax: 22620 32109, τηλ: 
22620 32736.

ΒΟΗΘΟΣ εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου σκυ-
ροδέματος, ζητείται. Τηλ: 210 6666063.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ πεπειραμένη διαθέτουσα τιγκέλι, ζη-
τείται ως Εξωτερική Συνεργάτης σε εργαστήριο 
περιοχής Γλυφάδας. Αποκλείεται φασόν. Τηλ: 
210 8948444.

ΓΑΖΩΤΡΙΑ και ανειδίκευτη, για βοηθητικές δου-
λειές, ζητείται για εργαστήριο, στη Ν. Σμύρνη. 
Τηλ: 210 9331650, 210 9402459.

ΑΠΟ ΤΗΝ εταιρία VAMP A.E. ζητείται Πατρονίστ 
για εργασία κατ’αποκοπή ή part time. Απαραίτητη 
γνώση συστήματος «Πολυπατρόν» και καλή γνώση 
Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: info@vamp.gr.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ γυναικείων ενδυμάτων ζητεί Γα-
ζώτρια για ραφή δειγμάτων. Τηλ: 210 2838582, 
6944 511287.

ΡΑΠΤΗΣ έμπειρος ζητείται, με πείρα στη γαζωτική 
και κοπτοράπτη. Τηλ: 6944 919895.

ΠΑΤΡΟΝΙΣΤ Μοδίστρα για δείγματα παραγωγής 
μαγιό γνώστης αγοράς από ατελιέ, ζητείται στο 
Παλαιό Φάληρο. Τηλ: 6973 497802.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ πεπειραμένη ζητείται για εργαστήριο 
επιδιορθώσεις. Περιοχή Παλαιό Φάληρο. Τηλ: 
Π. Φάληρο. Τηλ: 210 9845070.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ πεπειραμένη ζητείται για επιδιορ-
θώσεις στο χώρο μας και Βοηθός για ξήλωμα 
και σίδερο. Τηλ: 210 6753886.

ΓΑΖΩΤΕΣ -τριες με χαρτιά και εμπειρία και τι-
γκέλι, ζητούνται από συνεργείο φασόν. Περιοχή 
Καματερό. Τηλ: 210 2314353.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ βιβλιοδετείου ζητούνται για άμεση 
πρόσληψη από εκδοτική εταιρία. Δεκτοί και με 
το πρόγραμμα voucher. Βιογραφικά στο e-mail: 
parisianouae@gmail.com.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Χαλκίδα 
ζητάει Μηχανικό παραγωγής. Απαραίτητη γνώ-
ση Αγγλικών ή Ιταλικών, autocad, microsoft 
office. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε κατασκευα-
στική εταιρία/αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο 
e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 22210 34914.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ φαρμακοβιομηχανία ζητά Βιολό-
γο, Χημικό, Φαρμακοποιό, με εμπειρία στον 
έλεγχο ποιότητας φαρμακευτικών προϊόντων 
συμπεριλαμβανομένου του μικροβιολογικού 
ελέγχου. Απαιτείται άριστη γνώση Αγγλικών και 
Η/Υ. Πρόσληψη άμεση. Βιογραφικά στο e-mail: 
greekpharmajobs@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εξαγωγική εταιρία ετοίμων 
ενδυμάτων Streetlevel (17ης Νοεμβρίου 79, 
Κωνσταντινoπολίτικα), έμπειρη Χειρίστρια 
όλων των μηχανών (γαζωτική, πλακορραφή, 
κοπτορράπτη) για την κατασκευή δειγμάτων. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών. 
Τηλ: 2310 921790.

ΓΑΖΩΤΡΙΑ πεπειραμένη ζητείται από εργοστά-
σιο επίπλων, περιοχή Μεταμόρφωση. Τηλ: 210 
8079300, fax: 210 2404892.

Στελέχη και Μηχανικοί Ναυτιλίας 
- Ναυτικοί - Marine
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ εταιρία στη Σαντορίνη αναζητεί 
Ναύτη για εργασία σε καταμαράν. Απαραίτητα 
Αγγλικά. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Ανταγωνι-
στικές αποδοχές και στέγη. Τηλ: 22860 72200.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ εταιρία στη Σαντορίνη αναζητεί 
Skipper για εργασία σε καταμαράν. Απαραίτητα 
Αγγλικά και δίπλωμα daily skipper ή ανώτερο. 
Υψηλές αποδοχές και στέγη. Τηλ: 22860 72200.

GLOBAL Ships Service company requires 
Mechanical Engineer (TEI Diploma) or equivalent 
shipping studies. Strong customer orientation, 
negotiation capabilities, Proficiency level 
English and computer literacy are a must. 
CVs: technicalservicecoordinator@gmail.com.

MARITIME security company, is seeking for 
Commercial Director. Αt least 2 years experience. 
Excellent interpersonal and communication skills 
in English. Applicants with experience as CSO-
DPA οr experienced in the special forces. CVs: 
pgoc.humanresources@yahoo.gr.

Οδηγοί - Αποθηκάριοι - Logistics 
- Μεταφορές - Αεροπορία
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο στη Σαντορίνη αναζητεί 
Οδηγό Λεωφορείου για σεζόν Μάιο - Σεπτέμ-
βριο. Απαραίτητα Αγγλικά. Κάτοικος Σαντορίνης. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@sailing-santorini.
com, τηλ: 22860 72200.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος από κατάστημα επίπλων 
στη Λ. Μεσογείων - Χαλάνδρι (ημιαπασχόληση) 
για τη θέση Οδηγού, Υπεύθυνου Αποθήκης και με 
γνώση ξυλουργικής εργασίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: earteoutlet@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος από κατάστημα επίπλων 
(Λ. Μεσογείων-Χαλάνδρι) για τη θέση Οδηγού 
(κάτοχος διπλώματος Ι.Χ.), Υπεύθυνου Αποθήκης 
και γνώση ξυλουργικής εργασίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: earteoutlet@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Οδηγός Ε’ κατηγορίας με κάρτα 
ταχογράφου, για διεθνές μεταφορές με ψυγείο, 
στη Δυτική Ευρώπη, ως 2ος Οδηγός, με προοπτική 
εξέλιξης. Τηλ 2682 023225.

ΝΕΟΣ με μηχανάκι και Βοηθός Αποθήκης, ζη-
τούνται για 4ωρη απασχόληση από τουριστική 
εταιρία. Περιοχή Αχαρνές. Τηλ: 210 2532604, 
κος Γιώργος, ώρες επικοινωνίας 10:00-16:00.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ - Διανομέας, ζητείται από για το 
υποκατάστημα της Αθήνας, εταιρία ιατρικών, για 
πλήρη απασχόληση, απαιτείται γνώση Αγγλικών 
και H/Y. Βιογραφικά στο e-mail: solutionmedical.
sales@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Οδηγός, Ε’ κατηγορίας με κάρτα 
ταχογράφου, για διεθνείς μεταφορές με ψυγείο, 
στη Δυτική Ευρώπη, ως δεύτερος Οδηγός, με 
προοπτική εξέλιξης. Τηλ: 26820 23225.

ΕΤΑΙΡΙΑ courier ζητεί Οδηγούς με δικό τους μηχα-
νάκι για πλήρη ή μερική απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: icc@otenet.gr, τηλ: 210 5121212.

ΕΤΑΙΡΙΑ ψάνει Οδηγό. Οι ώρες εργασίας συζη-
τιούνται. Πλήρη ή μερική απασχόληση. Μισθός 
1200€. Τηλ: 0035 8923163111.

ΟΔΗΓΟΣ με Γ’ δίπλωμα, ζητείται από μεταφορική 
εταιρία. Κάτοικος Ίλιον Πετρούπολη, Περιστέρι. 
Τηλ: 210 3303551.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ παραγωγής τροφίμων ζητεί Οδηγό 
για 4ωρη πρωινή απασχόληση. Ωράριο εργασίας 
17:00-21:00. Γαλάτσι και γύρω περιοχές. Τηλ: 
210 2136406, ώρες επικοινωνίας 10:00-12:00.

ΟΔΗΓΟΣ ταξί ζητείται. Περιοχή Κέντρο, μισή βάρδια 
ή ολόκληρο. Τηλ: 6936 068116, 210 5142410.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εξαγωγική εταιρία ετοίμων 
ενδυμάτων Streetlevel (17ης Νοεμβρίου 79, Κων-
σταντινοπολίτικα), έμπειρη Χειρίστρια όλων των 
μηχανών (γαζωτική, πλακορραφή, κοπτορράπτη) 
για την κατασκευή δειγμάτων. Απαραίτητη προϋ-
πηρεσία τουλάχιστον 3 ετών. Τηλ: 2310 921790.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ τμήματος ανταλλακτικών 
ζητείται από αντιπροσωπεία αυτοκινήτων με 
επαγγελματική εμπειρία κατά προτίμηση σε VAG 
GROUP τουλάχιστον 5 έτη. Mε διοικητικές-ορ-
γανωτικές ικανότητες, επαγγελματική συνέπεια 
και υπευθυνότητα. Γνώσεις marketing-logistics. 
E-mail: fotmal@filosidis.gr, fax: 210 7647823.

ΑΤΟΜΑ (2) με γνώσεις H/Y και αποθήκης, ζη-
τούνται από εταιρία καλλυντικών. Περιοχή Αθήνα 
Κέντρο. Τηλ: 210 3237169.

ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών ζητεί Υπαλλήλους αποθήκης. 
Απαραίτητη προϋπόθεση απολυτήριο Λυκείου και 
γνώση Αγγλικών. Τηλ: 210 4826269.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για την εταιρία DAXXA στη Γερμανία, 
άμεσα να προσλάβει Οδηγούς λεωφορείων με 
δίπλωμα Δ ή ΔΕ με Π.Ε.Ι.. Προϋπόθεση: γνώση 
Γερμανικών. Τηλ: 0049 21021485950.

 

Τουρισμός - Ξενοδοχοϋπάλλη-
λοι - Τουριστικά Γραφεία
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο στη Σαντορίνη αναζητεί 
Υπάλληλο Γραφείου για σεζόν Μάιο - Σεπτέμ-
βριο. Απαραίτητα Αγγλικά. Κάτοικος Σαντορίνης. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@sailing-santorini.
com, τηλ: 22860 72200.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα-Καθαρίστρια για ξενοδοχείο 
στο Διακοπτό. Προσφέρουμε διαμονή-φαγητό-
μισός-ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: info@suites-
diakopto.gr, τηλ: 6980 857584.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ εταιρία 4 αστέρων με έδρα 
Νέοι Πόροι Πιερίας, ζητά Υπάλληλο Υποδοχής 
για 6μηνη απασχόληση με γνώσεις H/Y, Αγγλικά 
Γερμανικά. Βιογραφικά στο e-mail: info@evilion.
gr, fax: 23520 21785.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ εταιρία 4 αστέρων με έδρα 
Νέοι Πόροι Πιερίας, ζητά Front Office Manager 
για 7-8 μήνες απασχόληση. Γνώσεις H/Y, Αγ-
γλικά Γερμανικά on line system. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@evilion.gr, fax: 23520 21785.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ορόφων και υποδοχής από 
ξενοδοχείο στη N. Ρόδο, ζητούνται με εμπει-
ρία, πρόθυμοι για ποιοτική εργασία. Πολύ καλές 
συνθήκες εργασίας, μισθός και πρίμ. Βιογραφικά 
στο e-mail: heliotel1@consultant.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άντρας ή γυναίκα με άπταιστα Γερμανικά, 
Αγγλικά και γνώσεις Η/Υ, για τη θέση Reseptionist 
σε ξενοδοχειακή μονάδα στη Γερμανία. Παρέχεται 
σίτιση και διαμονή. Τηλ: 210 5200455.

ΝΕΕΣ ζητούνται από ξενοδοχείο στα Δυτικά 
Προάστια ως Καμαριέρες. Δυνατότητα παροχής, 
διαμονής. Τηλ: 6974 337466, 210 2323587.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ του ομίλου Μήτση στη Ρόδο ζητά: 
Προϊσταμένη Ορόφων (Housekeeper). Απαραί-
τητες προϋποθέσεις: προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση, γνώση Αγγλικών και οργανωτικές, διοι-
κητικές ικανότητες. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: manager@mitsis-grandhotel.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Mitsis Summer Palace 5* στη 
Κω ζητά Maitre, με γνώση δύο ξένων γλωσσών 
και προϋπηρεσία για την τουριστική περίοδο 
2015. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
manager@mitsis-summerpalace.com.

MANAGER για τουριστικό γραφείο ζητείται, για 
πλήρης ή μερική απασχόληση, 1200€+%. Συμ-
βουλές στους πελάτες, κράτηση ξενοδοχείων. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@aurinkomatkatgr.
com.

ΜΙΚΡΟ hotel στη Θάσο ζητεί Υπεύθυνο Λειτουργί-
ας, Operation, μικρής μονάδας 3* με προϋπηρεσία 
στον τομέα διαχείρισης δωματίων-συντονισμού 
λειτουργίας ορόφων, συμμετοχή στη λειτουργία 
του εστιατορίου και στο εστιατόριο ως έλεγ-
χος, παραγγελιολειψία. E-mail: hotelsearch@
yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για τμήμα εισερχόμενου 
τουρισμού με καλή γνώση Αγγλικών-Η/Υ. Γνώση 
Ιταλικών ή άλλης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν. E-mail: bus@bbt.gr, τηλ: 
210 9793527, fax: 210 9793515, κος Λάππας.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 3* στην Αλόννησο, Β. Σποράδων, 
ζητά για τη σεζόν 2015, Διεύθυνση, Ρεσεψιόν, 
Σέρβις-Μπαρ, Καμαριέρα, Συντηρητή. Βιογραφικά 
στο e-mail: 4epochesalonnisos@gmail.com, τηλ: 
2424 065070, 6945 468591, κα Μαλαματενίου 
Αγγελική.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διευθυντής Ξενοδοχείου 5* στη Σαντο-
ρίνη, Θήρας. Βιογραφικά στο e-mail: astroae@
otenet.gr, τηλ: 6947 188318.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής για ξενοδοχείο 5* 
στη Σαντορίνη. Βιογραφικά στο e-mail: astroae@
otenet.gr, τηλ: 6947 188318.

MANAGER ζητείται για τουριστικό γραφείο. 
Συμβουλές στους πελάτες μέσω τηλεφώνου, 
e-mail και προσωπικά. Ευέλικτο ωράριο, οι 
ώρες δουλειάς συζητιούνται, πλήρης-μερική 
απασχόληση. Ο μισθός από 1200€. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@aurinkomatkatgr.com.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ του τουρισμού, ζητείται. Συμβου-
λές στους πελάτες μέσω τηλεφώνου, e-mail και 
προσωπικά. Ευέλικτο ωράριο, οι ώρες δουλειάς 
συζητιούνται, πλήρης-μερική απασχόληση. Ο μι-
σθός από 1200€. Βιογραφικά στο e-mail: info@
aurinkomatkatgr.com.

SALES Representative /Tour Operator Incoming 
Department. Required qualifications: University 
degree &previous experience in the fields of sales 
and tourism, perfect English knowledge, computer 
literacy. CVs: s.triantafyllidou@trekking.gr.

ΓΝΩΣΤΟΣ ξενοδοχειακός όμιλος στις Σποράδες 
αναζητεί Hotel Manager, που θα αναλάβει την 
ευθύνη εύρυθμης λειτουργίας ξενοδοχειακής 
μονάδας στη Σκόπελο. Απαραίτητη αποδεδειγμένη 
επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. Βι-
ογραφικά στο e-mail: v.spyrou@skopeloshotels.
eu, τηλ. 24240 22142.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ (22 δωμάτια) ζητεί Hotel Operation 
Manager με προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. Να 
έχει γνώσεις H/Y, Microsoft Office, GDS, IDS, 
PMS. Απαραίτητη καλή γνώση Αγγλικών. E-mail, 
με πρόσφατη φωτογραφία: georgios.xydakis@
gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας της Πάρου ζητάει 
Προσωπικό όλων των ειδικοτήτων με κάποια 
σχετική εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: astir@
otenet.gr, fax: 22840 51985, τηλ: 22840 51976.

ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ Οργανισμό ζητείται Υπάλ-
ληλος για το Τμήμα Κρατήσεων εισερχόμενου 
τουρισμού με 3ετή τουλάχιστον εμπειρία και 
άριστα Αγγλικά. Επιθυμητή γνώση της Αγγλικής 
ή Σέρβικης γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: 
a.tsangala@filostravel.gr.

ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο εισερχόμενου τουρι-
σμού ζητείται πεπειραμένο Στέλεχος για το τμήμα 
κρατήσεων. Απαραίτητα πολύ καλά Αγγλικά και 
επιθυμητή δεύτερη ξένη γλώσσα (κατά προτίμηση 
Γαλλικά). Βιογραφικά στο e-mail: pontikas.v@
orancon.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής για ξενοδοχείο 
στη Δροσιά Αττικής, κυλιόμενο ωράριο, αποδοχές 
οι προβλεπόμενες και πριμ παραγωγικότητας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@anastaziahotel.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Tagli Resort στην Αράχωβα 
ζητεί Bοηθό Reception με αρμοδιότητες υπο-
δοχής και service. Παρέχονται βασικός μισθός 
και ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: info@
tagliresort.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΙ Υπάλληλοι με 3 χρόνια προϋ-
πηρεσία, ζητούνται για δουλειά στη Νότια Γερμανία 
με βασικές γνώσεις Γερμανικών Α2. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@dialogos.net.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα - Καθαρίστρια σε ξενοδοχείο 
στα Καλάβρυτα. Προσφέρεται διαμονή - φαγητό 
- μισθός - ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: info@
villa-oneiro.gr, τηλ: 6945 776821.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται, με προϋπηρεσία σε τουρι-
στικό γραφείο, με άριστη γνώση Sabre, Forthcrs, 
γνώσεις σε κρατήσεις ξενοδοχείων. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικής γλώσσας. Τηλ: 6989 416203.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται από μικρό ξενοδοχείο στο 
Παγκράτι. Σπαστό ωράριο 08:00-14:00 και 17:30-
19:30, κατά προτίμηση κάτοικος γύρω περιοχών. 
Τηλ: 210 7241408, ώρες επικοινωνίας 09:00-18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος κρατήσεων με 3 έτη προϋ-
πηρεσία σε ανάλογη θέση για το ξενοδοχείο Istion 
Club 5 αστέρων. Απαραίτητη γνώση γερμανικών. 
Από 10/1/2015. Βιογραφικά στο e-mail: info@
istionclub.gr.

ΣΤΕΛΕΧΗ με προϋπηρεσία σε αντίστοιχο ξενο-
δοχείο, ζητούνται από το ξενοδοχείο Kassandra 
Palace and Spa 5*. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: hrm@kassandra-palace.gr.

ΟΜΙΛΟΣ ξενοδοχείων στην Κέρκυρα αναζητεί 
στέλεχος Guest Relations Manager, απόφοιτο/η 
τουριστικής σχολής με εμπειρία σε ξενοδοχεία 
4* ή 5* σε αντίστοιχη θέση. Επιθυμητές γλώσ-
σες: Αγγλική, Γερμανική, Ρωσική. Βιογραφικά 
στο e-mail: cfu.secretary@chandris.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ στην Αθήνα Υπεύθυνη P.A. σε μεγά-
λη Ελληνική εταιρία με γνώσεις στον τουριστικό 
τομέα. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο e-mail: 
hr@corfuholidaypalace.gr.

BOUTIQUE hotel 5 αστέρων στον Πύργο Σαντορί-
νης, ζητά Διευθυντή - Hotel Manager με γνώσεις 
στο operation και στις κρατήσεις. Βιογραφικά, με 
πρόσφατη φωτογραφία, στο e-mail: sakaza14@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής γενικών καθηκόντων για 
ξενοδοχείο 4* στην Άρτα. Βιογραφικά, με φω-
τογραφία, στο e-mail: palacearta@gmail.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Pilot Beach Resort 5*, στη 
Γεωργιούπολη Χανίων, ζητά για την τρέχουσα 
τουριστική περίοδο Υπάλληλο F&B με σχετική 
πενταετή προϋπηρεσία. Bιογραφικά στο e-mail: 
info@pilot-beach.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Pilot Beach Resort 5*, στη 
Γεωργιούπολη Χανίων, ζητά για την τρέχουσα 
τουριστική περίοδο Υπάλληλο κρατήσεων, με γνώση 
δύο ξένων γλωσσών και πενταετή προϋπηρεσία. 
Bιογραφικά στο e-mail: info@pilot-beach.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 αστέρων στη Θάσο ζητά Υπαλ-
λήλους Υποδοχής. Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών 
και ανάλογη προϋπηρεσία. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
η γνώση Ρουμάνικων, Βουλγάρικων, Ρωσικών 
ή Τούρκικων. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: info@royalparadise.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Χαλκιδική ζητά για συ-
νεργασία Υπεύθυνο Προσωπικού (ανθρώπινοι 
πόροι). Απαραίτητο προσόν η προϋπηρεσία σε 
ανάλογη θέση σε ξενοδοχεία και άριστα Αγγλικά. 
Παρέχονται μόνιμη απασχόληση-ανταγωνιστικό 
πακέτο αποδοχών. E-mail: cv@jobtrust.gr, θέμα: 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

 

Εστίαση - Μάγειρες -  
Παρασκευαστές
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με προϋπηρεσία για Γερμανία, 
Ολλανδία, Αυστρία, για κουζίνα, μπαρ, σέρβις. 
Βιογραφικά στο e-mail: foukaskostas79@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μετρ / Σέρβις. Απαραίτητη γνώση 
Γαλλικών, για εποχιακή εργασία από ξενοδοχείο. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@skiros-palace.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας / Σεφ κάτοχος πτυχίου με 
εμπειρία, για εποχιακή εργασία από ξενοδοχείο. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@skiros-palace.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα την Κύπρο ζητά έμπειρο Αρτο-
ποιό-Ζαχαροπλάστη και Βοηθό για νέο κατάστημα 
στην Κίνα. Βιογραφικά στο e-mail: bo13man@
yahoo.gr.

ZHTEITAI άτομο υποδοχής δημοσίων σχέσεων 
για εστιατόριο πολυτελείας. Περιοχή Σύνταγμα. 
Εμφανίσιμη, Αγγλικά, χειρισμός Η/Υ, επικοινω-
νιακή, για πλήρη ή μερική απασχόληση με ασφά-
λιση. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο e-mail: 
ergasthri@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μπαργούμαν εμφανίσιμη σε εστιατόριο 
πολυτελείας για πλήρη ή μερική απασχόληση. Βιο-
γραφικά, με φωτογραφία, στο e-mail: ergasthri@
gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ εταιρία 4 αστέρων με έδρα 
Νέοι Πόροι Πιερίας, ζητά Α’ Μάγειρα για 6μηνη 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: info@evilion.
gr, fax: 23520 21785.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μπαργούμαν εμφανίσιμη και με διάθεση 
για εργασία σε σοβαρό μπαράκι Ελληνάδικο στη 
Σύρο και στην Άνδρο. Μεροκάματο 40-50€. Παρέ-
χονται εισιτήρια και διαμονή. Τηλ: 6977 176113.



THESSALONIKI
JOB FESTIVAL 2014

6 & 7 Δεκεμβρίου
στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 

 Ώρες: 10.00-22.00

• Πάνελ, παρουσιάσεις & debate 
•  Εργαστήρια αναζήτησης εργασίας  

& επαγγελματικής ανάπτυξης
• Σεμινάρια Επιχειρηματικότητας
• Παρουσιάσεις επιχειρήσεων & επαγγελμάτων
• Infopoints θεσμικών και μη φορέων
• Μουσικά & θεατρικά δρώμενα

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 9730280  
E-mail: epitoergon@skywalker.gr
Περισσότερες πληροφορίες:  
jobfestival.gr & thessaloniki2014.gr

Η συμμετοχή για όλους τους εμπλεκόμενους είναι 
χωρίς χρέωση και η είσοδος των επισκεπτών 
σε όλες τις δράσεις παρέχεται δωρεάν.


