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

25.000 Αντίτυπα

116 θέσεις εργασίας για Στελέχη Επιχειρήσεων σελ. 16-17, 20

Ενδιαφέροντα & Χρήσιµα
σελ. 3

Υπάλληλοι Γραφείου,
Γραµµατείς, Λογιστές, 
Προγραµµατιστές

σελ. 4, 6

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση, 
Εµποροϋπάλληλοι, 
Στελέχη Πωλήσεων

σελ. 8

Ιατρικοί Επισκέπτες,  
Ιατροί

σελ. 10

Νοσηλευτές,  
Εκπαίδευση,  
Θετικές Επιστήµες,  
Τεχνίτες, Τεχνικοί,  
Μηχανικοί, Εστίαση

σελ. 12-13

Τουρισµός
σελ. 14

Αισθητικοί, Καθαριότητα, 
Ασφαλιστικοί Σύµβουλοι

σελ. 18

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

2.088



3
Σας ενδιαφέρουν!

ΧΡΗΣΙΜΑi

Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2015

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

Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 20152

Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής 
εφημερίδας στην Αθήνα:

Κάθε Πέμπτη - Σημεία διανομής 
εφημερίδας στη Θεσσαλονίκη:

• Μετρό-Ελληνικό

• Μετρό-Δάφνη

• Μετρό-Συγγρού-Φιξ

•  Μετρό-Ευαγγελισμός

• Μετρό-Αμπελόκηποι

• Μετρό-Κατεχάκη

• Μετρό-Αττική

• Μετρό-Άγιος Αντώνιος

• Μετρό-Αιγάλεω

•  Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο

•  Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα

•  Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

• ΟΑΕΔ: Δωδεκανήσου 10 Α

• ΟΑΕΔ, Τούμπα: Παπαναστασίου 50

• Αριστοτέλους & Τσιμισκή

• Καμάρα

Διαρκή σημεία παραλαβής εφημερίδας:

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

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

e-mail: fpress@skywalker.gr

Εκδότης: Δημήτρης Φυντάνης
Αρχισυντάκτρια: Άννα Βενιέρη

Διευθυντής πωλήσεων: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης
Υπεύθυνη αγγελιών: Ελένη Κούτσικου
Υποδοχή αγγελιών: Μάγδα Ζουπαντή

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

Υπεύθυνη ροής αγγελιών: Γεωργία Παναγιώταρου
Οικονομικός διευθυντής: Νεκτάριος Κολλάρος

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
• Διόνυσος, Δημαρχείο
• Δραπετσώνα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Δραπετσώνα, Δημαρχείο
•  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
• Ζωγράφου, Δημαρχείο
•  Ηλιούπολη, Δημαρχείο  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Ηλιούπολη, Πολιτιστικό Κέντρο 
•  Ηλιούπολη, Ιατρείο Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης

•  Ηλιούπολη, Κοινωνικό Φαρμακείο 
Αλληλεγγύης

•  Ηλιούπολη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Ηλιούπολη, Τράπεζα Χρόνου
• Ηλιούπολη, Shirtaki.com
• Ηράκλειο Αττικής, Δημαρχείο
• Θησείο, Συνεργατικό Καφενείο 6
• 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, το Σούπερ Μάρκετ  

της Αλληλεγγύης
• Λυκόβρυση - Πεύκη, Δημαρχείο
• Μαραθώνας, Δημαρχείο
• Μαρούσι, Δημαρχείο
• Μαρούσι, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Μαρούσι, ΟΚΟΙΠΑΔΑ
• Μεταμόρφωση, Δημαρχείο
• Μεταμόρφωση, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Μεταμόρφωση, ΚΕΚ01  

Πληροφορική Εκπαιδευτική
• 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, Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτηρίων  

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

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

Βενετσάνου
• Χαϊδάρι, Δημαρχείο
• Χαλάνδρι, 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
• Θεσσαλονίκη, ΑΤΕΙ
•  Θεσσαλονίκη, ICBS Business College, 
Ωραιόκαστρο

• Θεσσαλονίκη, City College
• Θεσσαλονίκη, ΙΕΚ Ξυνή
• Θεσσαλονίκη, Metropolitan College
• Θεσσαλονίκη, ΙΕΚ Παστέρ
• Θεσσαλονίκη, ΙΕΚ Δέλτα
• Θεσσαλονίκη, New York College
•  Θεσσαλονίκη, ΠΑ.ΜΑΚ. Γραφείο 

Διασύνδεσης
• Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ. Κυλικείο Νομικής
•  Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ. Κυλικείο 
Φιλοσοφικής

•  Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ. Κυλικείο 
Πολυτεχνικής

•  Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ. Κυλικείο 
Φυσικομαθηματικού

•  Θεσσαλονίκης, Αμερικάνικο Κολέγιο 
Θεσσαλονίκης, Πυλαία

•  Θεσσαλονίκη, Αστόρια Καφενείο
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Αμπελοκήπων

•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη  
Άνω Τούμπας

•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Μηχανιώνας

•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Χαριλάου

•  Θεσσαλονίκη, Κεντρική Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Καλαμαριάς

•  Θεσσαλονίκη, Δημαρχείο  
Κορδελιού-Ευόσμου

•  Θεσσαλονίκη, Καφωδείο Ελληνικό
•  Θεσσαλονίκη, Καφέ Θερμαϊκός
•  Θεσσαλονίκη, Πρώτο Πάτωμα
•  Θεσσαλονίκη, Συμβουλευτικό Κέντρο 

Γυναικών, Γενικής γραμματείας  
Ισότητας Φύλων

•  Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας 
Υποδοχής Αστέγων

•  Θεσσαλονίκη, Κέντρο Υποστήριξης Νέων
•  Θεσσαλονίκη, Μ.Κ.Ο. Άρσις
•  Θεσσαλονίκη, Δημαρχείο

•  Θεσσαλονίκη, ΚΕΘΕΑ Προμηθέας
•  Θεσσαλονίκη, Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Θεσσαλονίκη, Υπνωτήριο Αστέγων
• 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
•  Πάτρα, Γραφείο Διασύνδεσης 

Πανεπιστημίου Πατρών
•  Load Πανεπιστημιακό Βιβλιοπωλείο, 

Πανεπιστημιούπολη Πάτρας
• Πρέβεζα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ρόδος, Δημαρχείο
• Σάμος, Δημαρχείο
• Σάμος, ΚΕΠ
• Σαμοθράκη, Δημαρχείο
• Σέρρες, Δημαρχείο 
•  Σίνδος, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
• 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

Συνεργασίες - Ένθετα:

Αιγίου Αγρινίου

Καβάλας

Άρτας Αιτωλοακαρνανίας

➤  Εργαστήριο: Η μουσική αγαπάει τον 
αυτισμό. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
επαναλαμβάνεται, για διαφορετικές 
ηλικιακές ομάδες: για παιδιά ηλικίας 5-7 και 
8-11 ετών και τους γονείς τους. Τα δύο αυτά 
εργαστήρια προσκαλούν τα παιδιά να έρθουν 
σε μια δημιουργική επαφή με τη μουσική,  
το ρυθμό και το παιχνίδι των ρόλων, αλλά 
και να γνωρίσουν από κοντά διάφορα 
μουσικά όργανα. Το παιδί καλείται μέσα από 
τη μουσική να αισθανθεί την ύπαρξή του,  
να εκφράσει τα συναισθήματά του, να 
τραγουδήσει, να παίξει και να ακούσει πολλά 
και διαφορετικά είδη μουσικής. Η παρουσία 
των γονέων είναι απαραίτητη καθ’ όλη τη 
διάρκεια των εργαστηρίων, ενώ το ρόλο τους 
τον καθορίζουν οι ίδιοι. Ο γονέας μπορεί να 
είναι απλός παρατηρητής ή και να συμμετέχει 
ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες. Οι 
μουσικές δραστηριότητες είναι ειδικά 
μελετημένες, προκειμένου να 
προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες επιθυμίες και 
ικανότητες των παιδιών που συμμετέχουν.  
Η πρώτη συνάντηση απευθύνεται μόνο  
στους γονείς που θα συνοδεύουν τα παιδιά 
στο μουσικό εργαστήριο.  
 Για παιδιά ηλικίας 5-7 ετών: 11, 18  
& 25 Φεβρουαρίου και 4, 11 & 18 Μαρτίου. 
Ώρα: 16:00-18:00 Πρώτη συνάντηση 11 
Φεβρουαρίου, στις 16:00-18:00, μόνο για 
τους γονείς.  
 Για παιδιά ηλικίας 8-11 ετών: 11, 18  
& 25 Φεβρουαρίου και 4, 11 & 18 Μαρτίου. 
Ώρα: 18:00-20:00 Πρώτη συνάντηση 11 
Φεβρουαρίου, στις 18:00-20:00, μόνο για 
τους γονείς. Υποχρεωτική συμμετοχή και στις  
6 συναντήσεις του κάθε κύκλου.  
Συμμετοχή δωρεάν. Πληροφορίες: 213 
0178002, e-mail: education@sgt.gr - 
website: www.sgt.gr. Ώρα: 16:00-18:00

➤  28 υποτροφίες 2015 από  
το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet  
του Πανεπιστημίου Αθηνών.  
Η Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean 
Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών 
διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 
«Αειφόρος τουρισμός στην ΕΕ» και 
προκηρύσσει διαγωνισμό για: 25 υποτροφίες 
δωρεάν συμμετοχής στο Σεμινάριο 
«Αειφόρος Τουρισμός στην ΕΕ» (Αθήνα, 
9/2/2015-23/3/2015) & 3 υποτροφίες για 
την απόκτηση του Διπλώματος Εξειδίκευσης 
«Jean Monnet Diploma in Sustainable 
Tourism Management» (Κως, 1-8/5/2015). 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους 
(ή φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ) όλων των 
επιστημονικών κατευθύνσεων και σε 
επαγγελματίες/ εργαζόμενους που θέλουν  
να επεκτείνουν τις γνώσεις και την 
επαγγελματική τους κατάρτιση στον 
Τουρισμό. Το Σεμινάριο πραγματοποιείται 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου 
«Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση σε 
τομείς-κλειδιά για την ανάκαμψη της 
Ελλάδας: αγροτική παραγωγή, τουρισμός, 
θαλάσσια πολιτική», το οποίο συγχρημα- 
τοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επιστημονικός 
υπεύθυνος του έργου είναι ο Καθηγητής 
Γιάννης Βαληνάκης. Οι συμμετέχοντες που 
ολοκληρώνουν με επιτυχία το σεμινάριο 
λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής. 
Περίοδος: 9/2/2015 - 23/3/2015. Κάθε 
Δευτέρα 16:00 -19:00. Τόπος διεξαγωγής: 
Ευρωπαϊκό κέντρο αριστείας Jean Monnet 
(Κλεομένους 22 Α, είσοδος και από 
Δεινοκράτους 27 - Λυκαβηττός, 5ος όροφος), 
τηλ.: 210 7220508. E-mail: jmcenter- 
athens@pspa.uoa.gr. Η επιλογή των 
συμμετεχόντων γίνεται μετά από αξιολόγηση 
της αίτησης υποψηφιότητάς τους με βάση τα 
πανεπιστημιακά τους προσόντα, τις σπουδές 
τους και τυχόν εμπειρία τους στο αντικείμενο 
του εκπαιδευτικού προγράμματος. Επίσης, 
λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη κάρτας ανεργίας.

Σε μια εποχή όπου ο χάρτης των 
επαγγελμάτων αναπροσαρμόζεται 
με ταχύτατους ρυθμούς, καθώς 

νέες τεχνολογίες αναπτύσσονται στην 
αγορά εργασίας επιβάλλοντας τον κατα-
κερματισμό της γνώσης και αυξάνοντας 
τις απαιτήσεις για εξειδίκευση, συνει-
δητοποιείται η ανάγκη για ορθολογική 
στελέχωση των επιχειρήσεων, τόσο στο 
δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, 
με ικανό και άρτια καταρτισμένο εξειδι-
κευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Η αξιολόγηση υπάρχοντος και η 
επιλογή νέου προσωπικού αφορούν 
τις διαδικασίες που πρέπει να υιοθετού-
νται από τις διάφορες επιχειρήσεις και 
οργανισμούς, πριν εντάξουν τα στελέχη 
τους σε τμήματα ή πριν καταλήξουν 
στην πρόσληψη νέων στελεχών. 

Η εγκυρότητα της εν λόγω διαδικασίας 
διασφαλίζεται εφόσον αυτή σχετίζεται 
άμεσα με τις απαιτήσεις της εργασίας για 
την οποία πραγματοποιείται. Συνεπώς, το 
πρώτο βήμα αυτής της διαδικασίας είναι 
η ανάλυση της εργασίας (Job Analysis), 
δηλαδή η λεπτομερής περιγραφή του 
έργου που θα κληθεί να εκτελέσει ο 
υποψήφιος, καθώς και των συνθηκών 
μέσα στις οποίες θα εργαστεί.

Μετά την ανάλυση της εργασίας, η 
αίτηση του υποψηφίου για μια θέση και 
η υποβολή βιογραφικού σημειώματος, 
δικαιολογητικών σπουδών και συστα-
τικών επιστολών αποτελούν συχνά τα 
επόμενα βήματα στη διαδικασία επιλο-
γής ανθρώπινου δυναμικού. Με αυτά, 
ο ενδιαφερόμενος καλείται να δώσει 
στην επιχείρηση στην οποία απευθύ-
νεται γενικές πληροφορίες αναφορικά 
με τις σπουδές και την προϋπηρεσία 
του, καθώς και στοιχεία που αφορούν 
τα ενδιαφέροντα και την προσωπικό-
τητά του.

Ο παράγοντας εκείνος που λαμβάνεται 
σοβαρά υπόψη, πολλές φορές περισσό-
τερο από το βιογραφικό σημείωμα και 
από τις συστάσεις, είναι η προσωπική 
συνέντευξη. Είτε δομημένη είτε αδόμητη, 

επιτυγχάνει να δώσει στον εξεταστή 
μια γενική εικόνα της προσωπικότητας 
και των ικανοτήτων του υποψηφίου. 
Στα μειονεκτήματα της συγκεκριμένης 
μεθόδου συγκαταλέγονται η αδυναμία 
του εξεταστή να σχηματίσει μέσα σε 
λίγα λεπτά της ώρας μια αντικειμενική 
άποψη για τον υποψήφιο. 

Μια πιο λεπτομερή περιγραφή της 
προσωπικότητας ενός υποψηφίου είναι 
δυνατόν να εξασφαλιστεί με τη χρήση 
του ψυχομετρικού εργαλείου Ariston 
Recruitment. Το Ariston Recruitment 
είναι ένα έμπειρο σύστημα ψυχομετρι-
κής εξέτασης και αποτελεί το ιδανικό 
εργαλείο για αξιολόγηση, επιλογή ή 
επανατοποθέτηση προσωπικού με βάση 
συγκεκριμένες θέσεις εργασίας (Job 
Descriptions), επιτυγχάνοντας ακριβές, 
αξιόπιστο και ταχύτατο Job Matching. 
Εξετάζει και τους 3 μεγάλους τομείς της 
οικονομίας και της παραγωγής: α) τον 
πρωτογενή, β) το δευτερογενή και γ) 
τον τριτογενή.

Για αξιολόγηση και επιλογή προ-
σωπικού εξετάζονται 48 ψυχομετρικοί 
παράγοντες. Ενδεικτικά αναφέρουμε 
τους παρακάτω: 

Γλωσσικές Ικανότητες, Συλλογιστι-

κή Ικανότητα, Αριθμητική Ικανότη-
τα, Ικανότητα χωρικής αναγνώρισης 
Απομνημόνευση, Δημιουργικότητα και 
Καινοτομική Σκέψη, Κοινωνικότητα, Επι-
χειρηματικότητα, Αυτονομία, Δυνατότητα 
Εξέλιξης, Αναγνώριση Προσφερόμενου 
Έργου, Άσκηση Επιρροής και Εξουσίας, 
Προσανατολισμός στην Εξυπηρέτηση 
Πελατών, Ακεραιότητα, Αποφασιστικό-
τητα, Επιτεύγματα / Προσπάθεια, Επιμο-
νή, Πρωτοβουλία, Ηγεσία, Συνεργασία, 
Αυτοέλεγχος / Ψυχραιμία, Αντοχή στο 
Στρες, Προσαρμοστικότητα / Ευελιξία, 
Αξιοπιστία, Προσοχή στη Λεπτομέρεια, 
Αναλυτική Σκέψη, Ενεργητική Ακρόαση, 
Κριτική Σκέψη, Ενεργητική Μάθηση, 
Κοινωνική Νοημοσύνη, Πειθώ - Δι-
απραγμάτευση, Διαχείριση Χρόνου, 
Διαχείριση Οικονομικών Πόρων, Δι-
αχείριση Υλικών Πόρων, Διαχείριση 
Ανθρώπινων Πόρων, Επεξεργασία Πλη-
ροφοριών, Οργάνωση και Σχεδιασμός, 
Επικοινωνιακές Δεξιότητες, Ανάπτυξη 
και Δημιουργία Ομάδων, Επιμόρφωση 
και Εκπαίδευση Συνεργατών, Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικές 
δραστηριότητες, Εχεμύθεια, κ.α

Το Ariston Recruitment αξιολογεί 
επίκτητα, καθώς επίσης και εγγενή 

χαρακτηριστικά του ατόμου, και είναι 
κατάλληλο τόσο για την ένταξη εργαζο-
μένων σε τμήματα και σε εξειδικευμένα 
εργασιακά περιβάλλοντα όσο και για 
την επιλογή νέων στελεχών.

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι το 
Ariston Recruitment στηρίζει και κα-
θιστά αποτελεσματικότερο το έργο 
της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, 
εφόσον μέσω αυτού οι επιχειρήσεις 
είναι δυνατόν:

Να εντοπίσουν με απόλυτη ακρίβεια 
τους πιο παραγωγικούς εργαζόμενους 
Να μην σπαταλούν πολύτιμο χρόνο 
και χρήματα σε άτομα που αδυνατούν 
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της 
θέσης. 

Να αντιλαμβάνονται με αντικειμενικά 
κριτήρια τη δομή της προσωπικότη-
τάς των εργαζομένων, τις ικανότητες 
και δεξιότητές τους καθώς επίσης τα 
πραγματικά κίνητρα και τις αξίες τους.

Να εξαλείφουν τον παράγοντα της 
υποκειμενικότητας είτε πρόκειται για 
πρόσληψη προσωπικού είτε για αξι-
ολόγηση κάποιου εργαζομένου για 
προαγωγή είτε για επιλογή ατόμων 
για δημιουργία ομάδας.

Να είναι σε θέση να εντοπίσουν ποια 
άτομα υπονομεύουν την επιχείρηση. 

Να αναδιοργανώσουν ένα τμήμα 
της επιχείρησης ώστε να εντοπίσουν 
τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλ-
ληλη θέση.

Να εντοπίσουν τις εκπαιδευτικές 
ανάγκες του προσωπικού τους ώστε 
στοχευόμενα να συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη των αναγκών τους. 

Με βάση τα παραπάνω, η σωστή 
διαδικασία επιλογής προσωπικού απο-
τελεί έναν σημαντικό παράγοντα για 
τη δημιουργία ισχυρών και βιώσιμων 
επιχειρήσεων, ικανών να διαδραματί-
σουν έναν θετικό ρόλο στην οικονομική 
ανάπτυξη μιας χώρας.

Εύα Φουντουλάκη 
M.Sc. Συμβουλευτική Ψυχολογία 

Computer Academy

Στην εποχή της ψηφιακής επικοινω-
νίας, της απομακρυσμένης εργασίας 
και των virtual ομάδων εργασίας, η 
εκπαίδευση δε θα μπορούσε να μείνει 
στο παραδοσιακό μοντέλο της παρά-
δοσης στην τάξη. Σε αυτό το πλαίσιο, 
ολοένα και περισσότεροι εκπαιδευτικοί 
οργανισμοί υιοθετούν λύσεις online 
training, προκειμένου να δώσουν στους 
σπουδαστές τους τη δυνατότητα να πα-
ρακολουθήσουν μαθήματα από όπου 
κι αν βρίσκονται.

Ειδικότερα στον τομέα της επαγγελμα-
τικής εκπαίδευσης, η οποία αποσκοπεί 
στην απόκτηση μιας πιστοποίησης και 
που, κατά κύριο λόγο, απευθύνεται σε 
εργαζόμενους με «βαρύ» πρόγραμμα, 
το online training μπορεί να αποδειχθεί 
«σωτήρια» λύση.

Ο πολυεθνικός εκπαιδευτικός οργα-
νισμός Globaltraining, ο οποίος εξειδι-
κεύεται στην παροχή προγραμμάτων 
σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση 
περιζήτητων επαγγελματικών τίτλων 

(ACCA, ACA, CFA, CIA, ADIT, CIPR), ήδη 
από το 2011, προσφέρει στην Ελλάδα 
το πρόγραμμα ACCA (Association of 
Chartered Certified Accountants) σε 
υβριδική μορφή, με συνδυασμό distance 
learning και παράδοσης στην τάξη, στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων εκπαί-
δευσης Live On Line, μέσω της ειδικά 
σχεδιασμένης online πλατφόρμας της 
Globaltraining. Όπως αναφέρει ο Στέλιος 
Ντότσιας, Διευθυντής της Globaltraining 
Ελλάδας «μέσω των προγραμμάτων 
εκπαίδευσης Live On Line δίνουμε τη 
δυνατότητα στους σπουδαστές εκτός 
Αττικής να παρακολουθούν μαθήματα 
εξ αποστάσεως, αλλά και στα στελέχη 
επιχειρήσεων που επιθυμούν να απο-
κτήσουν επαγγελματική πιστοποίηση 
να εντάξουν πιο εύκολα το πρόγραμ-
μα εκπαίδευσης στην καθημερινότητά 
τους. Υιοθετούμε την υβριδική λύση, 
ώστε να μην αποκλείσουμε εντελώς το 
διαδραστικό στοιχείο από την εμπειρία 
των σπουδαστών μας, καθώς έχουμε 

διαπιστώσει ότι το συγκεκριμένο μο-
ντέλο αποδίδει τα μέγιστα, κάτι που 
αποτυπώνεται και στις επιδόσεις των 
σπουδαστών μας, στις διεθνείς εξετά-
σεις για την απόκτηση των τίτλων». 
Ο Σ. Ντότσιας επισημαίνει επίσης «η 
online εκπαίδευση ως μέθοδος δι-
δασκαλίας αναμένεται να εδραιωθεί 
ακόμα περισσότερο στο μέλλον, και 
γι’ αυτό αισθανόμαστε υπερήφανοι 
που προσφέρουμε αυτή τη δυνατό-
τητα στους σπουδαστές μας εδώ και 
τρία χρόνια». Αξίζει να αναφερθεί ότι 
σήμερα το 46% των πανεπιστημιακών 
φοιτητών, σε διεθνές επίπεδο, παρα-
κολουθούν τουλάχιστον ένα μάθημα 
online, και προβλέπεται ότι, μέχρι το 
2019, τουλάχιστον οι μισές πανεπιστη-
μιακές παραδόσεις θα γίνονται online.

Πέρα από τα σημαντικά οφέλη σε 
όρους εξοικονόμησης χρόνου αλλά 
και άνεσης, πρόσφατες έρευνες απο-
δεικνύουν ότι η απομακρυσμένη 
παρακολούθηση μαθημάτων ευνοεί 

την εμπέδωση της διδακτέας ύλης και 
βελτιώνει τις επιδόσεις των σπουδα-
στών. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα 
με έρευνα που διεξήγαγε πρόσφατα 
το Research Institute of America, οι 
μαθητές που παρακολουθούν μαθή-
ματα online συγκρατούν έως και 60% 
περισσότερες πληροφορίες. Τα οφέλη 
είναι σημαντικά και για τις επιχειρήσεις 
που επιλέγουν online λύσεις για το 
training των στελεχών τους, καθώς 
η κίνηση αυτή τους επιφέρει μια μεί-
ωση της τάξης του 50% στο κόστος 
εκπαίδευσης των στελεχών τους. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι το 40% περίπου 
των εταιρειών του δείκτη Fortune 500 
χρησιμοποιούν τεχνολογικά υποβοη-
θούμενες λύσεις για την εκπαίδευση 
των στελεχών τους, και το ποσοστό 
αυτό αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά 
μέσα στα επόμενα χρόνια.

Μαρία Παπάζογλου 
Owner Operator, My Publics

Η αξιοποίηση του ψυχομετρικού εργαλείου Ariston 
Recruitment στην αξιολόγηση και επιλογή προσωπικού

Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας φοιτητών απο-
τελεί εδώ και δεκαετίες έναν διεθνώς γνωστό και 
πολύπλευρα καταξιωμένο θεσμό, αναπόσπαστα 
δεμένο με τη συνολική λειτουργία των Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και προσφέρεται σε ειδικά 
κέντρα, στα Γραφεία Διασύνδεσης των πανεπιστη-
μίων και των ΤΕΙ. 

Κύρια αποστολή των Γραφείων Διασύνδεσης απο-
τελεί η διευκόλυνση των φοιτητών και αποφοίτων 
στη μετάβαση από τη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην 
κοινωνία, και ειδικότερα στην αγορά εργασίας, και η 
συνεχής υποστήριξή τους στην εύρεση μεταπτυχιακών 
σπουδών, υποτροφιών, προγραμμάτων κατάρτισης 
και κινητικότητας, επιχειρήσεων για την υλοποίηση 
της πρακτικής τους άσκησης και εύρεση εργασίας κ.α . 

Επιπλέον αποστολή του θεσμού αποτελεί και η 
παροχή πληροφόρησης στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα 

σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και τις τάσεις της 
αγοράς εργασίας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, 
της ύλης των μαθημάτων κ.α. Βασική φιλοδοξία 
των δομών είναι να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 
του προβλήματος της ανεργίας των πτυχιούχων των 
Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. και να αποτελέσουν τη 
γέφυρα επικοινωνίας, που «διασυνδέει» την Ανώτατη 
Εκπαίδευση με την ελληνική και διεθνή εκπαιδευτική 
και επαγγελματική πραγματικότητα.

Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας των Γραφείων 
παρέχεται σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, στηρίζεται 
στις βασικές αρχές που διέπουν τόσο το θεσμό και τις 
λειτουργίες της συμβουλευτικής όσο και της εκπαί-
δευσης των ενηλίκων, ενώ οι επιμέρους στόχοι της 
επαναπροσδιορίζονται συνεχώς με βάση τα αιτήματα 
των φοιτητών και αποφοίτων. Όλες οι υπηρεσίες των 

Δομών παρέχονται δωρεάν, ενώ η λειτουργία τους 
και οι δραστηριότητές τους διέπονται από Κώδικα 
Δεοντολογίας και από την ύπαρξη ίσων ευκαιριών 
πρόσβασης σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες και ΑμεΑ.

Συμπερασματικά, ο θεσμός των Γραφείων Δια-
σύνδεσης εντάσσεται στις πλέον συστηματικές προ-
σπάθειες της ακαδημαϊκής κοινότητας να συνδεθεί 
με το κοινωνικό και παραγωγικό περιβάλλον και να 
προσφέρει στους σπουδαστές και αποφοίτους της 
τη δυνατότητα της επικοινωνίας, της πληροφόρησης 
και του σχεδιασμού της επαγγελματικής τους σταδι-
οδρομίας, καθώς και τις προοπτικές για περαιτέρω 
επιμόρφωση και εξειδίκευση.

Κωστόπουλος Κων/νος Παναγιώτης,  
Χρονοπούλου Κυριακή - Σύμβουλοι Σταδιοδρομί-
ας Γραφείου Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πατρών 

(www.cais.upatras.gr)

Γνωριμία με τα Γραφεία Διασύνδεσης των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ

Το μέλλον της εκπαίδευσης είναι online! 
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υπάλληλοι γράφειου 
Ο πελάτης μας, μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές 
επιχειρήσεις δομικών υλικών, επιθυμεί να προσλάβει:

Back Office (SASS01)  
με έδρα τα Νότια Προάστια

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•πτυχίο ΤΕΙ/ ΑΕΙ 
•τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
(απαραίτητη η προϋπηρεσία σε εταιρεία στον 
κλάδο εμπορίας δομικών υλικών) 
•καλή γνώση Αγγλικών & Η/Υ 
•καλές επικοινωνιακές & διαπροσωπικές ικανότητες

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται η τιμολό-
γηση, η τηλεφωνική παραγγελιοληψία, ο πιστωτικός 
έλεγχος & έλεγχος εισπράξεων κ.α.

Η εταιρεία προσφέρει δυναμικό & ευέλικτο εργασιακό 
περιβάλλον.

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, Ιλί-
σια - fax: 210-7470380, e-mail: skywalkerathens@
createandact.gr. Επισυνάψτε πρόσφατη φωτογραφία. 
H απόλυτη εχεμύθεια είναι αυτονόητη.

Η ELVIAL ΑΕ λόγω της συνεχούς ανάπτυξής της στον 
κλάδο του αλουμινίου ζητά νέο συνεργάτη για το τμήμα 
διαχείρισης πληροφοριών.

Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα: 
•Εξαιρετικές γνώσεις διαδικτύου  
(γρήγορη και αποτελεσματική διαχείριση - αναζήτηση) 
•Άριστη γνώση αγγλικών και γερμανικών 
•Άριστος χειρισμός Ms Office 
•Ηλικία έως 25 ετών

Απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα: 
•Δυνατότητα λειτουργίας σε περιβάλλον υψηλών 
απαιτήσεων 
•Ανεπτυγμένο επίπεδο γραπτού και προφορικού 
λόγου (άριστη ορθογραφία), 
•Επαγγελματισμός, αίσθημα ευθύνης, συνέπεια  
και δέσμευση για το αποτέλεσμα.

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση,  
σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Αν πιστεύετε ότι πληροίτε τις παραπάνω προϋποθέσεις, 
παρακαλούμε όπως στείλατε πλήρες βιογραφικό ση-
μείωμα στην παρακάτω διεύθυνση. «ΕΛ.ΒΙ.ΑΛ. Α.Ε», 
ΒΙΠΕ Αγίου Παντελεήμονα, Κιλκίς ΤΚ 61100. Υπόψη 
κας Προύτσου Μαρίας ή e-mail: hr@elvial.gr

γράΜΜάΤειΣ
Η BUSINESS CONCEPT FINANCE A.E., εταιρεία 
συμβούλων επιχειρήσεων, στα πλαίσια ανάπτυξης 
των δραστηριοτήτων της, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Γραμματεία Διοίκησης

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ. Επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ  
•Προϋπηρεσία τριών ετών σε γραμματειακή  
υποστήριξη 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Windows, MS 
Office, κ.α.), τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης 
•Βασική γνώση λογιστικών διαδικασιών 
•Ηλικία έως 35 ετών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βι-
ογραφικά σημειώματα στο e-mail: bcf2@bcf.gr, 
με κωδικό: Administration. Θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεμύθεια.

Η ΠΑΤΡΩΝΑΣ από την ίδρυσή της το 1989, οδηγεί την 
ελληνική αγορά της ψύξης και του κλιματισμού στους 
δρόμους της σύγχρονης τεχνολογίας. Επιθυμούμε να 
εντάξουμε στο δυναμικό μας:

Γραμματεία Υποδοχής

Περιγραφή θέσης: Χώρος υποδοχής (reception)-
τηλεφωνικό κέντρο-δημόσιες σχέσεις λογιστικό 
πρόγραμμα.

Περιοχή εργασίας: Ν. Φιλαδέλφεια - E.O.  
στο ύψος της παλιάς Renault

Απαιτούμενα προσόντα: 
Υποχρεωτικά: 
•Απόφοιτος ΙΕΚ γραμματειακής κατεύθυνσης,  
ΤΕΙ ή ΑΕΙ 
•Ηλικία: 24-30 ετών 
•Εμφανίσιμη 
•Άριστη γνώση εφαρμογών ΜS Office 

•Ευχάριστη και επικοινωνιακά άνετη προσωπικότητα 
•Άριστη γνώση της αγγλικής 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Προαιρετικά: 
•2 τουλάχιστον έτη εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Ιταλικά ή/και άλλη γλώσσα 
•Βασικές γνώσεις marketing 
•Βασικές γνώσεις σε guests’ hosting 
•Ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες

Η εταιρία παρέχει: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Εκπαίδευση 
•Συνεργάσιμο και φιλικό εργασιακό περιβάλλον 
•Άνετο & σύγχρονο χώρο εργασίας υψηλού κύρους 
και αισθητικής

Αν θέλετε να συμμετέχετε στην καλύτερη ομάδα 
του χώρου στην Ελλάδα, στείλτε το βιογραφικό σας 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dimos@patronas.co. 
Όλα τα βιογραφικά είναι εμπιστευτικά. Θα δοθεί 
προτεραιότητα συνέντευξης σε βιογραφικά τα οποία 
περιέχουν φωτογραφία. Εταιρικό website: www.
patronas.co

Eταιρεία συμβούλων πληροφορικής ζητά να προσλάβει:

Άτομο για Γραμματειακή Υποστήριξη 
(4ωρης Απασχόλησης με Προοπτική Πλήρους)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ (οικονομικών/θετικών επιστημών) 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστο χειρισμό προγραμμάτων MS Office 
•Ευχέρεια στη γραπτή και προφορική επικοινωνία

Επιθυμητά προσόντα: 
•Δεύτερη ξένη γλώσσα 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Φιλικό και άνετο περιβάλλον 
•Δυνατότητες εξέλιξης σε μια αναπτυσσόμενη 
εταιρεία

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
admin2015a@sigmia.com, website:  
http://www.sigmia.com/

λογιΣΤεΣ
Εταιρία παροχής υπηρεσιών ζητά να προσλάβει:

Βοηθό Λογιστή

Περιγραφή θέσης: 
•Συντονισμός οικονομικών και λογιστικών  
διαδικασιών της επιχείρησης 
•Καθημερινή υποστήριξη του λογιστηρίου  
και των φορολογικών υποχρεώσεων της εταιρίας 
•Διαχείριση μισθοδοσίας 
•Επαφή με δημόσιους οργανισμούς 
•Συμφωνίες πελατών - προμηθευτών

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης σχολής λογιστικής 
κατεύθυνσης 
•Τουλάχιστον 2ετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία  
σε αντίστοιχη θέση 
•Γνώση λογιστικού κυκλώματος εισπράξεων - 
πληρωμών 
•Εμπειρία σε φορολογικά θέματα 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών  
•Γνώση προγράμματος Epsilon Net θα εκτιμηθεί 
ιδιαίτερα 
•Ικανότητες επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα,  
οργάνωση, έμφαση στη λεπτομέρεια

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
aanthopoulou@elculture.gr

H Κ.ΤΖΑΝΟΣ ΑΕΒΕ με έδρα στη Μεταμόρφωση Αττικής, 
πρωτοπόρος εταιρία στον κλάδο της, ιδρύθηκε το 1982 
και η εμπορική της δραστηριότητα περιλαμβάνει είδη 
θέρμανσης, μόνωσης, υδραυλικών & φυσικού αερίου.

Βοηθό Λογιστή

Ο υποψήφιος καλείται να συμβάλει στην αναπτυξιακή 
προσπάθεια της εταιρίας.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
•Πτυχίο λογιστικής από ΑΕΙ ή ΤΕΙ λογιστικής 
•Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία σε παρόμοια 
θέση ως βοηθός λογιστού ή σε λογιστήριο 
•Γνώση ΚΒΣ & λογιστικού σχεδίου, έκδοση ΦΠΑ, 
ΦΜΥ και λοιπών φόρων 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (έμφαση στο MS Office-
Excel, Word) και συστημάτων ERP, κατά προτίμηση 
του Atlantis/ALTEC. 
•Δίπλωμα οδήγησης, επιθυμητή κατοχή  
ΙΧ αυτοκινήτου 
•Άριστη γνώση και χρήση Αγγλικής γλώσσας 

•Άριστη γνώση θεωρημένης αποθήκης 
•Έντονη οργανωτική ικανότητα, με προσοχή  
στη λεπτομέρεια 
•Ευχάριστη προσωπικότητα, ομαδικό πνεύμα,  
συνέπεια, επαγγελματισμός και διάθεση για εργασία

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Λογιστικές εγγραφές (γενικής και αναλυτικής) 
•Καταχωρήσεις παραστατικών αγορών και αποθήκης 
•Πιστωτικός έλεγχος πελατών (credit control) 
•Καταχώρηση δαπανών 
•Επικοινωνία με προμηθευτές, τράπεζες  
και συμφωνία υπολοίπων/πληρωμών 
•Καταχώρηση και αποτίμηση παγίων στοιχείων 
•Προετοιμασία, έκδοση και υποβολή όλων  
των απαραίτητων εγγράφων στις φορολογικές 
αρχές και ασφαλιστικά ταμεία 
•Καταχωρήσεις τέλους χρήσης 
•Γενική υποστήριξη λογιστηρίου

H εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας και πνεύμα  
συνεργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών, Αθήνα: fax: 210 2819210, 
e-mail: hr@tzanos.gr, (υπ’ όψιν κου Τσουρέ) ανα-
φέροντας το κωδικό της θέσης ΒΛ-1.

Ανώνυμη εταιρία φαρμακευτικών & ιατρικών προϊ-
όντων με έδρα την Αθήνα ζητεί να προσλάβει άμεσα:

Προϊστάμενο Λογιστηρίου

Ο/η ιδανικός/ή υποψήφιος/α πρέπει να έχει: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι οικονομικής κατεύθυνσης 
•Προϋπηρεσία 5 ετών σε θέση προϊσταμένου  
σε οργανωμένο λογιστήριο εμπορικής εταιρίας 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (ΜS office και ERP - 
κατά προτίμηση του λογιστικού πακέτου SoftΟne) 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες 
•Ηλικία έως 37 ετών

Στην/ον κατάλληλη/ο υποψήφια/ο συνεργάτη 
παρέχονται: 
•Μισθός ανάλογος προσόντων 
•Πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιο-
γραφικό τους υπ’ όψη: Λ.Β με κωδικό θέσης Π.Λ. 
στο e-mail: hr@ariti.gr ή στο fax: 210 6207503.

Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Γνωστή εταιρία στο χώρο της ενέργειας ζητά υπεύθυνο 
λογιστηρίου. Αναφερόμενος στο γενικό διευθυντή θα 
είναι υπεύθυνος για την εποπτεία του λογιστηρίου, 
την τήρηση των λογιστικών εγγραφών, τη διαχείριση 
προϋπολογισμού & οικονομικών αναφορών, τη διαχεί-
ριση φορολογικών υποχρεώσεων, την παρακολούθηση 
εξόδων, καθώς και τη διαχείριση της μισθοδοσίας.

Aπαραίτητα προσόντα: 
•Πείρα 4-6 χρόνια σε οργανωμένο μηχανογραφημένο 
λογιστήριο εταιρίας. Πολύ καλή γνώση χειρισμού 
Η/Υ. Καλή γνώση ERP (κατά προτίμηση ATLANTIS). 
•Άδεια Α’ τάξης απαραίτητη. 
•Πτυχίο ανώτατης οικονομικής σχολής.  
Μεταπτυχιακές σπουδές επιθυμητές. 
•Αγγλικά καλά. 
•Ηλικία 30 - 45 ετών.

Παρέχονται ικανοποιητικές αποδοχές και δυνατό-
τητες εξέλιξης.

Παρακαλούμε προωθήστε το βιογραφικό σας σημεί-
ωμα αναγράφοντας τον κωδικό Υ.Λ./Α.Μ στο e-mail: 
alamrop@gmail.com

προγράΜΜάΤιΣΤεΣ
Seeking talented Senior Software Developers - 
Marousi Athens.

 Senior Javascript  
Software Engineer

Company profile: The company is a leading parcel 
and carrier management company responsible for 
more than 10 million parcels last year.

Applicants: The company is looking for a senior 
software with strong demonstrable UI design and 
implementation skills. Experience working with logistics 
and/or interfacing into carrier systems will be seen 
as a major advantage.

Essential duties and responsibilities: 
•Design the user experience of our products  
by creating new graphical interfaces  
and supporting infrastructure. 
•Participate in the research and recommendation 
of appropriate models, methods, tools,  

and technologies to achieve solutions 
•Ensure quality and performance of deliverables 
•Mentor other team members

Position requirements: 
•Fluency in English is essential 
•Demonstrable UI design experience  
(previous work examples) 
•At least 2 years previous experience 
•Experience with JavaScript, HTML5, CSS  
and related technologies 
•Experience developing rich HTML applications 
•Experience with object-oriented languages 
•Experience with Agile/Lean development 
practices

Desired skills (considered a plus): 
•Experience with web GUI frameworks  
such as YUI, jQuery, and Flex 
•Experience with JavaScript MVC and MVVM 
frameworks such as Backbone.js and Angularjs. 
•Telerik Kendo

Contact: Please e-mail your CV in English to the following 
e-mail: robert.fletcher@justshoutgfs.com with an 
indication of your salary expectations and availability.

Senior Software Engineer

School Bus Notes (schoolbusnotes.com), a new 
software and services company is looking for a highly 
motivated professional who wants a leap step in his 
career.

In this position you take full technical responsibility 
in terms of changes, quality and further development 
of our s/w product. You will be in lead of an under 
construction small team and work on a challenging 
project in the area of mobile and web-based applications 
design, development and support. This position reports 
to the CEO.

The ideal candidate holds a higher degree in computer 
science. He/she has over three years of experience 
in team leadership and/or project management; also, 
is a fast learner and surely very organized.

•He/she has proven his/her conceptual design 
skills in software architecture designs  
and database modeling projects.

He/she is experienced in Android, Java Servlets, 
XML, SQL, and web technologies (Apache, Tomcat) and 
has a good understanding of software and systems 
engineering principles and processes.

A plus would be knowledge and experience with 
Hibernate, GWT, AWS and iOS.

If you enjoy working in a new and fast developing 
company and have the required qualifications and 
experience, please apply by sending your resume 
and job references in English to the following e-mail: 
info@schoolbusnotes.com

MyOmega is the technology company for the 
internet of things. MyOmega is a growing company, 
specialized in R & D for Information and Communications 
Technology Services and Products. MyOmega provides 
mobile technology and application services, mobile IP 
and products. We are located in Athens and Nuremberg. 
Our customers are top international companies in the 
forefront of the technology. MyOmega is currently 
seeking to recruit candidates with the following 
Academic and professional skills:

SW Application Designers

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

SW Platform Embedded  
Designers

•All of the above, plus Intel, ARM platforms

System Engineers

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

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

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

To Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet) στο πλαίσιο 
υλοποίησης οριζόντιων δράσεων που αφορούν στο 
σύνολο των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας αναζητά 
εξωτερικούς συνεργάτες πλήρους ή μερικής απασχό-
λησης για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων 
και web/mobile εφαρμογών. Οι θέσεις αφορούν τις 
κάτωθι ειδικότητες:

Senior Java Developer 
(5 θέσεις)

Aπαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον τριετής (3) επαγγελματική εμπειρία 
σε αντικειμενοστραφή προγραμματισμό σε JAVA/
JSP και MVC αρχιτεκτονικές 
•Εμπειρία στο σχεδιασμό Web APIs με χρήση τε-
χνολογιών WebServices (REST, XML/JSON RPC), 
για την επίτευξη διαλειτουργικότητας μεταξύ  
πληροφοριακών συστημάτων

Επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί: 
•Η ευχέρεια σε θέματα Web Development AJAX / 
AngularJS 
•Η επαγγελματική εμπειρία σε τεχνολογίες 
Directory LDAP, WebSSO, Databases  
(Oracle, MySQL) 
•Η ευχέρεια σε γλώσσες προγραμματισμού Python 
ή και PHP

Senior Web Developer 
(4 θέσεις)

Aπαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον τριετής (3) επαγγελματική εμπειρία 
σε τεχνολογίες Web Development όπως HTML5/
CSS3, AJAX/ AngularJS 
•Βαθιά γνώση σε Javascript frameworks  
για τον χρηστικό και λειτουργικό σχεδιασμό 
WebApps 
•Εμπειρία σε τουλάχιστον μια γλώσσα  
προγραμματισμού από PHP/JAVA/Python

Επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί: 
•Η εμπειρία στην ανάπτυξη Web ή υβριδικών 
εφαρμογών για κινητά (IONIC framework) 
•Η άνεση για να αντεπεξέλθει σε θέματα  
Web Design (Adobe Photoshop) 
•Η εμπειρία σε θέματα UI/UX, σχεδιασμός 
Wireframes/Mockups με λογισμικό Azure

Drupal Developer 
(1 θέση)

Aπαραίτητα προσόντα: 
•Επαγγελματική εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών 
σε περιβάλλον Drupal και τουλάχιστον τριετής 
εμπειρία σε προγραμματισμό PHP 
•Γνώσεις Javascript/AJAX για τον χρηστικό  
και λειτουργικό σχεδιασμό WebApps

Διαχειριστές Συστημάτων Linux 
(2 θέσεις)

Aπαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία σε scripting γλώσσες προγραμματισμού 
(bash, perl, python) και Linux/Unix εργαλεία  
γραμμής εντολών 
•Εμπειρία σε Debian/RHEL Software Packaging, 
και τεχνολογίες εικονικών μηχανών 
•Εμπειρία σε τεχνολογίες διάταξης υψηλής  
διαθεσιμότητας σε περιβάλλοντα Apache/PHP, 
Tomcat/JSP, ΜySQL DB/Oracle DB.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους έως τις 15/2/2015 στο e-mail: 
jobs@gunet.gr

Τα Frank Ze Paul Bakeries, πολυτελή αρτοζαχαρο-
πλαστεία (patisseries-boulangeries), στα πλαίσια της 
επέκτασης του δικτύου τους, ψάχνουν για:

Τεχνικό/Μηχανικό Η/Υ - Δικτύων 
Τηλεπικοινωνιών με έδρα το Μαρούσι

Κύρια καθήκοντα: 
•Εγκατάσταση & τερματισμός δομημένης  
καλωδίωσης 
•Εγκατάσταση & παραμετροποίηση Η/Υ, servers 
και περιφερειακών συστημάτων 
•Εγκατάσταση & παραμετροποίηση δικτυακών 
συσκευών 
•Γνώσεις τεχνολογιών Microsoft (Active Directory, 
Domain controller κ.λ.π.) 
•Ικανότητα στην σύνταξη, διόρθωση, ενημέρωση 
τεχνικών εγχειρίδιων και κανονισμών. 
•Άριστη γνώση δικτύων TCP/IP (routing, switching, 
firewalling, VPNs, VLANs κ.λ.π.) 

•Άριστη γνώση χειρισμού προγραμμάτων 
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ Ελληνικού ή ξένου  
πανεπιστημίου με κατεύθυνση πληροφορική,  
δίκτυα κτλ. 
•Τουλάχιστο 8 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Απαραίτητα κάτοχος μεταφορικού μέσου  
(αυτοκίνητο ή μηχανή) 
•Άτομο επικοινωνιακό, συνεργάσιμο, αποτελεσματικό 
με οργανωτικό πνεύμα και μεθοδικότητα 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
 (γραπτά και προφορικά) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες υποψηφίους. 
•Σχετική προϋπηρεσία στο χώρο  
των αρτοζαχαροπλαστείων θα θεωρηθεί  
επιπρόσθετο προσόν

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πιστοποιήσεις κατασκευαστών Microsoft / 
WatchGuard / Zyxel θα εκτιμηθούν 
•Γνώσεις τεχνολογιών VoIP Siemens

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση

Για αποστολή βιογραφικού (φωτογραφία απαραίτητη) 
στείλτε μας e-mail στο: jobs@frankzepaul.com ανα-
γράφοντας στο θέμα τον κωδικό FZP-IT SUPPORT/
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ.

Data Scientist / Statistician

Do you have experience on Machine Learning? Or, can 
you prove you can accomplish advanced algorithm 
definition based on your strong statistical background?

Do you believe that, in the coming years, Data will 
totally transform our way of life, both at work and in 
our personal space? Would you like to be involved in 
building an industry-changing data tool?

Bare Square is looking for a Statistician to assist 
us in building it.

Our ideal candidate has applied machine learning 
techniques in products that reached the market. 
However, we will also consider: a) academic researchers 
interested in creating output that reaches people 
and impacts their lives; b) self-taught data scientists 
who wish to advance their careers by working for an 
established data analytics provider with an international 
client base. If you have bold professional aspirations, 
are intrigued by future technologies, and not intimidated 
by the data management challenges, you are welcome 
to introduce yourself to our team.

What you will do: You will be working with our 
experienced analysts to evaluate the effectiveness 
of our in-house statistical algorithms. Depending on 
what you find, you will then modify the algorithm 
definition to perform better in terms of how the data 
is processed, summarized and presented to end users. 
Your responsibilities will also include the statistical 
algorithms used to recognize patterns in the data, 
receive input from end users and improve pattern 
recognition accuracy in future applications.

In sum, expect to do ad-hoc data exploration when 
prototyping new ideas with the rest of the team, and 
then pushing them to development in bi-weekly release 
cycles. You will also acquire new skills, including 
current best practices in the analytics industry and 
how to deliver high-value output to the global market 
while still residing in Thessaloniki, Greece.

As a company, we believe in the personal 
development of our team members, and we invest 
in their training in cutting-edge technologies.

Who we are looking for:

The person we are looking for: 
•is determined to make data worthwhile 
•has genuine team spirit, is open to learning,  
and feels strongly about sharing knowledge 
•wants to build value for their clients and have  
a positive impact on their community 
•has faith in well-intentioned people, is not afraid 
to show originality, and wants to achieve great 
professional output while having fun  
in the process.

Skills and experience: 
•Required: R, statistics 
•Strongly desired: PhD in related field, machine 
learning, time series analysis, database with 
PostgreSQL or MySQ, Java, Ruby, or Python 
•Good to have: Basic ElasticSearch experience, 
familiarity with any web analytics platform  

(Adobe Analytics, Google Analytics, Piwik, 
Snowplow)

If you are interested in the position but your experience 
doesn’t yet much all our requirements, you can apply 
for an entry-level position in the same area as a 
pathway to eventual promotion.

Send your CV to the following e-mail:  
georgios.grigoriadis@bare-square.com

Sr. Software Developer 
Greece

Do you have a passion for big data solutions and working 
with technologies like Java, PHP or Python? Our team 
in currently on the hunt for a software engineer with 
strong back-and & front-end experience.

Responsibilities: 
•Responsible for large, complex projects that 
involve all of our systems 
•Build out and maintain core data systems 
•Continue to develop a custom crawling platform

Knowledge, skills and abilities: 
•Strong experience building out highly-available 
and extensible systems 
•Expert knowledge of one of more scripting 
language: PHP, Python 
•Expert knowledge of at least one systems 
language: C, C#, Java 
•Expert knowledge of JavaScript (preferably 
Angular, Backbone or similar library) 
•Experience with SQL and NoSQL programming 
and/or Solr & Elastic Search 
•Solid experience with Unix command line tools 
•Full-stack development experience a huge plus 
•Experience in Agile methodologies is a plus

Send your CV to the following e-mail:  
st@paloservices.com

Software Developers  
(Aθήνα - Θεσσαλονίκη)

H SIGMASOFT S.A., εταιρεία με αντικείμενο την πα-
ραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής για 
τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αναζητά software 
developers σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Οι υποψήφιοι θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, 
ανάπτυξη, συντήρηση και ποιοτικό έλεγχο JAVA  
& C# .NETεφαρμογών.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•ΠτυχίοTEI/ΑΕΙ στην πληροφορική ή σε συναφές 
αντικείμενο 
•Άριστη γνώσηJAVA 
•Άριστη γνώσηC# .NET 
•Άριστη γνώσηJAVASCRIPT 
•Ελάχιστη εμπειρία 2 ετών στην ανάπτυξη  
εφαρμογών 
•Άριστη γνώση Web Service (REST και SOAP/XML) 
•Καλή γνώσηCSS,CSS3,HTML 
•Καλή γνώση Object Oriented Analysis & Design 
patterns

Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Εμπειρία Spring MVC & JSON. 
•Eμπειρία σε AngularJS 
•Eμπειρία σε Oracle 
•Πολύ καλές δυνατότητες επικοινωνίας  
και συνεργασίας

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Bonus επίτευξης στόχων 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητα συνεργασίας είτε με σχέση  
εξαρτημένης εργασίας (πρόσληψη ΙΚΑ) είτε  
μέσω απόδειξης παροχής υπηρεσιών  
για ελεύθερους επαγγελματίες.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: hr@sigmasoft.
gr με κωδικό: DevThess2015 για τη Θεσσαλονίκη 
και DevAth2015 για την Αθήνα.

Our company Allabouthotels.com, has been active in 
the market since February 2004. Allabouthotels.com, 
gives the possibility of making hotel reservations, 
easily and dependably. Our company’s staff is 
expertly trained to inform of the full facilities of 
each hotel, and can easily confirm instant availability 
over the phone. Since we strongly believe primarily 
in human interaction, whatever a client can do 
via our website, we can also confirm by a simple 
phone call. We are looking for a person:

Web Developing Specialist

For the dept of the Allabouthotels web site 
programming needs.

Following qualifications are required 
•Specialization in computer science 
•Very good knowledge of ASP.NET, C#, VB.NET, 
MSSQL, XML, XSLT, MVC, JQUERY, AngularjS, 
Web Services (WSDL/SOAP), CSS 
•Excellent English language skills 
•2 years of experience in a similar position 
•Good team spirit and able to work  
in a competitive environment 
•Completed military obligations  
(for male candidates)

The following qualifications will be highly 
appreciated 
•Familiarization with web technologies  
(like jee, php etc) 
•Good knowledge of SEO 
•Previous experience in web sites in Tourism

We offer 
•A competitive remuneration package and 
benefits package 
•A pleasant working environment 
•Training in advanced technologies 
•Career progress opportunities

Please send us your CV to the e-mail:  
jobs@allabouthotels.com

Neuropublic S.A. is one of the leading companies in 
the software industry. Being part of our employees 
offers the chance to utilize one’ s skills and experience.

In the context of our research and development 
activities we are looking to hire an experienced 
technical project manager, with a PhD in a relevant 
field, that will be responsible for every aspect of the 
assigned European projects.

Software Engineer
Requirements: 
•PhD 
•Excellent written and spoken communication 
skills in English 
•Solid technical background with understanding 
and/or hands-on experience in software 
development and web technologies. 
•Very good educational background in the fields  
of computer science or engineering. 
•Experience in the analysis, design and 
implementation of socio-technical systems 
•Experience in tendering and proposal assembly.

Personal characteristics: 
•Able to perform under pressure and deliver 
results in a demanding and fast-paced 
environment that requires fresh thinking  
and innovation. 
•Self-driven, responsible, and able to take 
ownership on projects. 
•Solid analytical thinking and problem solving 
capability.

We offer attractive competitive salary, directly 
dependent on candidate’s qualifications, friendly 
environment comprising of young, enthusiastic staff.

Send your e-mail at: cvnp@neuropublic.com NeuroPublic 
A.E. - Information Technology, Sfaktirias 11 str,18545, 
Piraeus. Tel.: 210 4101010 - Fax: 210 4101013.

 
System Engineer

Digimark SA, a leading Greek IT System integrator and 
a member of a group of companies with a continuous 
and successful presence in Greek market more than 
25 years, is looking for:

A self-motivated and highly professional individual to 
fulfill the position of system engineer, reporting to 
the IT manager. The primary duties include working 
directly with internal clients regarding ongoing 
technical issues and being involved in long term 
projects. He/she must demonstrate strong teamwork, 
communication, problem solving, and organizational 
skills. He/she must be flexible and able to manage 
multiple projects directly. Responsible for coordinating 
the construction, maintenance, and expansion of an 
organization’s computer systems.

Required qualifications: 
•University IT graduate (locally or abroad), 
preferably, with postgraduate studies in the IT 
field. TEI or other technical schools‘ graduates 
•Excellent reading and writing skills in English 
and German (optional) 
•Excellent oral communication in English 
•Working technical knowledge of network, PC,  
and platform operating systems, including 
Windows 
•All Microsoft Servers (eg. Windows, Exchange, 
SQL, Lync, SharePoint) 
•Virtualization (Hyper-V, VM-Ware) 
•Hardware: server, storage 
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•Microsoft Office 
•Microsoft Outlook 
•4+ years’ experience with Windows server 
engineering

Primary responsibilities: 
•Oversee development and maintenance  
of computer systems. 
•Identify departmental needs and make 
suggestions regarding technical direction. 
•Set up organization’s intranets. 
•Design and implement system security and data 
assurance. 
•Configure and install computer systems for  
other organizations. Design and develop software. 
•Test software applications and systems. 
•Develop different types of software, including, 
business applications, operating systems, network 
control systems, and middleware. 
•Apply knowledge of computing systems  
and software structure. 
•Analyze users’ needs. 
•Create flowcharts, diagrams, and other 
documentation. 
•Create manuals and detailed sets of instructions 
including algorithms that tell computers what to do. 
•Convert instructions into computer languages.

Send your CV to the following e-mail: cv@digimark.gr

Η εταιρία πληροφορικής ComSys, αναζητεί στελέχη 
για την παρακάτω θέση:

Software Engineer / Web Developer  
(Κωδικός Θέσεως SEWD15K)

Καθήκοντα: Τα βασικά καθήκοντα είναι η συμμετοχή 
σε όλα τα στάδια ανάπτυξης λογισμικού σύμφωνα με 
τα πρότυπα της τεχνολογίας λογισμικού.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πανεπιστημιακό πτυχίο πληροφορικής 
•Προϋπηρεσία 4 ετών 
•C#.NET, ASPX, HTML5/CSS3, JavaScript, AJAX, 
jQuery 
•Restful/SOAP Web Services 
•Microsoft SQL server (reporting services, 
analysis services, integration services, transact SQL) 
•Microsoft SharePoint 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Παροχές: 
•Ανταγωνιστική αμοιβή και bonus επίτευξης στόχων 
•Ιδανικές συνθήκες εργασίας και δυνατότητες  
βελτίωσης των δεξιοτήτων με ενδοεταιρική  
εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιο-
γραφικό τους με αναφορά στη θέση, υπόψη του τμήματος 
προσωπικού: ComSysAE, Λ. Κηφισίας 227, ΤΚ 145 61 
Κηφισιά, fax: 210.92.21.219, e-mail: jobs@comsys.gr

Τηλεφωνικη  
εξυπηρεΤηΣη

Yπάλληλοι Εξερχομένων Κλήσεων 
Μερική - Πλήρης Απασχόληση

Όνομα:Όμιλος ΒΜ 
Τοποθεσία: Περιστέρι  
Αμοιβή / παροχές: Σταθερός μισθός & bonus 
(κάθε Παρασκευή)  
Κλάδος: Τηλεφωνία

Μεγάλος όμιλος ενδιαφέρεται για άμεση κάλυψη 
θέσεων υπαλλήλων εξερχομένων κλήσεων.

Περιγραφή εργασίας 
•Τηλεφωνική επαφή και επικοινωνία με πελάτες 
με σκοπό την ενημέρωση και την προώθηση 
τηλεπικοινωνιακών προϊόντων & υπηρεσιών  
σε νέο πελατολόγιο 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Πρωινή- απογευματινή απασχόληση

Προφίλ υποψηφίου 
•Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
•Ευελιξία ωραρίου 
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ

Δεξιότητες υποψηφίου  
•Διάθεση και όρεξη για εργασία 
•Θετική σκέψη 
•Ευχέρεια επικοινωνίας & γρήγορη αντίληψη 
•Ευγένεια, δυναμισμός

Μισθός μεγαλύτερος του βασικού. Μισθοδοσία 
κάθε Παρασκευή προκαταβολικά.  

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
telecon23@gmail.com, Κα Παπαδακη 211 1828794.

H ACTION LINE για λογαριασμό πελάτη της που 
δραστηριοποιείται στο χώρο της διαχείρισης επιχει-
ρηματικών απαιτήσεων αναζητά:

Collection Representatives

Περιγραφή θέσης: Η εργασία αφορά την τηλεφωνική 
επικοινωνία με σκοπό τη διαχείριση ληξιπρόθεσμων 
οφειλών, διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων κα-
θώς και την ενημέρωση ηλεκτρονικού συστήματος 
ακολουθώντας τις πολιτικές και τις διαδικασίες της 
εταιρείας.

Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στη διαχείριση  
ληξιπρόθεσμων οφειλών 
•Πελατοκεντρική αντίληψη, προσανατολισμός  
στην επίτευξη στόχων 
•Υψηλή διαπραγματευτική και επικοινωνιακή  
ικανότητα 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Απόφοιτοι λυκείου /ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•Καλή χρήση Η/Υ σε περιβάλλον windows  
MS-Office

Παροχές: 
•Σταθερός μηνιαίος μισθός, ασφάλιση 
•Προοπτικές εξέλιξης, σύγχρονο περιβάλλον  
εργασίας 
•Πλήρης απασχόληση σε βάρδιες, πενθήμερης 
απασχόλησης, στο κέντρο της Αθήνας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προωθήσουν το βι-
ογραφικό τους σημείωμα με την φωτογραφία τους 
αναγράφοντας τον κωδικό ACT-COLR-0115 μέσω του 
link: http://tinyurl.com/ksm3qq9, fax: 210 - 3637544.

Η 360 CONNECT νέα και ταχέως αναπτυσσόμενη 
εταιρεία παροχής υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών υποστήριξης πωλήσεων - εξυπηρέτησης 
πελατών και επίσημος συνεργάτης της hol δημιουρ-
γεί νέες θέσεις εργασίας και επιθυμεί να προσλάβει:

Outbound Sales Representative 
4ωρη Απογευματινή Απασχόληση 

(Κωδικός: ΕΤΠ 4/01-15)

Αρμοδιότητες: Οι κάτοχοι των θέσεων ανήκουν στη 
διεύθυνση πωλήσεων και οι αρμοδιότητές τους πε-
ριλαμβάνουν την τηλεφωνική προώθηση και πώληση 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
•Άνεση στην επικοινωνία & διαπραγματευτικές 
ικανότητες. 
•Διάθεση για εργασία & δέσμευση για το αποτέλεσμα. 
•Επαγγελματισμός, συνέπεια. 
•Εξοικείωση στη χρήση H/Y σε περιβάλλον 
Windows (Ms Office).

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνική 
πώληση. 
•Προϋπηρεσία σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών - 
internet.

Παροχές: 
•Σταθερός παρεχόμενος μισθός & υψηλές  
προμήθειες επί των πωλήσεων. 
•Ομαδικό ιατροφαρμακευτικόπρόγραμμα επιπλέον 
της νόμιμης ασφαλιστικής κάλυψης. 
•Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις  
και σε νέα τηλεπικοινωνιακά συστήματα. 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια νέα εταιρεία ταχύτατα 
αναπτυσσόμενη. 
•Σύγχρονο, νέο και ιδιαίτερα ευχάριστο περιβάλλον 
εργασίας.
Στείλτε το βιογραφικό σας με e-mail στη διεύθυνση: 
jobs@360connect.gr

εΜποροϋπάλληλοι
To Club Med αναζητά για την ξενοδοχειακή του 
μονάδα Palmiye στην Τουρκία:

Πωλητή / Πωλήτρια 
Boutique

Τα καθήκοντά σας: 
•Διασφαλίζετε τις πωλήσεις για να αναπτύξετε  
τον κύκλο εργασιών του καταστήματός σας 
•Υποδέχεστε και συμβουλεύετε τους πελάτες 
αφουγκραζόμενος τις ανάγκες και προσδοκίες τους 
•Κάνετε την προετοιμασία και συμπληρώνετε το 
στοκ σας σύμφωνα με τους εμπορικούς κανόνες 
και τα πρότυπα που έχει ορίσει το Club Med

Το προφίλ σας: 
•Εμπειρία ως πωλητής σε μεγάλες αλυσίδες  
καταστημάτων 
•Άπταιστη γνώση γαλλικών και αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων πληροφορικής 
•Επιθυμία για επιτυχία, όρεξη για επιχειρηματικότητα 
και για επαγγελματική εξέλιξη 
•Ικανότητα εύκολης προσαρμογής και συνεργασίας 
σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον 
•Δυναμική προσωπικότητα και ομαδικότητα  
στην εργασία

Τα δυνατά σας σημεία: 
•Στόχος το αποτέλεσμα  
•Υψηλή απόδοση 
•Δυναμισμός 
•Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών 
•Άνεση στις διαπροσωπικές σχέσεις

Προσφέρονται: 
•Μισθός και ασφάλιση 
•Διαμονή και διατροφή εντός του ξενοδοχείου 
καθώς και άλλα πλεονεκτήματα που συνδέονται  
με τη δραστηριότητα το ομίλου Club Méditerranée 
•Επαγγελματική εξέλιξη και συνεχής εκπαίδευση 
•Προοπτική απασχόλησης σε ξενοδοχειακή μονάδα 
του εξωτερικού κατά την χειμερινή περίοδο.

Ανακαλύψτε τα επαγγέλματα μας στο Clubmedjobs.
gr και κάντε αίτηση online. Η εταιρεία ενημερώνει 
τηλεφωνικά μόνο τους υποψήφιους των οποίων τα 
προσόντα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης. 
Αποστολή βιογραφικών μέσω του link: http://www.
clubmedjobs.gr

ΣΤελεχη πωληΣεων
Sales Executive - Amanzoe 

(Code SE-04012015)

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

Take advantage of a chance to be part of this opportunity. 
Join our family at Amanzoe as a Sales Executive 
to serve the needs of the business, our guests and 
our colleagues by supporting all sales activities for 
the hotel. 

At Aman, we are proud to represent our hotel and our 
country to guests from all over the world. We treat 
our guests and our colleagues with respect, and work 
hard together to deliver the highest quality of service 
to all. You will promote the desired work culture 
around the core values of integrity, respect, loyalty, 
communication, empowerment & ‘the philosophy’ of 
Amanresorts and the brand ethos. 

The ideal candidate will be working closely with regional 
sales and on-property colleagues, to effectively 
handle all sales and sales administration duties for 
the property.

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.

Main duties and responsibilities: 
•Ensure that you fully understand the business 
strategy and positioning of the Aman brand, 
and that you are able to effectively articulate 
this positioning in the marketplace. This is 
a responsibility of all sales professionals, 
regardless of their responsibility level. 
•Maintain a personal up-to-date knowledge  
on all Amanzoe product and service offerings, 
and the products, services, rates and new 
developments  
of key competitors. 
•Support the development of new business 
contacts: Destination management companies. 
Maintain detailed information on the potential 
revenues from these accounts. 
•Coordinate and participate in trade and press 
familiarization trips, site inspections, sales trips 
and roadshows as required to meet the sales 
targets of the hotel. 
•Train travel agents in the offering and detail  
of the property, via webinars. 
•Liaise effectively with all operational colleagues, 
providing support and information to ensure 
accurate delivery of our promise. Be the ‘go to’ 
person for all matters related to sales, marketing, 
distribution and rates for all hotel colleagues. 
•Drive opportunities to upsell and cross-sell 
Aman properties. 
•Maintain a full working knowledge of the IT 
support tools used in the world of sales today, 
including SalesForce and Opera. 
•Assist in establishing and maintaining client 
databases, and using those databases  
in promotions and marketing campaigns. 
•Provide all assistance to guests and clients  
in a proactive, professional and friendly manner. 
•Ensure that all paperwork associated  
with the work of the department is processed 
quickly and efficiently, including letters, emails, 
contracts and reports. 
•Take responsibility for your own professional 

development including strong financial literacy 
and negotiation skills, and strong face-to-face 
selling skills needed to become a future sales 
leader for Aman.

What we look for in our people: Aman looks for 
people who have a deep understanding of the needs 
and desires of the 21st century luxury consumer, 
and who know how to craft and deliver products and 
services that will appeal to this group. In addition, 
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.

Desired skills and experience: 
•A recent graduate degree, or equivalent in hotel 
or business school/university. 
•Fluent written and verbal ability in Greek  
and English. Other languages are desirable,  
but not essential 
•Microsoft Word, Excel, PowerPoint  
to an advanced level.  
•Direct knowledge of social media channels  
in regular business use.

To be considered for this position, please send 
your CV.

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: 
www.amanresorts.com

Η ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ, αποκλειστικός εισα-
γωγέας πρώτων υλών ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας 
& παγωτού ενδιαφέρεται να προσλάβει άμεσα:

Πωλητή

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής ή ΙΕΚ, με πτυχίο  
τεχνολόγου τροφίμων κατά προτίμηση 
•Εμπειρία σε πωλήσεις επιθυμητή 
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες

Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Ενδιαφέρον για καριέρα σε πωλήσεις 
•Άνεση επικοινωνίας & ικανότητα διαπραγμάτευσης 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ι.Χ. εταιρικό αυτοκίνητο & κινητό τηλέφωνο

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βι-
ογραφικό σημείωμα  στα ελληνικά με την ένδειξη 
«ΠΩΛΗΤΗΣ» στο e-mail: dselamis@stelioskanakis.
gr, υπ’ όψιν: δ/νσης ανθρώπινου δυναμικού. Όλα τα 
βιογραφικά σημειώματα θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Εταιρία τροφίμων στον Ασπρόπυργο Αττικής ζητά:

Στέλεχος για το Τμήμα Πωλήσεων

Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος ΤΕΙ - ΑΕΙ 
•Γνώση Η/Υ 
•Γνώσεις αγγλικών 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Προϋπηρεσία απαραίτητη

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
info@stefanidis.com.gr
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Στελέχη Πωλήσεων

Η MetLife, παγκόσμιος ηγέτης στις ατομικές & ομα-
δικές ασφάλειες ζωής, υγείας & σύνταξης, αναζητά 
για τη στελέχωση γραφείου πωλήσεων στο Μαρούσι 
απόφοιτους ΤΕΙ και ΑΕΙ, ηλικίας από 35 έως 45 ετών.

Οι υποψήφιοι: 
•θα πιστοποιηθούν σύμφωνα με την ισχύουσα  
νομοθεσία, και 
•θα ενταχθούν σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη 
μονάδα πωλήσεων, με προοπτική εξέλιξης στις 
συμβουλευτικές πωλήσεις αλλά και στην ανάπτυξη 
ομάδων ασφαλιστικών συμβούλων.

Απαραίτητα συστατικά για την επιτυχία  
όσων επιλεγούν: 
•Εργατικότητα 
•Συνέπεια 
•Ενδιαφέρον 
•Ειλικρίνεια

Στους κατάλληλους υποψηφίους, η εταιρία προσφέρει:
•Επαγγελματικό περιβάλλον σύμφωνα  
με κορυφαία διεθνή πρότυπα. 
•Κατάρτιση υψηλού επιπέδου με συνεχή  
εκπαίδευση και επιμόρφωση, ξεκινώντας  
από την εκ του νόμου απαραίτητη πιστοποίηση. 
•Τριετές πλάνο ένταξης στο επάγγελμα  
με ουσιαστική οικονομική υποστήριξη. 
•Προοπτική διαμόρφωσης εξαιρετικά υψηλού 
εισοδήματος στη βάση προμηθειών & επιδομάτων 
υψηλής παραγωγικότητας και ποιότητας. 
•Δυνατότητα ένταξης σε πρόγραμμα ομαδικής 
ασφάλισης ζωής, ιατροφαρμακευτικής  
και νοσοκομειακής περίθαλψης, καθώς  
και σε πρόγραμμα ομαδικής συνταξιοδοτικής  
ασφάλισης. 
•Δυνατότητα συμμετοχής σε τοπικά, ευρωπαϊκά  
και διεθνή επαγγελματικά συνέδρια.

Παρακαλούμε για αποστολή του βιογραφικού σας 
σημειώματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: katerina.
kalati@metlife.gr

 
H ACTION LINE για λογαριασμό πελάτη της, εται-
ρίας στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, αναζητά 
υποψηφίους:

Πωλητές στη Λάρισα 
(Κωδ. Θέσης: ACT_DDLR_0115)

Για την προώθηση τηλεπικοινωνιακών  
& ευρυζωνικών υπηρεσιών. 

Αρμοδιότητες: Ο υποψήφιος για τη θέση θα ενταχθεί 
στο τμήμα εξωτερικών πωλητών και οι αρμοδιότητές 
του θα περιλαμβάνουν την προώθηση εταιρικών πα-
κέτων σταθερής τηλεφωνίας και internet.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 
ενός έτους 
•Προσανατολισμός στους στόχους, πελατοκεντρική 
αντίληψη, οργανωτική ικανότητα 
•Ευχάριστη,δυναμική προσωπικότητα,  
επικοινωνιακή ευχέρεια 
•Άνεση στον χειρισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή 
•Πτυχίο λυκείου, ΙΕΚ ή ισότιμης σχολής 
•Δυνατότητα ταξιδίων 
•Κάτοχος διπλώματος και ΙΧ αυτοκινήτου

Παρέχονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
(μισθός-ασφάλιση-bonus) 
•Κάλυψη εξόδων μετακίνησης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προωθήσουν το βιο-
γραφικό τους σημείωμα αναγράφοντας τον κωδικό 
ACT_DDLR_0115. ACTION LINE ΜΟΝ ΕΠΕ, απο-
στολή βιογραφικού μέσω του link: http://tinyurl.com/
ksm3qq9, fax: 210 3637544.

 
Sales Representative

H VARIO CLEAN A.E. δραστηριοποιείται στο χώρο 
των συστημάτων καθαρισμού και υγιεινής, προσφέ-
ροντας στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά καινοτό-
μα και ποιοτικά επαγγελματικά προϊόντα, κατέχοντας 
κορυφαία θέση στο χώρο. Διαθέτει ένα εκτεταμένο 
δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα και αναπτύσσεται 
δυναμικά με στρατηγικές συνεργασίες προσεγγίζοντας 
νέες αγορές.

Σκοπός θέσης: Ο/Η υποψήφιος/α είναι υπεύθυνος/η 
για την ανάπτυξη των πωλήσεων και επίτευξη των 
στόχων της εταιρείας σε προκαθορισμένη περιοχή. Ο/Η 
υποψήφιος/α είναι υπεύθυνος/η για την προώθηση 
των προϊόντων της εταιρείας στο υφιστάμενο αλλά 
και νέο πελατολόγιο που θα αναπτύξει, λειτουργώ-
ντας συμβουλευτικά και προτείνοντας τις κατάλληλες 
λύσεις με βάση τις ανάγκες τους.

•Εντοπισμός, προσέγγιση και ανάπτυξη  
νέου πελατολογίου 
•Διατήρηση και ανάπτυξη του 

υπάρχοντος πελατολογίου 
•Ανάλυση της δυναμικής της αγοράς και αξιολόγηση 
της συνολικής αξίας για τους υφιστάμενους  
και δυνητικούς πελάτες 
•Επισκέψεις σε πελάτες για ανάλυση αναγκών, 
παρουσίαση προϊόντων, σύνταξη πρότασης  
συνεργασίας και κλείσιμο συμφωνίας. 
•Ανάλυση στατιστικών στοιχείων πωλήσεων  
και οικονομικών στοιχείων των πελατών,  
σχεδιασμός και εφαρμογή πλάνου δράσεων. 
•Συμμετοχή στο σχεδιασμό και ευθύνη υλοποίησης 
και παρακολούθησης του ετήσιου προϋπολογισμού 
στόχου πωλήσεων για την περιοχή της ευθύνης του. 
•Ανάλυση στοιχείων πωλήσεων και υποβολή  
προτάσεων για στοχευμένες προωθητικές ενέργειες. 
•Προετοιμασία εβδομαδιαίων και μηνιαίων  
αναφορών αναφορικά με τα αποτελέσματα,  
τα προβλήματα, τις προοπτικές, τις ανάγκες  
των πελατών 
•Παρακολούθηση, μελέτη και ανάλυση  
του ανταγωνισμού και των τάσεων της αγοράς. 
•Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα (marketing, 
customer service, λογιστήριο, τεχνικό τμήμα)  
με στόχο την καλύτερη δυνατή και άμεση  
εξυπηρέτηση των πελατών του.

Προφίλ/προσόντα υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε πωλήσεις 
B2B 
•Δυναμική και φιλόδοξη προσωπικότητα 
•Επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα 
•Προσανατολισμένος στην εξυπηρέτηση  
των πελατών και στην επίτευξη των στόχων 
•Καλή γνώση εφαρμογών MS office (excel, word, 
powerpoint) 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Διαθεσιμότητα για συχνά ταξίδια στην επαρχία

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως  
προσόντων 
•Εταιρικό αυτοκίνητο, laptop και κινητό τηλέφωνο 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Επιπρόσθετες παροχές (ομαδική ασφάλιση κ.ά.) 
•Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

Αναγνωρίζουμε ότι ένας σημαντικός παράγοντας της 
επιτυχίας μας είναι οι άνθρωποί μας. Γι’ αυτό προ-
σφέρουμε άριστο περιβάλλον, με ομαδικό πνεύμα, 
ενώ παράλληλα επενδύουμε στους εργαζόμενους 
μας με τη συνεχή εκπαίδευση και τη δυνατότητα για 
επαγγελματική ανάπτυξη.

Εάν διαθέτετε τα απαραίτητα προσόντα, παρακα-
λούμε στείλτε μας το βιογραφικό σας στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση:hr@varioclean.gr, website: 
www.varioclean.gr

 
Ο ξενοδοχειακός όμιλος Civitel Hotels & Resorts 
για τα γραφεία στο Μαρούσι, ζητά:

Υπάλληλο για το Τμήμα  
Ηλεκτρονικών Πωλήσεων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Τ.Ε.Ι. διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων 
ή ΑΣΤΕΡ-ΑΣΤΕΑΝ ή ισότιμο πτυχίο εξωτερικού 
•Τριετή προϋπηρεσία σε τμήμα κρατήσεων  
ξενοδοχείου 
•Γνώση συστήματος PMS 
•Άριστη γνώση Microsoft Office 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

Επιπλέον προσόντα: 
•Γνώση καναλιών προώθησης (IDS, OTA, GDS)  
και χρήσης των συστημάτων τους 
•Γνώση χρήσης social media ως εργαλείο  
ενημέρωσης, προώθησης και πωλήσεων 
•Γνώσεις ξένων γλωσσών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιο-
γραφικό τους σημείωμα στο e-mail: hr@civitelhotels.
com. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογρα-
φικών σημειωμάτων, θα επικοινωνήσουμε με τους 
υποψήφιους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 
θέσης προς στελέχωση, ώστε να οριστεί συνάντηση 
προς συνέντευξη.

 
Εξασφαλίστε την επαγγελματική σας επιτυχία ως:

Στέλεχος Πωλήσεων 
της Εθνικής Ασφαλιστικής

Εάν αναζητάτε μια λαμπρή επαγγελματική καριέρα 
στον τομέα των πωλήσεων, το παραγωγικό δίκτυο 
που συνεργάζεται με την Εθνική Ασφαλιστική είναι 
εδώ για να σας προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για 
άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και αναγνώριση.

Η ιστορία και η αξιοπιστία του ονόματος της Εθνικής 
Ασφαλιστικής, το εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων, τα 
προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης και η ποιότητα 
των ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών προ-

ϊόντων, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες σας, είναι 
τα συστατικά που μπορούν να εξασφαλίσουν τη δική 
σας επιτυχία.

Ελάτε να «χτίσουμε» μαζί μια επιτυχημένη σταδιοδρο-
μία ασφαλιστικού συμβούλου και να μοιραστούμε τα 
προνόμια και τις δυνατότητες της πρώτης ασφαλιστι-
κής εταιρίας και του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας.

Στοιχεία επικοινωνίας: 
•Για αποστολή βιογραφικών, e-mail: 
ea.athina8721@insurance.nbg.gr

 
Το Κέντρο ΣπουδώνΑρνός με αντικείμενο την on line 
εκπαίδευση ζητά:

Αντιπροσώπους - Πωλητές 
των Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών της Εταιρείας

Ειδικότητα: Αντιπρόσωποι - πωλητές με σκοπό 
την ανάπτυξη πελατολογίου στην Αττική και  
την υπόλοιπη Ελλάδα (κωδ. Θέσης 9100)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία σε πωλήσεις υπηρεσιών 
•Ικανότητα στην ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών 
•Άριστη χρήση Η/Υ 
•Συνέπεια 
•Αξιοπιστία 
•Eπικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες

Επιθυμητά προσόντα: 
•Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
•Γνώσεις πάνω στη διαδικτυακή εκπαίδευση

Το Κέντρο Σπουδών Αρνός προσφέρει: 
•Αμοιβή με ποσοστά επί των πωλήσεων 
•Επιπρόσθετη ετήσια αμοιβή ανανέωσης πωλήσεων 
και διατήρησης πελατολογίου 
•Συνεχή κατάρτιση και εξέλιξη στο χώρο  
της on-line εκπαίδευσης 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε νέες  
αγορές

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: hr@arnos.
co.gr. Προσοχή, στο θέμα του e-mail να αναφέρεται 
ο κωδικός θέσης.

INTERSYS A.E., a leading Greek company in the areas of 
integrated printing solutions and consumer electronics, 
is seeking for a bright and energetic professional to 
fill the following position within its business imaging 
and professional print division:

Presales & Consulting Manager 
(PCM 105)

Job description: The presales & consulting manager 
role is to drive and coordinate B2B presales & consulting 
activities of the company. This includes sizing, 
preparation and submission of offer for major projects 
as well as planning, coordinating, and supervising all 
activities related to the demonstration, implementation 
and support of Canon software applications. The position 
manages the presales and consulting / solutions Teams 
and reports directly to the division general manager.

Within the scope of Canon solution offerings, he/
she applies advanced subject matter knowledge to 
solve complex business issues and is regarded as a 
subject matter expert. Frequently contributes to the 
development of new ideas and methods.

The ideal candidate must present a balanced 
combination of solid IT (mainly software) background, 
along with strong communication skills, a problem-
solving approach, and knowledge of best practices to 
guide his/her teams toward a high level of customer 
satisfaction.

Basic position requirements: 
•Bachelor’s degree, specializing in Information 
technology 
•5 years of related experience preferably  
in the field of IT software presales and/or support 
•Viewed as expert in company; sought out  
by other first level managers for input 
•Proficiency in handling complex technical 
concepts and applying solutions according  
to client requirements. 
•Fluency with coding, testing and deployment. 
•Knowledge of different software systems, client/
server architectures and up to date tools and 
technologies. 
•Good knowledge of Microsoft Server Software, 
Unix, SQL, Network Systems Support, Disaster 
Recovery, Mac OSX and Windows environment. 
•Deep understanding of software development, 
languages, methodologies and frameworks. 
•Experience in leading small IT teams

Preferred position requirements: 
•Post graduate degree, preferably MBA or MSc 
operations research or master of engineering 
•Industry specific experience

Key considerations: 
•Strong leadership skills 
•Cautiousness with decisive details 
•Project management skills 
•Ability to understand the customers’ business 
issues and translate to Canon solutions. 
•Ability to facilitate and build relationships 
at multiple levels within the customers’ 
organizations and with vendors.

We offer: 
•A competitive remuneration package. 
•Exciting and rewarding work with the leading 
brand in business printing solutions in Greece 
•International exposure to best practices through 
a multitude of global teams/partners/vendors/
customers

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

Η εταιρεία AKS HOTELS, που διαθέτει 5 ξενοδοχεία, 
στα πλαίσια της υποστήριξης των δύο μονάδων 
της στο Πόρτο Χέλι Αργολίδας και του αυτόνομου 
συνεδριακού της κέντρου, ζητεί προσωπικό για 
την κάλυψη της παρακάτω θέσης:

Corporate Sales  
Executive (Head Office)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άνεση στην επικοινωνία και στην επαφή  
με εταιρείες 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη 
θέση στον χώρο των εξωτερικών πωλήσεων 
•Απόφοιτος/η ανώτατης σχολής με ανάλογες 
σπουδές 
•Αγγλική γλώσσα απαραίτητη, δεύτερη γλώσσα  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Πολύ καλές γνώσεις Η/Υ 
•Δίπλωμα οδήγησης

Ο υποψήφιος/α θα πρέπει να οργανώνει καθημερινά τις 
επαφές του/της με εταιρείες και να συνεργάζεται με τα 
άλλα στελέχη του τμήματος πωλήσεων στα κεντρικά 
γραφεία και στα ξενοδοχεία.

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και 
άριστο περιβάλλον εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στην παρακάτω διεύ-
θυνση: AKS HOTELS, Τ.Θ. 62137, 152 10 Χαλάνδρι. 
Φαξ: 210 6856995, e-mail: t.aggelis@akshotels.com. 
Υπ’ όψιν γενικού διευθυντή, (θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεμύθεια).

ιάΤρικοι επιΣκεπΤεΣ
Πωλητής Ιατρικών Laser  

& Eνέσιμων Σκευασμάτων

Περιγραφή θέσης: 
•Πωλήσεις σε ιδιώτες ιατρούς  
και πιο εξειδικευμένα σε δερματολόγους,  
πλαστικούς χειρουργούς. 
•Υποστήριξη πελατών μετά τη πώληση 
•Παράδοση επίδειξη επιστημονική ενημέρωση  
ιατρών και συνεργατών τους σχετικά με τα προϊόντα 
•Συμμετοχή σε ιατρικά συνέδρια 
•Πενθήμερη εργασία 9:00-13:00 17:00-20:00 
βάσει ωραρίου πελατών

Προφίλ υποψηφίου: 
•Κάτοχος Lower ή Profiency 
•Πτυχίο ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου ΑΕΙ  
στο τομέα πωλήσεων, ή βιολογίας ή φυσικής,  
ή ιατρικής. 
•Γνώσεις αλλά και εμπειρία (min 2 ετών)  
σε άμεσες πωλήσεις ιατρικών φαρμακευτικών 
προϊόντων ή άλλων συσκευών laser. 
•Δυνατότητα εργασίας εκτός έδρας για 3-4 μέρες 
μηνιαίως βάση προγράμματος 
•Θα προτιμηθούν επαγγελματίες του χώρου  
με εμπειρία σε δερματολογικά προϊόντα.

Παροχές: 
•Σταθερή μόνιμη εργασία σε κορυφαία εταιρεία του 
κλάδου 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Bonus πωλήσεων

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

ιάΤροι
To Cosmetic Derma Medicine Group, η πιο σύγχρονη 
κλινική αισθητικής, δερματολογίας, πλαστικής χειρουρ-
γικής και μεταμόσχευσης μαλλιών αναζητά:

Ιατρούς Ειδικευμένους Δερματολόγους 
ή Πλαστικούς Χειρουργούς  

για Πλήρη ή Μερική Απασχόληση
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στηριοποιείται στον κλάδο της πλαστικής συσκευασίας 
τροφίμων, ζητείται για την ενίσχυση του τμήματος 
παραγωγής και συντήρησης:

Ηλεκτρολόγος Βιομηχανίας 
(Κωδικός θέσης: ΒΕ_EL)

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
•Αντιμετώπιση ηλεκτρολογικών βλαβών 
•Επέκταση και αναβάθμιση ηλεκτρολογικού δικτύου 
•Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού 
•Εφαρμογή των καταγεγραμμένων απαιτήσεων  
του συστήματος διασφάλισης ποιότητας  
της επιχείρησης

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Πτυχίο Α.Τ.Ε.Ι. ηλεκτρολογίας 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Καλή γνώση Αγγλικών - η γνώση Γερμανικών  
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Γνώση PLC επιθυμητή 
•Δυναμική προσωπικότητα & δημιουργικότητα, 
υπευθυνότητα 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Η εταιρία παρέχει: 
•Άριστες συνθήκες & φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν 
τις προϋποθέσεις να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@
kotronis-plastics.gr

Μηχάνικοι
Μηχανικοί

Η εταιρεία ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ, με έδρα τα Ιωάννινα, δραστη-
ριοποιείται από το 1994 με επιτυχία στην ανάπτυξη 
καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων με στρατηγικούς 
πελάτες από την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία 
και αεροδιαστημική. Η ΝΙΚΙ διαθέτει πολυετή πείρα 
στους τομείς της εφαρμοσμένης ψηφιακής μηχανικής 
και της πληροφορικής. Μέρος της δραστηριότητας της 
εταιρείας είναι η βιομηχανική έρευνα σε συνεργασία 
με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Στην εταιρεία 
εργάζονται μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχα-
νικοί, μηχανικοί λογισμικού, βιομηχανικοί σχεδιαστές, 
φυσικοί και επιστήμονες των ανθρωπιστικών σπουδών.

Η ΝΙΚΙ ζητά για συνεργασία μηχανολόγους/αερο-
ναυπηγούς/πολιτικούς μηχανικούς κατόχους μετα-
πτυχιακού ή φοιτητές που βρίσκονται σε αναζήτηση 
θέματος μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Οι 
θέσεις είναι διαθέσιμες στα Ιωάννινα και σε πόλεις 
της Γερμανίας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία στην ψηφιακή ανάπτυξη οχημάτων 
•Πολύ καλή γνώση Matlab/Simulink ή Siemens NX 
•Πολύ καλή γνώση τουλάχιστον μίας γλώσσας 
προγραμματισμού 
•Άριστη γνώση θερμοδυναμικής 
•Ενδιαφέρον για διεπιστημονική συνεργασία 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Βασική γνώση γερμανικών

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συνο-
δευτικής επιστολής στα Αγγλικά στη διεύθυνση: 
career@nikitec.gr, NIKI ΜΕΠΕ, Digital Engineering, 
Κα. Βιβή Ζάψα, διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, 
Εθνικής Αντίστασης 205, 45500 Κατσικάς- Ιωάννι-
να, τηλ.: +30 26510 85240, fax: +30 26510 85249, 
website: www.nikitec.gr

Η ΖΕΒ ZERO ENERGY BUILDING στα πλαίσια της 
ανάπτυξης της ζητεί:

Μηχανικό Συντήρησης Κτιρίων 
Εnergy Facility Engineer(κωδ. EFE1)

Αρμοδιότητες: 
•Παροχή τεχνικής υποστήριξης στον πελάτη  
σε θέματα συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης . 
•Παρακολούθηση συμβολαίων συντήρησης  
κτιριακών έργων 
•Ενεργειακή αξιολόγηση κτιρίων

Υποχρεωτικά προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ (ηλεκτρ/μηχανολόγος) 
•Γνώση ΚΕΝΑΚ και λογισμικών που το υποστηρίζουν. 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MSOffice, 
AUTOCAD) 
•Καλή γνώση νομοθεσίας κτιρίων  
(νέος ΝΟΚ, ΚΕΝΑΚ κλπ) 
•Καλή γνώση διαδικασιών ΑSHRAE 
•Γνώση λογισμικών διαχείρισης συντήρησης 
•Εργασιακή εμπειρία σε συντήρηση κτιρίων  
τουλάχιστον πέντε ετών 

Επιθυμητά προσόντα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
•Γνώση Γερμανικών 
•Γνώση EnergyPlus και DesignBuilder 
•Γνώση θερμογραφίας 
•Μόνιμος ενεργειακός επιθεωρητής

Προσφέρουμε: 
•Αμοιβή  
•Εκπαίδευση  
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ευχάριστο περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν 
βιογραφικό με τον κωδικό ένδειξης στο e-mail: 
HR@ZEB.GR

Το ξενοδοχείοπολυτελείας Lesante Luxury Hotel 
& SPA, επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο Συντήρησης

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής 
•Προϋπηρεσία 2-4 έτη σε αντίστοιχη θέση 
•Καλή γνώση ηλεκτρολογικών και υδραυλικών 
•Βασική γνώση μηχανολογικών και ψυκτικών 
συστημάτων 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Επαγγελματική συμπεριφορά 
•Ομαδικότητα - πνεύμα συνεργασίας

Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Μισθός αναλόγως προσόντων

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

εΣΤιάΣη
Mάγειρας Γ’

Διάρκεια: Εποχική (Full-time)

•Ζητείται μάγειρας Γ’ ζεστής κουζίνας για full time 
σε ξενοδοχείο 4* με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση τουλάχιστον 1-2 ετών.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
marpap@bluebay.gr

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:

Chef De Cuisine 
 (Code CDC)

Responsible to deliver customer focused service to 
the guests, provide all aspects of food preparation, 
cooking and presenting of dishes according to company 
guidelines. 

Qualifications: 
•Previous work experience in similar position,  
of at least 5 years in a luxurious boutique hotel  
or a restaurant. 
•Good command of both English and Greek 
language is essential. 
•Self-motivated, enthusiastic, with pleasant 
personality. 
•Work under pressure. 
•Strong sense of responsibility. 
•Excellent communication and organizational 
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.

Τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα «Afitis hotel» & 
«Renaissance Hanioti Resort» στην Κασσάνδρα 
Χαλκιδικής, μέλη του ομίλου Exclusive Hotels, 
ζητεί να προσλάβει:

Food & Beverage Manager
Προσόντα: 
•Απόφοιτος/η τουριστικής ή ανάλογης σχολής 
•Άριστη γνώση τουλάχιστον της Αγγλικής  
γλώσσας (και τουλάχιστον η άριστη γνώση  
μιας επιπρόσθετης ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί 
ιδιαίτερα) 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 5*  
•Άριστη γνώση Η/Υ (word, excel, access, power 
point, outlook) 
•Άριστη γνώση οργάνωσης και λειτουργίας  
των τμημάτων του εστιατορίου 

•Άριστη γνώση και εκτέλεση silver service 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
καταστάσεις 
•Διάθεση για προσφορά υψηλών προδιαγραφών 
υπηρεσίες 
•Ευπαρουσίαστη και επαγγελματική εμφάνιση 
•Ομαδικό πνεύμα  
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα

Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Άκρως ποιοτικές συνθήκες διαμονής & καθημερινή 
προσφορά διατροφής 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές απολαβές/
αναλόγως προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης

Υπ’ όψιν human resources department of Exclusive 
Hotels. Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτο-
γραφία μέσω e-mail: hr@exclusive-hotels.gr. Όλα 
τα e-mail που δε θα περιλαμβάνουν πρόσφατη 
φωτογραφία δε θα αξιολογούνται από το τμήμα 
ανθρώπινου δυναμικού. Όλα τα e-mail θα χειριστούν 
με απόλυτη εχεμύθεια & σεβασμό της ιδιωτικής 
ζωής του κάθε ατόμου.

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

Σερβιτόρους

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση και σε ξενοδοχείο  
5 αστέρων 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και τουλάχιστον ακόμα 
μίας γλώσσας 
•Ευχάριστη και ευγενική διάθεση απέναντι  
σε πελάτες και συναδέλφους 
•Επικοινωνιακές ικανότητες στην εξυπηρέτηση 
πελατών και στην αποφυγή και αντιμετώπιση  
προβλημάτων

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

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

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

Captain  
(Code CPT EVIA)

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 captain  
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 natural ability 
and confidence to sell/promote. 
•Excellent customer service skills. 
•Problem solving skills. 
•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.

Το ξενοδοχείο Mykonian Mare Boutique & Spa 
που βρίσκεται στη Μύκονο, ζητά να προσλάβει για 
τη σεζόν 2015:

Μάγειρα
Απαραίτητα προσόντα: 
•Ανάλογη προϋπηρεσία σε πολυτελή ξενοδοχεία 4* 
ή 5 * ή a la carte εστιατόρια. 
•Απόφοιτος σχολής μαγειρικής τέχνης. Γνώση 
ζεστής και κρύας κουζίνας. 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γνώση 

επιπλέον ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί προσόν. 
•Εμπειρία στην ελληνική ή μεσογειακή κουζίνα. 
•Γνώση κανόνων υγιεινής και HACCP. 
•Ευχάριστη και ενθουσιώδης προσωπικότητα. 
•Ομαδικότητα και ικανότητα συνεργασίας. 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
καταστάσεις. 
•Διάθεση για προσφορά υπηρεσιών υψηλών  
προδιαγραφών.

Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας & φιλικό περιβάλλον 
εργασίας. 
•Διαμονή και διατροφή, για τους μη διαμένοντες 
στη Μύκονο. 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο  
προσόντων και δυνατότητα επαγγελματικής  
εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιο-
γραφικό με φωτογραφία στο φαξ: 210 8066630 ή 
μέσω e-mail στο: manager@mykonianmarehotel.com

Ζητείται προς εργοδότηση από το ξενοδοχείο Sunrise 
Village Beach Hotel, Πεταλίδι Καλαμάτας για εποχική 
απασχόληση:

Υπεύθυνος Κουζίνας  
(Chef De Cuisine)

Οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο e-mail: 
florens@cytanet.com.cy

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

A’ Σερβιτόρους - Σερβιτόρες

Περιγραφή εργασίας: Γνώστες λειτουργίας μπουφέ 
και a la carte. Υπεύθυνοι για την οργάνωση και καθα-
ριότητα του χώρου ευθύνης σύμφωνα με τις διαδικα-
σίες της εταιρείας. Διατηρούν υψηλό επίπεδο παροχής 
υπηρεσιών στους πελάτες, εξυπηρετούν με χαμόγελο, 
ευγένεια και ταχύτητα, ακολουθούν τις οδηγίες του 
Maître και αναφέρουν επιθυμίες ή παράπονα πελατών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε ξενοδοχεία 4  
και 5 αστέρων  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και Ρωσική 
γλώσσα 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευέλικτος/η σε ωράρια 
•Ευχέρεια λογού και συμβολή στην αύξηση  
πωλήσεων 
•Εμπειρία σε προγράμματα POS

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

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

Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης ‘’MIKEL’’ προ-
κειμένου να στελεχώσει το κατάστημά της στις Σέρρες, 
ζητά άτομα ηλικίας 20-35 ετών για τις θέσεις:

Barista 
Service (με εμπειρία)

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

Υπεύθυνος Πρωινού και Κρύας Κουζίνας 

Απαιτούμενα προσόντα 
•Απόφοιτος σχολής μαγειρικής 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο τουλάχιστον  
2 χρόνια, κατά προτίμηση στη Σαντορίνη 
•Γνώσεις ζαχαροπλαστικής θα εκτιμηθούν.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
reception@activus.gr

H XenodoxoS, μια νέα, δυναμική εταιρία στο χώρο 
του ξενοδοχειακού management, ζητεί να προσλάβει 
για εποχική απασχόληση - σεζόν 2015 για το ξενο-
δοχείο που συνεργάζεται στην Κω - Kos Palace 
4* (117 δωμάτια):

Barman / Σερβιτόρος  
(Κεντρικό Bar)

•Επιθυμητή γνώση Γερμανικών

To ξενοδοχείο βρίσκεται στο Τιγκάκι της Κω, είναι 
4 αστέρων, και λειτουργεί με βάση το Half Board με 
υψηλά standard εξυπηρέτησης. Διαθέτει 117 δωμάτια 
και σουίτες, 1 κεντρικό εστιατόριο, Self Service/Snack 
Bar, Κεντρικό Βar, Spa, Mini Market.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση επιπλέον  
γλωσσών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•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.

Job describition: (JOB NR. 714)

Specialist in Neonatology

Location: City in Mecklenburg-Vorpommern, 
Germany

Information department/hospital:
The clinic: The university medical center is a modern, 
equipped to the highest technical, level of apparatus 
Hospital, which has 778 inpatient beds.

Your department: The department of neonatology 
and pediatric intensive care medicine comprises 
a total of 35 beds on two well-equipped intensive 
care units as well as neonatal aftercare. The full 
continuing training is for neonatology and pediatric 
intensive medicine. In the perinatal center (Level I, 
prenatal Degum II) 

Your benefits: 
•A challenging and varied job with planning  
and realization of your further career steps  
with optimal research conditions on the scientific 
focus 
•The possibility of habilitation 
•A great, competent, committed and collegial 
team with a pleasant working atmosphere, 
•A job in one of the most innovative university 
hospitals

Salary: 54.000 € - 70.000 (gross/year)

Requirements: 
•German language in B2 or even better C1  
•Specialist neonatology

If you want to apply for the above position or need more 
information please send an e-mail to: application@
kluge-recruitment.com. We’ll get back to you as 
soon as possible. You are also welcome to apply 
via our online form: http://www.kluge-recruitment.
com/Doctors/form.php

νοΣηλευΤεΣ
Zητούνται άμεσα για Αγγλία. Η εταιρεία MD STUDIES 
& RECRUITMENT ως συνεργάτης κορυφαίων αγ-
γλικών εταιρειών που δραστηριοποιείται στο χώρο 
του recruiting, ζητά άτομα για μόνιμη εργασία ως:

Νοσηλευτές 
Φροντιστές Υγείας

Προφίλ υποψηφίου: 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο 
B1 
•Με ή χωρίς πτυχίο νοσηλευτικής 
•Αξιοπιστία, συνείδηση, υπευθυνότητα, εντιμότητα 
•Ευελιξία

Προφίλ θέσης: 
•Μόνιμη εργασία 
•Μισθός 
•Ασφάλιση βάσει αγγλικής κλίμακας

Αποστολή βιογραφικώνσε μορφή Europass / αρχείο 
Word / με φωτογραφία, στην αγγλική γλώσσα στο 
e-mail: recruitment@md-hellas.gr. Επικοινωνία: +30 
2810 330009.

εκπάιδευΣη
Η εταιρία NCIS PROTECTION αναζητεί:

διερμηνέα άγγλικών - ελληνικών 
 και άντίστροφα για πλήρη άπασχόληση

Αρμοδιότητες: 
•Ταυτόχρονη διερμηνεία 
•Ψιθυριστή διερμηνεία 
•Ενεργητικές και παθητικές γλώσσες συνεδρίου - 
εκδήλωσης 
•Επιχειρηματικές συναντήσεις και διαπραγματεύσεις 
•Διερμηνεία συσκέψεων, σεμιναρίων, ακροαματικής 
διαδικασίας 
•Διερμηνεία μέσω τηλεφώνου ή Skype 
•Μεταφράσεις πρακτικών συνεδρίων

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απαραίτητη τριετής (3) εμπειρία διερμηνείας 
•Σπουδές διερμηνείας σε μεταπτυχιακό επίπεδο 
(Master ή PhD) 

•Δυνατότητα ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδος 
•Ευπαρουσίαστος (η)

Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
ncisvipprotection@gmail.com.  
Τηλέφωνο: +6936 520073.

Εκπαιδευτές

Αποκλειστικής απασχόλησης σε πολυεθνική εται-
ρεία ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. (code Α30)

Αποστολή: Η υλοποίηση των υπηρεσιών καθοδήγη-
σης, αξιολόγησης και εκπαίδευσης που προσφέρει η 
FranklinCovey στην Ελλάδα. 

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο AEI / μεταπτυχιακό  
•Απαραίτητη εμπειρία σε τμήματα ανθρώπινου 
δυναμικού / HR ή σε διευθυντική θέση  
άνω των 15 ετών. 
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ και διαδικτύου (MS Office, 
Social Media, κλπ) 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας

Απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες: 
•Αποτελεσματική επικοινωνία, άριστη χρήση  
γραπτού και προφορικού λόγου. 
•Ικανότητες διεξαγωγής παρουσιάσεων. 
•Διάθεση για μάθηση. 
•Ικανότητες διαπραγμάτευσης. 
•Ικανότητες οργάνωσης και ανάλυσης αναγκών. 
•Επαγγελματισμός και προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα. 
•Ομαδικότητα, προθυμία και συνέπεια.

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβής και bonus μετά  
από την επιτυχή περίοδο εκπαίδευσης 
•Διαρκή εκπαίδευση και καθοδήγηση 
•Δυνατότητα ανάπτυξης στο διεθνές δίκτυο  
της εταιρείας

Oι υποψήφιοι που διαθέτουν τα προαναφερόμενα προ-
σόντα καλούνται να αποστείλουν άμεσα με e-mail το 
βιογραφικό τους σημείωμα (με φωτογραφία) στο e-mail: 
info@franklincovey.gr, θέμα Κωδικός θέσης: Α30. Η 
εταιρεία θα επικοινωνήσει μόνο με τους υποψηφίους που 
πληρούν απόλυτα την ανωτέρω περιγραφή της θέσης.

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

3 Γεωπόνους

Για τη στήριξη του τεχνικού της τμήματος, με σκοπό 
την παροχή τεχνικών συμβουλών στα γεωπονικά κα-
ταστήματα αλλά και τους τελικούς χρήστες.

Έδρα: 1 Γεωπόνος περιοχή Αττικής, 1 Γεωπόνος 
περιοχή Κρήτης, 1 Γεωπόνος περιοχή Δυτικής Μα-
κεδονίας.

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

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

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

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

Εσωτερικός Επιθεωρητής Ποιότητας 

Περιγραφή θέσης: 
•Εσωτερική επιθεώρηση ως προς τα πρότυπα IFS, 
BRC, ISO 2200, ISO 9001 
•Εσωτερική επιθεώρηση των παραγωγικών  
διαδικασιών των προϊόντων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο γεωπονικού πανεπιστημίου τμήμα  
τεχνολογίας τροφίμων ή πτυχίο χημικού μηχανικού 
με κατεύθυνση στα τρόφιμα ή πτυχίο τμήματος 
τεχνολογίας τροφίμων 
•Άριστη γνώση των προτύπων 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (Proficiency)  
•Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office (Word, 
Excel, Microsoft Outlook) 
•Δυνατότητα ταξιδίων στο εξωτερικό  
•Ικανότητα επικοινωνίας, άνεση στις διαπροσωπικές 
σχέσεις, ευχέρεια χρήσης γραπτού και προφορικού 
λόγου

Η εταιρία προσφέρει: 

•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Σταθερό περιβάλλον εργασίας 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση

Η θέση θα αναφέρεται στη διεύθυνση διαχείρισης 
ποιότητας & ποιοτικού ελέγχου. Αποστολή βιογρα-
φικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cv2@skywalker.
gr, αναγράφοντας στη θέση θέμα του e-mail: «ΕΣΩ-
ΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ». Παράκληση 
μόνο συμβατά βιογραφικά.

Το ξενοδοχείο Creta Beach ζητά:

Τελοιόφοιτους Τ.Ε.Ι. Φυτικής 
Παραγωγής - Γεωπονίας

•Για πρακτική άσκηση στο τμήμα των κήπων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν  
το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail:  
hr@civitelhotels.com

Η εταιρεία Glonatech ΑΕ (μέλος του ομίλου ΟΝΕΧ 
S.A.) για τη στελέχωση του τμήματος R&D ζητά:

Ερευνητή Εργαστηρίου

Προσόντα υποψηφίου 
•Πτυχίο ΑΕΙ χημικού μηχανικού ή χημικού 
•Διδακτορικό στον τομέα της νανοτεχνολογίας 
και εξειδίκευση στους νανοσωλήνες άνθρακα 
(MWCNTs) 
•Εμπειρία σε εφαρμογές νανοϋλικών 
•Εμπειρία σε βιομηχανική επιχείρηση  
και απασχόληση σε εταιρικό περιβάλλον

Περιγραφή θέσης 
•Εργασία στο τμήμα R&D 
•Χαρακτηρισμό MWCNTs και υλικών  
νανοτεχνολογίας 
•Ανάπτυξη νέων προϊόντων/υλικών με βάση  
τους MWCNTs 
•Δυνατότητα συχνών μετακινήσεων

Προσφέρονται 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφι-
κό τους σημείωμα στο e-mail: hr@onexcompany.
com ή στο fax: 210 4310875.

ΤεχνιΤεΣ
H αλυσίδα MARKET IN αναζητά τον κατάλληλο υπο-
ψήφιο για την κάλυψη της παρακάτω θέσης εργασίας:

Υδραυλικός Τεχνίτης 
(Κωδ. Θέσης PL 1/15)

Προφίλ υποψηφίου: 
•Κάτοχος πτυχίου IEK ή τεχνικής επαγγελματικής 
σχολής 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνων 
σε αντίστοιχη θέση 
•Εμπειρία σε κτιριακές ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν 
•Υπευθυνότητα & ομαδικό πνεύμα

Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό 
σημείωμα αναγράφοντας απαραίτητα τον κωδικό 
της θέσης στο e-mail: d.prosopikou@market-in.gr, 
fax: 2299 150799. Όλα τα βιογραφικά σημειώματα 
θα εξεταστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Τεχνικοι
Η E-GATE Ε.Π.Ε.μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες 
εταιρείες προϊόντων πληροφορικής και τεχνολογίας, 
ζητά να προσλάβει στέλεχος για την καλύτερη οργάνωση 
της λειτουργίας του τμήματος τεχνικής υποστήριξης 
των πελατών της.

Υπεύθυνος Τεχνικού Τμήματος 
(κωδ. MTHY 0414)

Αντικείμενο εργασίας: Συντονίζει την καθημερινή 
δράση της τεχνικής ομάδας, επιβλέπει την ορθή τή-
ρηση των διαδικασιών εγγύησης και επιστροφής των 
κατασκευαστών, υλοποιεί ελέγχους ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, συντονίζει τη συνεργασία 
του τμήματος με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας, 
συμμετέχει στην επιδιόρθωση και τη συντήρηση μη-
χανογραφικού εξοπλισμού.

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε θέση υπευθύνου τεχνικού  
τμήματος τουλάχιστον 5 έτη. 
•Πολύ καλές γνώσεις υποστήριξης: Η/Υ, 
•Servers, εκτυπωτών, κινητών τηλεφώνων,  
εξαρτημάτων αναβάθμισης, δικτύων, εγκαταστάσεις 
λογισμικού. 

•Εμπειρία system administration σε Windows  
και Linux περιβάλλοντα, αντίστοιχες γνώσεις  
δικτύων & σχετικών εφαρμογών 
•Επιθυμητό πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης σχολής 
ηλεκτρονικών ή συναφούς κλάδου. 
•Αποδεδειγμένες οργανωτικές και διοικητικές 
ικανότητες. 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
•Επιθυμητό δίπλωμα μοτοσυκλέτας  
και/ ή αυτοκινήτου.

ΗE-GATE Ε.Π.Ε.προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο 
αποδοχών (μισθό, ασφάλιση, bonus), σύγχρονο, νεανικό 
και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας, σημαντικές 
ευκαιρίες εξέλιξης στο πλαίσιο μίας δυναμικά ανα-
πτυσσόμενης εταιρείας στο χώρο της πληροφορικής.

Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας, 
αναφέροντας τον κωδικό της θέσης εργασίας στο 
e-mail: hr@e-gate.gr

Wind Turbine Technician

Job description: Subsidiary of EDF, EDF Energies 
Nouvelles (more than 3050 employees, turnover of 
1,294 million euros in 2013, more than 7,190 MW 
gross operating) is a leader in the production of green 
electricity. With a development focused on wind energy 
and solar photovoltaics, the company is also active in 
other segments of the renewable energies: offshore 
wind, marine energy, small hydro, biogas, biomass. EDF 
EN is present abroad, mainly in Europe (France, Italy, 
Portugal, Greece, Turkey, UK, Belgium, Germany, Spain, 
Bulgaria) and North America (United States, Canada 
and Mexico) came recently in Morocco, South Africa 
and Israel. The Company integrates all businesses: the 
development, construction, production and operation 
of green electricity plants.

Vacancy overview: This role will be based at Levadia 
- Viotia - Greece.

Nature and Scope: Reporting to your regional O&M 
area manager, you will be expected to deliver scheduled 
and unscheduled maintenance services to Vestas 
V90-3MW wind turbine projects in accordance with 
manufacturer’s guidelines.  

Principal Accountabilities: 
Your daily activities will include, 
 and you will be familiar with: 
•Maintaining the highest levels of safety 
 to comply with all health and safety requirements. 
•Scheduled service in accordance with 
manufacturer’s guidelines. 
•Reporting and planning daily maintenance 
activity. 
•Coordinating local spare part and consumable 
stock. Faultfinding, troubleshooting, maintenance 
and repair on all turbine systems, which will 
include mechanical, electrical and hydraulic 
assemblies and major components. 
•Proactive repair or component replacement  
to prevent complete failure or system down time. 
•Supervising specialist and subcontractor activity 
during main component exchange. 
•Provide safety induction to contractors and 
visitors (if Lead technician is not available). 
•Providing out of hours and weekend response  
to turbine breakdown. 
•Ensuring the highest level of turbine availability.

Skills and qualifications: 
Qualifications and experience: 
•Bachelor (technological educational institute - 
TEI) in electrical (or equivalent experience) 
•Significant experience on wind turbines  
in a technician capacity 
•Knowledge of Vestas V90-3MW wind turbine 
•Knowledge of other manufacturers will be a plus 
•Experience the power of electricity and 
automation 
•Experience in the maintenance of hydraulic 
systems 
•Languages : Fluency of English is required 
•High level of physical fitness, good health  
& ability to work at heights 
•High level of computer literacy (MS office) 
•Driver’s license required 
•Strong safety minded person 
•Excellent analytical thinking 
•Strong sense of organisation and planning 
•Enjoy working in the field 
•Ability to communicate and pass on technical 
knowledge

Additional information: To apply for this exciting 
opportunity, please forward a resume to e-mail: 
Services.GR@edf-en.com. Last date for receiving 
applications: 22nd February 2015.

Από την εταιρία Πλαστικά - Κ. Κοτρώνης Α.Β.Ε.Ε., 
μία δυναμικά αναπτυσσόμενη βιομηχανία, η οποία δρα-
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Παρέχεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. Δυνα-
τότητα γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης για άτομα 
που επιθυμούν καριέρα.

Aποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: petros.michalakopoulos@gmail.com

Το ξενοδοχείο Doryssa Seaside Resort 5* αναζητά:

Sous Chef

Απαραίτητα προσόντα:  
•Κάτοχος πτυχίου αντίστοιχης σχολής 
•Άριστη γνώση ελληνικά, Αγγλικά 
•Προϋπηρεσία 2-3 χρόνια
Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα στο e-mail: manager@doryssa.gr

Food & Wine Tour Agency 
Santorini

Santorini Wine Tour, a leading wine and culinary 
tour agency, is looking to recruit a candidate for the 
summer season 2015.

The position is full-time and the main duties  
of the candidate would include amongst other: 
•Leading small, exclusive wine & culinary group 
tours 
•Talking about and presenting wines and food 
•Escorting small groups of travelers experiencing 
wine & culinary tours

Qualifications: 
•WSET advanced level or degree in enology  
or proven work experience as a sommelier  
or wine water 
•Good knowledge of Greek and international wines 
•Proficient in English (verbal communication) 
•Pleasant, friendly & fun personality 
•Able to live in Santorini April - October 
•Driving license

The company offers: 
•An attractive package including pay, 
accommodation and specialized training 
•Strong possibility for annual contract

If you are interested in applying for the job please 
provide us with a short cover letter explaining why 
you would like to work with us, along with your CV 
and a recent picture to: info@santoriniwinetour.com. 
All applications will be treated with confidentiality.

Το ξενοδοχείο Astra suites επιθυμεί να εντάξει στο 
δυναμικό του για τη σεζόν 2015:

Σερβιτόρους  
για το Room Service & το Εστιατόριο

Επαγγελματικές ικανότητες: Το σερβίρισμα φαγητού 
και ποτών στους πελάτες καθώς και η φιλική εξυπη-
ρέτησή, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη ικανο-
ποίησή τους. Προσαρμογή και τήρηση των standards 
του ξενοδοχείου.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχειακή μονάδα 5* στη Σαντορίνη 
•Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής 
γλώσσας 
•Η γνώση μίας ακόμα ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί 
επιπλέον προσόν 
•Πτυχίο σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
 
Το Astra suites προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών και άριστο εργασιακό περιβάλλον.

Παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα 
μαζί με μία πρόσφατη φωτογραφία σας καθώς και 
τυχόν υπάρχουσες συστατικές επιστολές στο e-mail: 
george@astrasuites.com. Τηλ: 6932224535.

ΤουριΣΜοΣ
Ξενοδοχείο στη Μύκονο ζητά να προσλάβει:

Υπάλληλο Υποδοχής

Με τα παρακάτω προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής τουριστικών επαγγελμάτων  
ή αντίστοιχης σχολής. 
•3 ή 4 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών και μιας επιπλέον 
ξένης γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία

Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρεία μας 
προσφέρει: 
•Αποδοχές ανάλογες προσόντων 
•Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 

άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα, συνοδευόμε-
νο με μία πρόσφατη φωτογραφία στην παρακάτω 
διεύθυνση e-mail: info@mykonosbeach.gr

Το “Athens Poseidon”ζητά:

Receptionist

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση ή στην τουριστική 
βιομηχανία γενικότερα 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής και μιας δεύτερης 
ξένης γλώσσας 
•Απόφοιτος/η Ελληνικής ή ξένης τουριστικής 
σχολής 
•Εξαιρετική ικανότητα χειρισμού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών (MS Office platform) 
•Πολύ καλή γνώση ξενοδοχειακών PMS 

Επαγγελματικές ικανότητες: 
•Ικανότητα να εργασίας σε περιβάλλον υψηλών 
απαιτήσεων 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Πελατοκεντρική νοοτροπία και αντίληψη

Παρακαλούμε όπως όλα τα βιογραφικά να αποστέλ-
λονται στο ακόλουθο e-mail: hr@poseidonhotel.com.gr

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.

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

Reservations Manager

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 5 
ετών σε ξενοδοχειακές αλυσίδες ή μονάδες 4*/5* 
άνω των 1000 δωματίων, στην Ελλάδα  
ή το εξωτερικό 
•Άριστη γνώση revenue management  
και τιμολόγησης 
•Άριστη γνώση δημιουργίας αναφορών  
και παρουσίασης τους στη διοίκηση του ομίλου 
(στατιστικές, κοστολόγια, προτεινόμενη  
τιμολογιακή πολιτική κλπ.) 
•Άριστη γνώση Ελληνικών & Αγγλικών - Η γνώση 
επιπλέον ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί. 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και ξενοδοχειακού 
λογισμικού Fidelio/Opera 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες με πελάτες, 
συνεργάτες και προσωπικό 
•Εμπειρία στην εκπαίδευση υφιστάμενου  
προσωπικού (on the job training) 
•Δυνατότητα εργασίας με ελάχιστη επίβλεψη,  
με μεγάλη προσοχή στις λεπτομέρειες και απόλυτη 
τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και διαδικασιών 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά,  
οργανωτικά και διοικητικά προσόντα, ομαδικό 
πνεύμα εργασίας 
•Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα  
υπό συνθήκες πίεσης

Καθήκοντα: 
Περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται,  
στα παρακάτω: 
•Ενημέρωση του τμήματος κρατήσεων  
για το ημερήσιο πλάνο πωλήσεων δωματίων  

και παρακολούθηση της άριστης εφαρμογής του, 
εξασφαλίζοντας μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων 
•Καθημερινή ενημέρωση του εμπορικού διευθυντή 
για την πορεία των πωλήσεων και παρουσίαση 
προτάσεων που θα οδηγήσουν στην αύξηση  
της κερδοφορίας 
•Καθημερινή συνεργασία με τους front office 
managers όλων των ξενοδοχείων για την σωστή 
και άμεση παροχή πληροφοριών των αναμενόμενων 
αφίξεων 
•Εξασφάλιση άριστων σχέσεων με πελάτες,  
μεμονωμένους και εκπροσώπους των tour 
operators 
•Εξασφάλιση της άριστης λειτουργίας του τμήματος 
κρατήσεων 
•Διασφάλιση παροχής επαγγελματικής και φιλικής 
υπηρεσία προς όλους τους πελάτες  
από το προσωπικό του τμήματος 
•Επικοινωνία με τους πελάτες,  
συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης παραπόνων 
•Συντονισμός και επιμόρφωση/εκπαίδευση  
του προσωπικού του τμήματος

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 βιο-
γραφικό με φωτογραφία στο φαξ: 22420 55656 
ή μέσω e-mail στο: cv@kipriotis.gr

To ξενοδοχείο Mediterranean Beach στη Σαντο-
ρίνη επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της για την 
περίοδο 2015:

Υπάλληλο Κρατήσεων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής τουριστικών επιχειρήσεων 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχειακή μονάδα 4* 
•Καλή γνώση Αγγλικής

Καθήκοντα και υπευθυνότητες: 
•Ευθύνεται για την εύρυθμη και αποτελεσματική 
λειτουργία του τμήματος 
•Δημιουργεί, καθορίζει, επιβλέπει και υλοποιεί  
το πλάνο εργασιών 
•Συμμετέχει στην επιλογή και αξιολόγηση  
του προσωπικού

Επαγγελματικές ικανότητες: 
•Οργανωτικές και διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Επιμονή στην επίτευξη στόχων 
•Ικανότητες καλής επικοινωνίας με τον πελάτη  
και επίλυση τυχόν προβλημάτων

Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε πολυτελές  
& επαγγελματικό περιβάλλον 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Εξέλιξη & συνεχής εκπαίδευση 
•Διαμονή και φαγητό

Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
mediterraneansantorini@gmail.com

Ζητείται προς εργοδότηση από το ξενοδοχείο Sunrise 
Village Beach Hotel, Πεταλίδι Καλαμάτας για εποχική 
απασχόληση:

Υπεύθυνος/η Τμήματος Υποδοχής

•(Με γνώση Γαλλικής & Αγγλικής γλώσσας  
ως και καλή γνώση στους ηλεκτρονικούς  
υπολογιστές)

Οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο e-mail: 
florens@cytanet.com.cy

H GRECOTEL Hotels and Resorts, η μεγαλύτερη 
ξενοδοχειακή αλυσίδα στην Ελλάδα, ζητεί για τη 
στελέχωση των ξενοδοχείων της για την επόμενη 
τουριστική περίοδο:

Rooms Division Manager

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 
•Διοίκηση, υποστήριξη και εποπτεία όλων  
των εργασιών που λαμβάνουν χώρα στο τμήμα 
υποδοχής, κρατήσεων, πωλήσεων, καθώς  
και στο τμήμα ορόφων του ξενοδοχείου. 
•Διασφάλιση παροχής υπηρεσιών υψηλών  
προδιαγραφών και ικανοποίησης του πελάτη 
•Διαχείριση των πωλήσεων 
•Διαχείριση των απαιτήσεων των πελατών  
με αποτελεσματικό τρόπο 
•Διαχείριση οικονομικών στοιχείων-reports 
•Εκπαίδευση, καθοδήγηση, παρακίνηση, επίβλεψη 
όλων των εργαζομένων που απασχολούνται  
στo τμήμα υποδοχής, κρατήσεων και στο τμήμα 
ορόφων, εστιάζοντας στην εξυπηρέτηση  
των πελατών 
•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.gr

Nikki Lifestyle  
Specialist / Hostess (Fixed Term)

Job description:

Do you have what it takes? 
•Can you respond to communications from guests, 
travel agents, and referral networks concerning 
reservations arriving by mail, telephone, telex, 
cable, fax, or through a central reservation 
system, creates and maintains reservation 
records-usually by date of arrival and alphabetical 
listing prepares letters of confirmation and 
promptly processes any cancellations and 
modifications? 
•Do you know that your role also tracks future 
room availability on the basis of reservations,  
and helps develop forecasts for room revenue  
and occupancy? 
•Are you capable of performing additional duties 
may include preparing the list of expected arrivals 
for the guest experience and assisting  
in preregistration activities when appropriate,  
and processing advance reservation deposits?

If you have answered yes to all of our questions 
above, you might be our Nikki Beach fit for this role.

Job requirements: 
•Minimum 2 years of experience in a similar role 
within the hospitality industry in reservations  
or front office is advantageous. 
•Good interpersonal and communication skills  
in both English and local language is essential 
•The role reports to the Nikki lifestyle manager.

Tell only your best friends! Interested candidates 
are welcomed to apply on line to the following link: 
http://www.nikkibeachhotels.com/careers. «Nikki 
Beach Hotels & Resorts welcomes any CV even 
if not listed in this ad.»

Front Desk Manager 
 Receptionist

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής  
•Τουλάχιστον 2ετή εμπειρία σε παρόμοια θέση  
σε ξενοδοχείο 5 αστέρων, κατά προτίμηση  
στη Σαντορίνη  
•Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτά και προφορικά) 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Εμπειρία σε οργάνωση προσωπικού  
και διαχείριση καθημερινών θεμάτων  
του ξενοδοχείου

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
reception@activus.gr

Το ILIOMARE a 5* HOTEL & RESORTS στη Θάσο 
επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της για την πε-
ρίοδο 2015:

Καμαριέρες

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε ξενοδοχεία  
4 και 5 αστέρων  
•γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 

συνέχεια στη σελ. 18
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•Διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Άριστη διαχείριση χρόνου και προσανατολισμός 
στο αποτέλεσμα

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές (συμπεριλαμβανομένου 
εταιρικού αυτοκινήτου) 
•Πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης 
•Πριμ επίτευξης στόχων 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμικά  
αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα μέσω του link: http://Mycareer.
metro.com.gr. Κωδικός θέσης: WS8102. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Στέλεχος Εξαγωγών με Άριστα Αλβανικά 
(SS01) για Απασχόληση σε Project

O/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει  
να διαθέτει: 
•άριστη γνώση Αλβανικών 
•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 στην Αλβανία.

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.

Η εταιρία ADVANCE PRODUCTS που δραστηριοποι-
είται στη διάθεση εξειδικευμένου ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού και αναλώσιμων ιατρικών υλικών αναζητά:

Υπεύθυνο Δημόσιων Σχέσεων

Υπευθυνότητες θέσης 
•Ανάπτυξη και διατήρηση του πελατολογίου 
•Διασυνδέσεις με τους πελάτες για να καθοριστεί 
η μελλοντική κατεύθυνση του προϊόντος 
•Αύξηση πωλήσεων και επίτευξη στόχων 
•Εξασφάλιση της εφαρμογής διαδικασιών  
σύμφωνα με τις εταιρικές προδιαγραφές 
•Κατάθεση προτάσεων για την επίτευξη των στόχων

Προφίλ/προσόντα υποψηφίου 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Απαραίτητη εμπειρία πάνω από 5 έτη  
στον συγκεκριμένο κλάδο 
•Άριστη γνώση αγγλικής & άριστη γνώση χρήσης 
Η/Υ (word, excel, power point) 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 
ικανότητες 
•Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης 
•Θετική, ευχάριστη, προσωπικότητα με ομαδικό 
πνεύμα 
•Ηλικία έως 45 ετών

Η εταιρία προσφέρει 
•Μισθό αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας. 
•Επιπρόσθετο μπόνους βάσει στόχων. 
•Ευκαιρία για διάκριση και εξέλιξη σε μια δυναμική 
εταιρία στον ιατρικό χώρο.
Θα εξετάζονται μόνο τα βιογραφικά που πληρούν 
το επιθυμητό προφίλ υποψηφίου Θα τηρηθεί πλήρη 
εχεμύθεια. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@
advanceproducts.gr

Η ΖΕΒ ZERO ENERGY BUILDING στα πλαίσια της 
ανάπτυξής της ζητεί:

Υπεύθυνο Διοίκησης Έργου  
Project Manager (κωδ. PM1)

Αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση του κύκλου ζωής των έργων  
από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι την ολοκλήρωση 
•Στενή συνεργασία με πελάτη, εσωτερική ομάδα 
μηχανικών και εξωτερικών συνεργατών 
•Ανάπτυξη και διατήρηση βασικών εγγράφων  
του έργου, όπως προδιαγραφές έργου, ελέγχου 
κόστους, χρονοδιάγραμμα κλπ 
•Διαχείριση ρίσκου και κινδύνων έργου

Υποχρεωτικά προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ κατεύθυνσης μηχανικού 
•Πιστοποίηση PMP  
(project management professional) 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση λογισμικού ΜS Project  
& ΜS Office 
•Οργανωτικές και διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Δυναμισμός, ευελιξία και προσήλωση  
στο αποτέλεσμα 

•Ευχάριστη προσωπικότητα και επαγγελματική 
συμπεριφορά 
•Γνώση νομοθεσίας κτιρίων (νέος ΝΟΚ κλπ) 
•Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη  
θέση τουλάχιστον πέντε ετών 

Επιθυμητά προσόντα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών οικονομικής  
κατεύθυνσης 
•Πιστοποίηση PMI-PBA (PMI professional  
in business analysis) 
•Πιστοποίηση PMI-RMP (PMI risk management 
professional) 
•Πολύ καλή γνώση Γερμανικών

Προσφέρουμε: 
•Αμοιβή  
•Εκπαίδευση  
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ευχάριστο περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν 
βιογραφικό με τον κωδικό ένδειξης PM1 στο 
e-mail: HR@ZEB.GR

Σύμβουλος Τμήματος Συστημάτων 
 Διαχείρισης Ποιότητας 

(Κωδ. Θέσης: 26323-2015) 
με έδρα τη Θέρμη, Θεσσαλονίκης

Αρμοδιότητες: 
•Εκπόνηση & εφαρμογή μελετών ΣΔΠ (ISO 9001, 
ISO 22000, ISO 14000, ISO 18000, ISO 27001) 
•Επιθεωρήσεις εταιριών που εφαρμόζουν ΣΔΠ 
(ISO 9001, ISO 22000, ISO 14000, ISO 18000, ISO 
27001)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ /ΤΕΙ (επιθυμητός ο μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών) 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών, στον τομέα  
των συμβουλευτικών υπηρεσιών 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ  
(Word, Excel, PowerPoint κ.α.) 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητή: Εμπειρία σε εκπόνηση μελετών - τεχνική 
υποστήριξη πελατών (παρακολούθηση επενδυτικών 
έργων) σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ, 
αναπτυξιακό νόμο, κλπ).

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

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

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@cosmoshellas.
com (Υπ’ όψιν: τμήματος ανθρώπινου δυναμικού).

Marketing Manager (2501) 
Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Βιομηχανία τροφίμων αναζητά marketing 
manager, για την καλύτερη προβολή της εταιρείας 
προς τα ΜΜΕ και τους πελάτες της, στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό.

Καθήκοντα θέσης: Ο/ Η κατάλληλος υποψήφιος θα 
αναλάβει την ευθύνη προβολής της εταιρείας μέσω 
των social media, της οργάνωσης εκδηλώσεων προς 
το καταναλωτικό κοινό και των ενεργειών δημοσί-
ων σχέσεων της εταιρείας (δελτία τύπου, φορείς, 
σύλλογοι κλπ).

Απαραίτητα προσόντα: 
•πενταετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία 
σε αντίστοιχη θέση τμήματος marketing 
•άριστη επαγγελματική γνώση και αξιοποίηση 
όλων των social media (webpage, facebook, 
twitter, linkedin κλπ) 
•εμπειρία στη διοργάνωση εταιρικών εκδηλώσεων 
•άριστη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και των σχετικών σχεδιαστικών προγραμμάτων 
•άριστη γνώση αγγλικών

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@anadeixi.gr

Consultant (Κωδ. 2203)

Η Bedor EXCEM εξειδικεύεται σε προγράμματα 
reengineering, που στόχο έχουν να βοηθήσουν τις 
μεγάλες επιχειρήσεις (βιομηχανίες, υπηρεσίες, εμπόριο 
κ.τ.λ.) με σκοπό την βελτιστοποίηση των αποτελεσμά-
των τους. Οι υπευθυνότητές σας σαν σύμβουλος θα 
σχετίζονται με την ανάπτυξη και εφαρμογή ενεργειών, 

που θα συνεισφέρουν στην ολοκληρωτική εφαρμογή 
του προγράμματος στα έργα, στα οποία θα συμμετέχετε.

•Productivity management 
•Quality management 
•Customer service management 
•Management training 
•Sales development 
•Skills enhancement

Βιογραφικό στα αγγλικά.

Απαραίτητο πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων, μη-
χανικού παραγωγής ή οικονομικής κατεύθυνσης. 
Επιθυμητή 4ετη εμπειρία σε έργα reengineering ή 
βελτιστοποίησης παραγωγικότητας. Δυνατότητα 
για έργα στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. 
Μόνο άμεσα διαθέσιμοι. Ηλικία 30-35 ετών.

Εθνικής Αντιστάσεως 25, 15232 Χαλάνδρι, βιο-
γραφικά στο e-mail: dimitriou@bedorexcem.com. 
Fax: 210 6843236.

HR Assistant / Recruiter

Τα καθήκοντά σας: 
•Βοηθάτε τον υπεύθυνο ανθρώπινου δυναμικού  
•Εγγυάστε την τήρηση των υποχρεώσεων  
σε επίπεδο νομικό και κοινωνικό 
•Διαχειρίζεστε την αξιολόγηση προσωπικού  
μαζί με τον υπεύθυνο 
•Δημιουργείτε περιγραφές θέσεων εργασίας  
και διαδικασίες λειτουργίας 
•Συντονίζετε και διαχειρίζεστε τις κοινωνικές 
σχέσεις

Το προφίλ σας: 
•Πτυχίο με ειδίκευση στο ανθρώπινο δυναμικό. 
Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου, ειδικά σε θέματα 
ανθρώπινου δυναμικού, θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. 
•Άπταιστη γνώση αγγλικών 
•Εμπειρία τουλάχιστον δύο χρόνων απαραίτητη 
•Ικανότητα εύκολης προσαρμογής και συνεργασίας 
σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον 
•Δυναμική προσωπικότητα και ομαδικότητα  
στην εργασία

Τα δυνατά σας σημεία: 
•Επαγγελματισμός 
•Συνέπεια 
•Διπλωματία 
•Καλές διαπροσωπικές σχέσεις

Προσφέρονται: 
•Μισθός και ασφάλιση 
•Επαγγελματική εξέλιξη και συνεχής εκπαίδευση

Ανακαλύψτε τα επαγγέλματα μας στο site: www.
santikoscollection.com και κάντε αίτηση online. Η 
εταιρεία ενημερώνει τηλεφωνικά μόνο τους υποψή-
φιους των οποίων τα προσόντα ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις της θέσης.

About EWORX: EWORX S.A. is a privately held 
company that was established in Athens in 2001 
and has offices both in Athens and Brussels. EWORX 
offers communication, creative design, web/software 
development and digital consultancy services 
leveraging on the convergence of electronic media 
and the growing need for innovative solutions to 
organisational and corporate challenges in the digital 
age. EWORX’s website can be found at www.eworx.
gr - where an indication of the work undertaken by 
the company in the last years can be found.

Are you creative, talented, passionate? Do you 
code or design in your dreams and want to change 
the world? If yes, then, you should probably try 
to join the EWORX family.

Junior Project Manager

Description of position: The successful candidate 
will ensure that client requirements are met, projects 
are completed on time and within budget and that 
projects’ goals are realised. Over time, s/he may consult 
clients in areas such as usability, new technologies 
and digital communication and marketing.

Typical responsibilities include: 
•Pre-sales / proposal preparation / tender 
writing. 
•Exploring and assessing clients’ needs (running 
client interviews, surveys and insight studies). 
•Agreeing project objectives and facilitating  
the definition of project scope, goals  
and deliverables. 
•Writing business and technical requirements 
specifications. 
•Leading branding and design projects. 
•Management of multidisciplinary project team 
•Project risk assessment and management. 
•Making sure quality standards are met. 
•Client training and support. 
•Accounting, costing and billing. 

•Writing client reports including web analytics 
documents, benchmarking studies, information 
architecture reports, user guides and survey 
analysis documentation.

Qualifications: 
Candidates should have: 
•Excellent grasp of internet technologies. 
•Excellent knowledge of project management 
notions and methodologies (especially Agile 
methods such as SCRUM). 
•Strong sense of ownership, urgency and drive. 
•Strong desire for creative work. 
•Analytical thinking, team spirit and desire  
for constant learning. 
•Excellent communication skills. 
•University or equivalent degree in an IT-related 
discipline. 
•Desire for pursuing a career in a fast growing 
digital media company working with international 
clients. 
•Excellent written and spoken English.

Benefits: 
•Competitive salary. 
•Opportunity to work in high-profile, 
international projects. 
•Continuous education and knowledge exchange. 
•Friendly and stimulating environment. 
•Career path.

Travel: 
•It is possible to be asked to travel in EU 
countries in order to support the work  
that s/he has undertaken.

Start info: Immediately  
Address: Jean Moreas 66, Halandri, Athens 
Contact info: Human resources division

To apply for a position at our company, please send a 
full resumé and a cover letter explaining why you’re 
the right person for the job. For design posts don’t 
forget to include (a link to) your portfolio. Email your 
application to the following e-mail: job@eworx.gr 
and include the position code of your interest in 
theme mail subject.

Internal Processes & Audit Officer

We are an international holding company with 
substantial new Offices in Glyfada, offering HR services 
to the UK market through our subsidiaries. We are 
seeking an internal processes & audit officer, with 
a minimum of 3 years experience, to contribute to 
the efficiency and effectiveness of our operations.

Responsibilities: 
•Co-ordination of internal policies & procedures 
(needs identification, development & publishing) 
•Employee’s contact point on organisation’s 
policies & procedures 
•Create & maintain the corporation’s knowledge 
base 
•Creation of audit material (questionnaires, 
questionnaires’control design documents) 
•Carrying out internal audits 
•Handling Internal control related incidents 
(reporting, investigation, analysis, resolution) 
•Incidents root cause analysis 
•Risk evaluation 
•Inform the executive team on risks, incidents  
& key performance indexes

Desired skills & experience: 
•Internal control (policies & procedures, 
auditing, incident management) experience 
•Change management experience 
•Process Improvement oriented 
•Familiar with project management principles 
and practices (PMI) 
•Bachelor degree 
•Master’s degree (desirable) in relevant field 
•Excellent command of the English language 
(oral and written) 
•Analytical skills 
•Internal auditor certification from a recognised 
certifying body 
•Familiar with: risk assessment, root cause 
analysis, incident investigation, key performance 
indexes 
•Ability to work under pressure and strict time 
schedule 
•MS Office 
•Highly developed collaboration  
& communication skills 
•Business ethics

Working in HPD Laboratory makes you part of 
a great organization and a great innovative and 
driven team. If you desire to join us, please send 
us your CV in English at the following e-mail: 
hrmanagement@hpdlaboratory.com

ΣΤελεχη  
επιχειρηΣεων

Η εταιρία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε., ξενοδοχείο 
Sheraton Rhodes Resort, επιθυμεί να εντάξει στο 
δυναμικό της:

HR Manager

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στο γενικό 
διευθυντή του ξενοδοχείου και έχει έδρα τη Ρόδο.

Περιγραφή θέσης: Υποστηρίζει και διασφαλίζει 
την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών διαχείρισης 
ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας και αντίστοιχων 
πρακτικών σε συνδυασμό με την ισχύουσα νομοθεσία 
που θα προσελκύουν, αναπτύσσουν και διατηρούν το 
ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας ώστε να συμβάλλουν 
στην εφαρμογή της επιχειρηματικής στρατηγικής της 
εταιρίας και την επίτευξη των στόχων της.

Καθήκοντα ρόλου: 
•Να διασφαλίζει και να εφαρμόζει τις διαδικασίες 
επιλογής και πρόσληψης προσωπικού. 
•Να διασφαλίζει ότι οι εκπαιδευτικές ανάγκες 
ανιχνεύονται και ικανοποιούνται, σύμφωνα  
με το εγκεκριμένο εταιρικό πλάνο εκπαίδευσης. 
•Να διαχειρίζεται και να εφαρμόζει τη διαδικασία 
αξιολόγησης στο σύνολο της εταιρίας, σε ετήσια 
βάση, ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να έχουν  
μια δίκαιη και σωστή αντιμετώπιση. 
•Να διασφαλίζει ότι η έρευνα απόψεων  
των εργαζομένων, επιχειρείται κατά τρόπο δόκιμο 
και αποτελεσματικό, σύμφωνα με τις εταιρικές 
οδηγίες και γενικά να επιτελείται κατά τρόπο  
τέτοιων ώστε οι συνθήκες εργασίας  
να βελτιστοποιούνται, αυξάνοντας την ικανοποίηση 
των υπαλλήλων και την παραγωγικότητά τους. 
•Να επεξεργάζεται, αναπτύσσει και υποβάλει  
τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό κόστους εργατικού 
δυναμικού, ο οποίος θα υποστηρίζει το συνολικό 
προϋπολογισμό, αναφορικά με τους στόχους,  
τις πολιτικές, και τις στρατηγικές της εταιρίας. 
•Να είναι πλήρως ενημερωμένος/η για τυχόν 
αλλαγές στην εργατική νομοθεσία, ώστε  
να συμβουλεύει και να κατευθύνει  
τους διευθυντές τμημάτων σε θέματα προσωπικού, 
κατά τρόπο ώστε η εταιρία να είναι σύννομη  
και ότι το όλοι οι υπάλληλοι της εταιρίας  
μεταχειρίζονται ακριβοδίκαια. 
•Να προετοιμάζει, εφαρμόζει και επιβλέπει  
ότι όλες οι πολιτικές της διεύθυνσης προσωπικού 
υλοποιούνται αντανακλώντας την ισχύουσα  
νομοθεσία, εξασφαλίζοντας την αρμονική  
και αποτελεσματική εκτέλεση της εργασίας. 
•Να διασφαλίζει ότι οι πρόσθετες παροχές  
που έχει θεσπίσει η εταιρία, υλοποιούνται κατά 
τρόπο συμβατό με τις εταιρικές αξίες και αρχές. 
•Να διασφαλίζει την εφαρμογή ενός έγκυρου  
συστήματος μισθοδοσίας, στα πλαίσια της πολιτικής 
αμοιβών και παροχών της εταιρίας. 
•Να διασφαλίζει και εφαρμόζει συστήματα  
επικοινωνίας μεταξύ της διεύθυνσης  
και του προσωπικού για τη δημιουργία  
ενός κλίματος εύρυθμης λειτουργίας της εταιρίας 
που θα εναρμονίζεται με την κουλτούρα  
και τη φιλοσοφία της εταιρίας.

Προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. στην οργάνωση και διοίκηση  
επιχειρήσεων, με επιθυμητή την εξειδίκευση  
στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Η κατοχή 
μεταπτυχιακού τίτλου, ειδικά σε θέματα ανθρώπινου 
δυναμικού, θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. 
•Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση  
τουλάχιστον 4 χρόνια. Εμπειρία σε πολυεθνική 
εταιρία θα εκτιμηθεί. 
•Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής  
γλώσσας. 
•Πολύ καλές ικανότητες χειρισμού Η/Υ 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άντρες 
•Επικοινωνιακές, οργανωτικές και διοικητικές 
ικανότητες 
•Ικανότητες επίλυσης διαφορών & λήψης  
αποφάσεων

Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό μισθό σε ένα εργασιακό περιβάλλον 
γεμάτο προσκλήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστεί-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο στη διεύθυνση: asteropi.papadaki@
sheraton.com. Υπόψη Αστερόπης Παπαδάκη. Θα 
τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε επιθυμεί να 
προσλάβει άμεσα για τα γραφεία της στην Αθήνα:

Στέλεχος  
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι και μεταπτυχιακός τίτλος  
(κατά προτίμηση θετικής ή οικονομικής  
κατεύθυνσης) 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) 
ετών στην υλοποίηση και διαχείριση έργων  
της ευρωπαϊκής επιτροπής, και στην υποβολή 
προτάσεων 
•Εμπειρία σε προγράμματα εδαφικής συνεργασίας 
(π.χ. Adriatic, MED, Intereg, SE) 
•Ικανότητα και εμπειρία στη συγγραφή μελετών 
και παραδοτέων έργων (π.χ. specs, evaluation, 
exploitation / sustainability plans) 
•Επιθυμητή γνώση στον τομέα science, 
technology and innovation policy. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών (προφορικό και γραπτό 
λόγο) 
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office)

Εάν σας ενδιαφέρει να συνεχίσετε την επαγγελματική 
σας καριέρα σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περι-
βάλλον, αποστείλατε το βιογραφικό σας στο e-mail: 
hr@atlantisresearch.gr με κωδικό RTD_ATH01.

About Huawei Technologies: Huawei Technologies 
Co., Ltd. is one of the leading players in the global 
telecom market based in China. Our products and 
solutions have been deployed in over 140 countries, 
serving more than one third of the world’s population. 
We have over 62,000 product and solution R&D 
employees, which comprise more than 44% of Huawei’s 
total employees worldwide.

Together with customers and partners, we endeavor 
to bring better communication services to more people 
to help them live a better life. For further information, 
please visit us now at: http://www.huawei.com. We 
are offering a challenging position, the opportunity 
to grow with us!

Product Manager Assistant

Job description: 
•Understanding of trade model in business 
activity of telecom sector 
•Familiar with preparation of BOQ  
(bill of quantity) for Telecom  
•Facilitate product management in pre-sales  
on BOQ preparation 
•Handle any BOQ modifications required during 
project progress 
•Manage (internal and external) routinely billing 
dispute related to product 
•Keep track and process incoming product POs 
and be able to generate financial statements  
and reports detailing accounts receivable status 
•Evaluate PO prices, payment terms, delivery 
timelines etc based on frame agreement or offer 
•Knowledge of project milestones and 
contractual terms related to billing and revenue

Skills: 
•Open to work in a strong multicultural 
environment 
•Expert in the use of MS Office suite  
with emphasis on complex spreadsheet design 
and maintenance. 
•Knowledge of telecommunications project, 
contract and billing terminology. 
•Strong analytical abilities and coordination/
self-direction capabilities. 
•Ability to manage multiple priorities and work 
effectively in a fast-paced environment  
with changing responsibilities

Position requirements: 
•Education: bachelor’s degree in accounting  
or finance or engineering 
•Masters degree will be consider an asset 
•Relevant work experience: A minimum  
of two years of telecom commercial, with five 
years preferred. 

The company offers: 
•Competitive remuneration package 
•Further professional development  
in a multinational company

You can email your updated CV in English referring 
the job title of the position to the following e-mail: 
Demetros.Phiniotis@huawei.com

Customer Onboarding Officer

We are an international holding company with 
substantial new offices in Glyfada, offering HR Services 
to the UK market through our subsidiaries. We are 
currently seeking to enhance our service operations 
department with a customer onboarding officer that 
will pave the way to an exquisite customer experience.

Responsibilities include: 
•Responsible for the smooth and timely 

onboarding of new customers (small-medium 
enterprises) 
•Co-ordinate communications between the sales 
and customer service teams 
•Administer the back-office tasks required for 
the preparation of our customers’ onboarding 
•Prepare, gather and communicate documents  
& reports related to the customers’ implementation 
•Enhance the customer implementation cycle  
by identifying customer onboarding best 
practices, and implementing them internally

Desired skills and experience: 
•Excellent command of the English language 
(oral & written) 
•Bachelor’s degree on business administration, 
management,  accounting, finance, or related 
discipline 
•At least 3 years of experience in a similar role 
•Familiarity with the UK Payroll & HR service 
market 
•Advanced Excel user 
•Familiar with accounting principles and financial 
reports 
•Attention to detail & great organizational  
& communication skills 
•Project management experience and skills 
(familiar with PMI model) 
•Critical thinking, problem-solving and decision 
making skills

Working in HPD Laboratory makes you part of 
a great organization that puts employees first. 
Should you aspire joining an exciting team, in a 
professional environment that speaks for personal 
growth, send your CV to the following e-mail: 
CVhrmanagement@hpdlaboratory.com

H ATOM DYNAMIC είναι μια δυναμικά αναπτυσ-
σόμενη εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
Είναι πρωτοπόρος στο τομέα των θερμικών κατερ-
γασιών, NTD, διαχείριση και συντήρηση αγωγών και 
εγκαταστάσεων και βιομηχανικών επιθεωρήσεων. 
Δραστηριοποιείται διεθνώς σε σύνθετα έργα μεγάλης 
κλίμακας πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και αγωγών 
φυσικού αερίου. Στα πλαίσια της συνεχούς και δυ-
ναμικής ανάπτυξής της αναζητά:

Site Manager

O/η κάτοχος της θέσης θα έχει την ευθύνη της ομα-
λούς ολοκλήρωσης όλων των δραστηριοτήτων που 
αφορούν στην εταιρεία, σε project στη Γαλλία.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου 
μηχανικού 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών  
σε παρόμοιες θέσεις τεχνικών έργων. 
•Ικανότητες οργάνωσης, επικοινωνίας  
και επίλυσης προβλημάτων. 
•Ικανότητα να παρακινήσει, να οδηγήσει  
και να ενισχύσει το ηθικό των ομάδων. 
•Ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και της Γαλλικής 
γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη της θέσης παρα-
καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα 
αναφέροντας τον κωδικό της θέσης στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: atomrecruiting@gmail.com

Randstad Hellas is seeking to recruit a:

Sales Administrator

On behalf of our client, a subsidiary of a multinational 
company, for a fixed term contract (9 months).

Αρμοδιότητες/responsibilities 
•Quotation and order handling on ERP SAP 
environment 
•Preparing and processing orders 
•Customer database management 
•Customer service 
•Invoicing 
•Creating sales reports and sales trend analyses 
•Inventory tracking

Προσόντα/requirements 
•A Bachelor’s degree or a degree in economics 
studies 
•2-4 years experience as a sales administrator 
•Advanced knowledge of MS Office applications 
and SAP 
•Fluency in English (Spanish and/or Italian  
will be considered as an asset) 
•Advanced communication skills written  
and spoken

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://tinyurl.
com/krukj3v. Follow us on: Linkedin, Facebook, 
Twitter, website: www.randstad.gr 

Η ELVIAL ΑΕ λόγω της συνεχούς ανάπτυξής της 
στον κλάδο του αλουμινίου ζητά νέο συνεργάτη για 
το τμήμα των εξαγωγών:

Back Office

Η κύρια αρμοδιότητα της θέσης είναι: 
•Καταχώρηση παραγγελιών εξωτερικού 
•Καθημερινή επικοινωνία με τους πελάτης  
και αποτελεσματική εξυπηρέτηση τους  
σε όλα τα θέματα που προκύπτουν. 
•Διευθέτηση μεταφοράς των εμπορευμάτων,  
επικοινωνία με μεταφορικές και εκτελωνιστές 
•Γραμματειακή υποστήριξη πωλητών εξωτερικού 
•Σύνταξη επιστολών, προσφορών  
και προτιμολογίων 
•Διασφάλιση τήρησης πιστωτικής πολιτικής  
εταιρείας

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Άριστη γνώση αγγλικών, γερμανικών  
και γαλλικών σε επίπεδο επαγγελματικής  
γραπτής και προφορικής επικοινωνίας. 
•Εμπειρία σε τμήμα εξυπηρέτησης πελατών 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Ικανότητα άμεσης εξυπηρέτησης και γρήγορη 
λήψη ορθών αποφάσεων 
•Υπευθυνότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια.

Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, 
•Ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης, 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, 
•Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.
Αν πιστεύετε ότι πληροίτε τις παραπάνω προϋποθέ-
σεις, παρακαλούμε όπως στείλατε πλήρες βιογραφικό 
σημείωμα στην παρακάτω διεύθυνση. «ΕΛ.ΒΙ.ΑΛ. 
Α.Ε» Αγ. Παντελεήμονας Κιλκίς ΤΚ 61100. Υπόψη 
Προύτσου Μαρίας ή e-mail: hr@elvial.gr

Υπεύθυνος Εξαγωγών

O υποψήφιος καλείται να συμβάλει στην αναπτυ-
ξιακή προσπάθεια της εταιρείας.

Αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων στο εξωτερικό 
•Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού 
•Προετοιμασία, παρουσίαση και διαπραγμάτευση 
εμπορικών προτάσεων 
•Κλείσιμο και διαχείριση συμφωνιών 
•Έρευνα αγοράς - αξιολόγηση πληροφοριών 
•Διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου 
•Έλεγχος και ανάλυση του ανταγωνισμού 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια στην αγορά 
εξωτερικού 
•Γνώση ξένων γλωσσών (άριστη γνώση  
της αγγλικής γλώσσας), δεύτερη ξένη γλώσσα 
επιθυμητή. 
•Γνώση Η/Υ, MS Office 
•Δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό

Η θέση απαιτεί: οργανωτικές- διοικητικές-  
ικανότητες επικοινωνίας, μεθοδικότητα,  
δημιουργικότητα.

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας και πνεύμα  
συνεργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Αποστολή βιογραφικών στο fax: 210 2819210, 
e-mail: hr@tzanos.gr, (Υπ’ όψιν Κου Τσουρέ) ανα-
φέροντας τον κωδικό θέσης ΥΕΞ/3.

Για τo κατάστημά μας στην Κοζάνη ζητάμε:

Διευθυντικά Στελέχη

Υπεύθυνα για την εύρυθμη λειτουργία του κατα-
στήματος καθώς επίσης και για τη διαχείριση του 
πελατολογίου και την ανάπτυξη των πωλήσεων στον 
τομέα ευθύνης τους.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη 
θέση 
•Προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων  
και αποδεδειγμένη ικανότητα ανάπτυξης πωλήσεων 
και επίτευξης στόχων 
•Εμπειρία σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού  
σε καταστήματα λιανικής ή χονδρικής πώλησης 
•Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού 
•Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας 
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•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευέλικτος/η σε ωράριο

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

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους με πρόσφατη φωτογραφία στην ακόλουθη διεύ-
θυνση e-mail: gm@iliomare.gr. Fax: 25930 72085.

Guest Experience Coordinator 
Night Auditor (Fixed Term)

Job description:

Do you have what it takes? 
•Are you capable of extending a warm, connected 
greeting for those calling into and within  
our property? 
•Are you ready to serve as the information source 
and a one stop shop for all guests? 
•Are you familiar and knowledgeable about  
the property’s amenities, hotel layout, in resident 
dining menu, restaurant & facilities operational 
hours? 
•Do you know that your role requires working 
multi-phone lines in a high volume business 
environment and will execute all aspects  
of a recording guests requests and ensuring 
such requests receives closure within timelines 
prescribed?

If you have answered yes to all of our questions 
above, you might be our Nikki Beach fit for this role.

Job requirements: Minimum 2 to 3 years of experience 
in a similar role in a 5 star hotel property. Excellent 
written and spoken English is a must. Good written 
and spoken local language is an added advantage. 
Other traits include and are not limited to attention to 
details, organization, data entry skills, room division 
software, analyzing information,thoroughness, 
reporting research results, strong organisational, 
budgetary, yielding, troubleshooting and technical 
skills complimented by good leadership and time 
management skills. Business administration / hospitality 
or hotel related qualification at a graduate or post 
graduate level is preferred. The role reports to the 
general manager and has a functional dotted line 
reporting to the group director of operations.

Tell only your best friends! Interested candidates 
are welcomed to apply on line to the following link: 
http://www.nikkibeachhotels.com/careers. «Nikki 
Beach Hotels & Resorts welcomes any CV even 
if not listed in this ad.»

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

Front Office Manager
Προσόντα: 
•Απόφοιτος-η τουριστικής σχολής ή τριετής  
εμπειρία σε ανάλογη θέση σε υποδοχή ξενοδοχείου 
•Άριστη γνώση Αγγλικών, πολύ καλή γνώση  
Ελληνικών 
•Καλή γνώση Ολλανδικών ή Γαλλικών  
θα συνεκτιμηθεί 
•Χρήση Η/Υ και πολύ καλή γνώση συστημάτων 
FIDELIO 2v8 
•Ομαδικό πνεύμα με ικανότητες διοίκησης  
προσωπικού 
•Εξωστρεφής και επικοινωνιακή προσωπικότητα

Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές και ασφάλιση 
•Διαμονή και διατροφή 
•10μηνη απασχόληση 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας

Επικοινωνία: 
•Με έγχρωμη φωτογραφία στην ηλεκτρονική  
διεύθυνση: manager@aegeanview.gr

H «Kalamaki Holidays», εταιρεία με έδρα στο Κα-
λαμάκι Νότιας Κρήτης - Νομού Ηρακλείου, ζητά να 
προσλάβει για τη σεζόν 2015:

Receptionist

Απαραίτητα προσόντα: 
•Αντίστοιχη εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών 
τουλάχιστον δυο ετών (σε τουριστικό γραφείο, 
ξενοδοχείο, ή γραφείο ενοικιάσεων αυτοκινήτων)  
•Άριστη γνώση ξένων γλωσσών  
(προφορικά και γραπτά) κατά προτίμηση  
και προτεραιότητα Γερμανικά, Αγγλικά, Γαλλικά 
•Αρίστη γνώση Η/Υ (Excel, Word, MS Office)

Κύρια καθήκοντα: 
•Υποδοχή πελατών 
•Check in & check out πελατών 

•Διαχείριση τηλεφώνων, e-mails, fax, επιστολών 
•Voucher check 
•Έλεγχος διαμερισμάτων και κοινόχρηστων  
χώρων πριν την άφιξη των πελατών 
•Διαχείριση παραπόνων

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας 
•Πλήρη απασχόληση 
•Εποχική σύμβαση 7 μηνών (Απρίλιος - Οκτώβριος)

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
tsioutra@hotmail.com

H εταιρία ΑCROTEL AE στη Σιθωνία Χαλκιδικής ζητά 
για την επάνδρωση των ξενοδοχείων της:

Beach Boy

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 
5* ή 4* 
•Άριστα Αγγλικά, επιθυμητή δεύτερη ξένη γλώσσα  
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 

Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό με φωτογραφία 
στο e-mail: cv@athena-pallas.gr ή στο φαξ 23750 81419.

άιΣΘηΤικοι
Το ξενοδοχείο “ROYAL PARADISE BEACH RESORT 
& SPA”5* στη Θάσο επιθυμεί να προσλάβει για τη 
σεζόν 2015:

Spa Therapist

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ανάλογης σχολής. 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 5* ξενοδοχείου. 
•Γνώση μεγάλου εύρους θεραπειών spa, 
manicure, pedicure, μασάζ κλπ 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής & άλλης ξένης 
γλώσσας ( Βουλγάρικα ή Ρουμάνικα ή Τουρκικά  
ή Ρώσικα ή Γερμανικά). 
•Προσανατολισμός στην άρτια εξυπηρέτηση  
των πελατών. 
•Άψογη εμφάνιση, ευχάριστη & φιλική  
προσωπικότητα.

Παροχές: 
•Ανταγωνιστικός μισθός. 
•Διαμονή & διατροφή 
•Προοπτική εξέλιξης & μακροχρόνιας συνεργασίας. 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν 
βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
info@royalparadise.gr ή στο fax: 25930 52707.

Body and Paint Manager

General information: 
•Department: After sales, body & paint workshop 
•Place of employment: Nicosia, Cyprus 
•Reward structure: Basic salary and annual 
performance - based bonus and mobile phone 
allowance

Job analysis: 
Main duties & responsibilities:

A. General responsibility: 
•Responsible for the financial results of B&P  
and the well -being of his/her customers, 
employees and business partners

B. Workshop and customer -related duties  
and responsibilities: 
•Customer care: ensures that all customers  
are communicated effectively and handles  
all customer complaints. 
•Responsible for customer relationship 
management at the B&P workshop 
•Process management: ensures the effective 
execution of the core process of customer 
handling 
•Quality control: ensures that proper quality 
control and accountability exist in every core 
process step 
•Integration: responsible for actively promoting 
the workshop’s products through the effective 
integration with the company’s service workshops 
•Supervises the work of the foreman and ensures 
the effective execution of works 
•Supervises the work of the service advisors  
and ensures that customers are treated according 
to the company’s values 
•Coordinates with Insurance companies  
for the effective integration of their staff  
into the B&P processes 
•Responsible for maintaining all quality standards 
required by the company and its principals  
(i.e. process management, cleanness and tidiness, 
tools and equipment, repair quality standards, 
quality control and so on) 
•Responsible for providing to staff all necessary 

tools and equipment needed to perform their work 
•Responsible for coordinating the parts ordering 
process and ensures the parts’ smooth flow  
into the workshop 
•Ensures that all standards related to health  
and safety are applied 
•Ensures that all standards related  
to environmental protection practices and proper 
waste disposal are applied

C. Performance management: 
•Sets targets and monitors performance  
of subordinates 
•Provides regular performance feedback  
and coaching to subordinates 
•Identifies training and development needs  
and coordinates with HR in order to provide  
the proper training & qualifications  
to subordinates

D. Principals: 
•Prepares and presents all necessary reports  
and material required by the principals  
and/or the company 
•Participates in Principals’ training  
and/or conferences when requested

E. Budgeting and targets: 
•Participates in the annual B&P budgeting process 
•Responsible for achieving profitability  
and qualitative sales targets

F. Marketing: 
•Responsible for the preparation and execution 
of a marketing plan according to the company’s 
commercial strategy (following the necessary 
approvals)

Person specification: 
•Strong work ethics 
•Ability to understand and live the company’s 
values 
•Positive attitude 
•Conscientiousness 
•Conceptual skills 
•Excellent communication skills 
•Able to respond well to pressure 
•Able to think strategically 
•Resourcefulness in solving problems 
•Emotional intelligence 
•Organized and methodical 
•Proactive and able to take initiatives 
•Well -presented 
•Strong business awareness 
•Numerical skills and able to work within a budget 
•Multi -tasking and time management skills

Job specification: 
•Five years of experience as a B&P manager 
•Bachelor’s degree in mechanical or automotive 
engineering 
•Additional business -related education  
will be considered as a benefit 
•Strong IT skills and experience with ERP systems
Please send your curriculum vitae at the following 
e-mail: humanresources_dpt@outlook.com

Το πολυτελές συγκρότημα Porto Zante Villas & Spa, 
μέλος των SMALL LUXURY HOTELS OF THE WORLD 
ζητά για τη θερινή σεζόν:

Spa Therapist 
(Ζάκυνθος)

•Ηλικία έως 35 ετών 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά

Προσφέρονται Διαμονή, διατροφή, ανταγωνιστικό 
πακέτο αποδοχών, πλήρης ασφάλιση.

Αποστολή βιογραφικού & φωτογραφία στο e-mail: 
reception@portozante.com

κάΘάριοΤηΤά
Το Blue Lagoon Princess μέλος του Blue Lagoon 
Group είναι ένα νεόκτιστο πολυτελές ξενοδοχείο 5 
αστέρων με 240 δωμάτια και σουίτες το οποίο βρίσκε-
ται 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:

Καθαρίστριες

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 αίτηση 
τους είτε απευθείας στα γραφεία του ξενοδοχείου είτε 

αποστέλλοντας το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω 
της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της ιστοσελίδας του 
ξενοδοχείου.

Bιoγραφικά στο e-mail: hr@bluelagoonprincess.gr. 
Όλα τα βιογραφικά θα πρέπει να συνοδεύονται από 
μία πρόσφατη φωτογραφία.

Η Lamway Hotel Management Group αναζητά προ-
σωπικό ως:

Καθαριστή Σκευών 
(Λάντζα)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνια.  
•Ομαδικότητα, προσαρμοστικότητα και ευελιξία.

Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. 
•Διαμονή και διατροφή. 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος.

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας ση-
μείωμα στο e-mail: marketing@lamway.gr

Zητούνται άμεσα για Αγγλία. Η εταιρεία MD STUDIES 
& RECRUITMENT ως συνεργάτης κορυφαίων αγ-
γλικών εταιρειών που δραστηριοποιείται στο χώρο 
του recruiting, ζητά άτομα για μόνιμη εργασία ως:

Προσωπικό για Υπηρεσίες Καθαριότητας  
(Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Γηροκομία)

Προφίλ υποψηφίου: 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον  
σε επίπεδο B1 
•Προϋπηρεσία επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη 
•Αξιοπιστία, συνείδηση, υπευθυνότητα,  
εντιμότητα 
•Ευελιξία

Προφίλ θέσης: 
•Μόνιμη εργασία 
•Μισθός βάσει αγγλικής κλίμακας
Αποστολή βιογραφικώνσε μορφή Europass / αρχείο 
Word/ με φωτογραφία, στην αγγλική γλώσσα στο 
e-mail: recruitment@md-hellas.gr. Επικοινωνία: +30 
2810 330009.

άΣφάλιΣΤικοι  
ΣυΜΒουλοι

ΣύμβουλοιΑκίνητης Περιουσίας 

Αξίζεις 5,000 ευρώ μηνιαίως;  
Θέλεις; 
•Θέλεις να ενταχθείς στον μεγαλύτερο οργανισμό 
πωλήσεων ακινήτων παγκοσμίως; 
•Θέλεις να κερδίζεις περισσότερα από 60.000€ 
ετησίως; 
•Θέλεις να κάνεις καριέρα στο καλύτερο  
και μεγαλύτερο γραφείο στην Ελλάδα; 
•Θέλεις την καλύτερη εκπαίδευση διεθνώς; 
•Θέλεις να έχεις προσωπική καθοδήγηση 
 και να υποστηρίζεσαι από έμπειρο επαγγελματία; 
•Θέλεις να έχεις ένα πλάνο καριέρας  
προσαρμοσμένο σε σένα; 
•Θέλεις να αυξήσεις τον προσωπικό σου πλούτο;
Μπορείς; 
•Μπορείς να επενδύσεις στην προσωπική σου 
επιτυχία; 
•Μπορείς να διαχειριστείς τις προσωπικές σου 
δαπάνες για 3 μήνες; 
•Μπορείς να αναλάβεις προσωπική ευθύνη  
για τη δουλειά σου το χρόνο σου  
και τα αποτελέσματα της προσπάθειάς σου; 
•Μπορείς να ακολουθείς οδηγίες  
και κατευθύνσεις; 
•Μπορείς να επικοινωνείς και να συναντάς νέους 
πελάτες; 
•Μπορείς να δουλέψεις πολύ σκληρά; 
Επικοινώνησε με την RE/MAX ΝEWDEAL, Νο 1 στις 
πωλήσεις ακινήτων στην Ελλάδα με τους περισσότερους 
και τους καλύτερους συμβούλους ακίνητης περιουσί-
ας. Είναι η ελίτ των επαγγελματιών στο real estate. 
Δείτε αναλυτικά: www.kariera.remax-newdeal.com
Προϋπηρεσία και μεταφορικό μέσο δεν είναι απαραίτητα.
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Δυνατότητα υψηλών εισοδημάτων 
•Συνεχή και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση 
(university of REMAX) 
•Ισχυρό brand name (ανάμεσα στα πιο αναγνωρίσιμα 
σήματα διεθνώς) 
•Πανελλαδικό δίκτυο γραφείων για την ανάπτυξη 
των συνεργασιών 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Διαφημιστική προβολή

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

Business Analyst
Location: Greece, Thessaloniki, Efkarpia 
Ref code: RnD03

Main responsibilities: Interworks is seeking for a highly energetic, results oriented candidate to hire 
as a business analyst. You will participate in the process of understanding business change needs, 
assessing the impact of those changes, capturing, analysing and documenting requirements and then 
supporting the communication and delivery of those requirements with relevant parties. As a business 
analyst you will be required to write test cases of different scenarios which will be assigned to you 
through the R&D department. Main goal of this role is to test Interworks’ products and optimize their 
features .In addition as a business analyst you will have to be able to describe in full detail your cases, 
making requirement analysis from scratch. This role is collaborating with business engineers, software 
engineers and test engineers.

Primary responsibilities: 
•Responsible for the shaping and delivery of high quality technology solutions that enable risk 
management, efficiency, accuracy, and an exceptional user experience 
•Be embedded within the business to partner with business leaders and technologists across  
the company’s departments to aid achievement of business goals 
•Help mature our requirements gathering processes and take on the longer-term responsibility  
of excellent technology product delivery 
•Think critically about the deliverables and plans for projects to ensure they align with the goals 
•Perceive problems and be agile in solving them while continuously learning from them to improve 
the company’s capabilities 
•Look beneath the surface to perceive the state of the business and the technology needed  
to support it 
•Define and document business processes / requirements, translating into technology requirements 
and proposed solutions 
•Execute and provide leverage on technology improvements 
•Assist in the planning, overseeing, and driving projects including technology components  
to completion

Desired skills and experience: 
•Bachelor’ s or master’s degree in computer science or related topic. 
•Master’s degree or other equivalent in business administration will be considered a plus 
•A minimum of 3+ years’ experience in an IT/computer-related field ideally in a corporate software 
platform 
•Fluency in Greek and English 
•Proficient skills in Microsoft Office 
•Comfortable with ERPs and CRMs as a user

Non-technical skills: 
•Ability to work with minimal supervision and as part of a team. 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 
•Comfortable giving and receiving criticism and managing initiatives 
•Demonstrate good engineering and commercial understanding 
•Willingness to conduct ad-hoc or exploratory testing 
•Solid computer skills and understanding of network  
•Superior ability to document test procedures and results 
•Professional communication skills, both verbal and written, for interaction with customers  
and co-workers 
•Strong aptitude for software solutions and commitment to learning, troubleshooting and resolving 
technical issues 
•Focused and self- organized 
•Attention to detail with a commitment of high quality and accuracy

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 CV at the following e-mail: jobs@interworks.biz, providing position’s code until Feb 
10th. All applications will be treated as confidential. 

About Interworks: Interworks S.A. 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

Job type: Permanent 
Location: Greece (Athens) 
Department: Contracting department 

Contracts Manager
Purpose of the job: The contracts manager is responsible for ensuring the best possible hotel inventory 
and terms and conditions in certain destinations within Greece.

About us: Meeting Point Hellas (MPH) is a subsidiary of Meeting Point International (MPI), a leading 
global destination management company with fully fledged office infrastructures in several of the most 
popular tourism destinations in the world. Our DMC experience goes back to 1983 where we started 
founding our own incoming companies focusing on a high level of service and price aggressiveness. 
Meeting Point International is a part of the FTI Touristik Group, the fourth largest Travel Operator in 
Germany.

With 18 Meeting Point offices, across 4 continents, we have dedicated ourselves to serving the extensive 
needs of the travel industry professionals across the globe so that today, MPI services per annum 4.1 
million satisfied travellers at their destinations of choice.

Current destinations we operate, other than Greece, are Spain, Turkey, Portugal, Italy and Cyprus, 
further afield resorts such as Azores, Egypt, Morocco, Tunisia and Lebanon, and long-haul destinations 
such as USA, the Caribbean, Thailand, the UAE.

Principal responsibilities: 
•Negotiate with hotels and suppliers  
for exclusive rates and terms & conditions. 
•Act as the main point of contact between  
the accommodation suppliers and the company 
•Maintain a relationship with the 
accommodation suppliers, look out for new 
opportunities in the market 
•Responsible for performance of his/her 
destinations, ensure proper monitoring 
is in place and provide management with 
management reports 
•Maintain frequent contact with oversees TOs 
so as he/she takes into account their product 
needs . 
•Negotiate with suppliers for FAM trips  
for the respective T/Os. 
•Ensure that rates & allocations are available 
at all times 
•Monitor date sensitive offers & expiration 
rates of EBD’s. 
•Responsible for providing market guidelines  
to the sales team 
•Key Relationships 
•CEO

Desired skills & qualifications: 
•Minimum 5 years of experience in a DMC or TO/
Bedbank 
•Ideally experience in multiple source markets 
and models (Traditional TO, DMC, Bedbank) 
•BA degree in business or hotel management  
or related field. 
•Excellent command of the English language 
(spoken and written) 
•Excellent computer user with experience  
of Microsoft office. 
•Medium to advanced MS Excel user 
•Ability to manage multiple tasks and work  
to tight deadlines 
•Verbal and written communication skills 
•Time management 
•Excellent mathematical and numerical 
competencies

Other requirements: 
•Frequent travel is required within Greece

Interested applicants should forward their resume, 
together with their current photo to the following 
e-mail: hr@meetingpointhellas.gr. Only shortlisted 
candidates will be contacted for an interview.

GRECOTEL Hotels and Resorts, Greece’s leading luxury hotel chain, is hiring:

International Communications & PR Manager
The International Communications & PR Manager is responsible for managing internal and external 
communications for the group and hotels, creating strategy that fulfils both the company’s commercial 
aims and the brand strategy to grow perception of Grecotel Hotels & Resorts. S/he will consistently 
generate high quality, positive media coverage for Grecotel’s increasing portfolio of luxury hotels and 
services, developing and implementing media strategies by identifying opportunities, target audiences 
and objectives. 

Responsibilities: 
•Develop & implement the promotion  
& marketing plan for all target markets 
•Develop & implement an integrated media 
relations and PR strategy and plan against  
the business objectives. 
•Build a strong contacts’ network with relevant 
media 
•Monitor all press opportunities across  
all the platforms 
•Ensure all activity is aligned with brand 
guidelines 
•Create concepts & marketing briefing  
to creative teams 
•PR copywriting in English & Greek 
•Organise corporate events

Qualifications: 
•At least 7 years’ experience in a public 
relations, marketing, communications, 
publishing or journalism, preferably in the hotel 
or travel industry. 

•Qualification in journalism, marketing  
or communication/public relations. 
•Excellent writing skills including features  
and copywriting in Greek & English. German 
would be highly beneficial. 
•Excellent knowledge of tourism and related 
topics, plus an extrovert personality  
to communicate this in a way that is compatible 
with Grecotel’s audience. 
•Strong computer skills 
•The ability to think strategically  
and with strong commercial acumen 
•Excellent organisational and time management 
skills, ability to delegate and prioritise personal 
and team workload effectively.  
•Effective project management skills, including 
budgeting and communication 
•The ability and willingness to travel in Greece 
& abroad on a regular basis and at short notice.

Send your CV to the following e-mail:  
cv@grecotel.com

In Pepsico - IVI ask you to fill the position of his / her:

Cooler Scanner   
For scanning the assets of the company in the prefectures Pieria - western Macedonia - Thessaly.

•High school diploma or 
degree Higher education 
•Developed communication 
capability & by & # x 03C0; 
ragmatefsis, diligence, 

punctuality, professionalism 
•Car driving license 
•For the male candidates 
fulfilled military obligations 
•Permanent residence  

in Pieria

Send your CV to the following 
e-mail: JOHN.ALEXIOU@
PEPSICO.COM

Η εταιρεία BODYTALK AE ζητά:
Visual Merchandiser

Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία  
στο χώρο της ένδυσης. 
•Γνώση Η/Υ και Αγγλικής 
γλώσσας. 
•Δυνατότητα ταξιδίων. 
•Δίπλωμα οδήγησης. 
•Δυναμική προσωπικότητα  

με στόχο, όραμα και πάθος  
για τη μόδα. 
•Πνεύμα συνεργασίας,  
οργανωτική σκέψη.

Αρμοδιότητες: 
•Στήσιμο και διαμόρφωση 
εσωτερικών χώρων  
των καταστημάτων σύμφωνα 

με τα standard της εταιρείας. 
•Συνεργασία με το τμήμα 
marketing για την υλοποίηση 
των προωθητικών ενεργειών 
της εταιρείας.

Αποστολή βιογραφικών  
στο e-mail:  
executive@bodytalk.com
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Μικρές άγγελίες εργασίας
διοικητικά και επιτελικά  
Στελέχη επιχειρήσεων
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Στέλεχος ζητείται από εκδοτική 
Α.Ε.. Απαραίτητη άριστη γνώση Excel και κοστο-
λόγησης. Επιθυμητή προϋπηρεσία 2-3 ετών σε 
αντίστοιχη θέση. Βασικός μισθός, πλήρες ωρά-
ριο. Βιογραφικά στο e-mail: hr@compupress.
gr, κωδ. FIN0115.

ΕΤΑΙΡΙΑ Συμβούλων ζητά Junior Consultants με 
καλή γνώση Η/Υ και Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: salvatorepas@yahoo.com, με αναφορά 
στον κωδικό: REF. 963.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ζητεί ΑΕ για υποκατάστημα στο 
Κορωπί, Πτυχιούχο ΑΕΙ ΤΕΙ, με προϋπηρεσία στις 
πωλήσεις και διοικητικές ικανότητες. Βιογραφικά 
στο e-mail: energodynamiki2014@gmail.com, 
τηλ: 210 6818115, κωδ: 100.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από κέντρο δια βίου μάθησης με 
διετή τουλάχιστον εμπειρία στη διαχείριση προώ-
θηση και υλοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ (voucher 
ανέργων), επιδοτούμενων και μη σεμιναρίων. 
Βιογραφικά στο e-mail: kdm1jobs@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος συμβουλευτικής εταιρίας 
στην Αθήνα, με εμπειρία 2ετή σε επενδυτικό νόμο/
ΕΣΠΑ, Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής/Πολυτεχνικής 
Σχολής, γνώση Η/Υ/Αγγλικών, επικοινωνιακή 
ικανότητα, δίπλωμα οδήγησης. E-mail: info@
pkcgroup.gr, Υπόψη κου Παπαδόπουλου.

ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ AEBE αναζητά Product Manager 
με: γνώση της αγοράς των ηλεκτρικών μικρο-
συσκευών, πολύ καλή γνώση Αγγλικών, επικοι-
νωνιακές διαπραγματευτικές ικανότητες, άριστη 
γνώση χειρισμού Η/Υ, MS office. Βιογραφικά στο 
e-mail: zdinamiko@zazopoulossa.gr.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία τροφίμων ζητεί Υπάλλη-
λο με γνώσεις H/Y και άριστων Αγγλικών με 
δίπλωμα αυτοκινήτου, για πλήρη απασχόληση. 
Επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης. 
Βιογραφικά στο e-mail: anelixiltd@gmail.com.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ Συνεργάτιδα με καλή χρήση Η/Υ, 
Αγγλικά, αντίληψη, διάθεση για εργασία, ζητά 
νέα επιχείρηση διεθνούς εμπορίου. Προϋπηρεσία 
επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη. Βιογραφικά στο 
e-mail: gxtgroup@gmail.com, κωδ: Syn1-sk.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Banquet event Manager για το τμή-
μα εταιρικών εκδηλώσεων μεγάλο ομίλου στα 
Νότια Προάστια (Γλυφάδα). Μισθός και bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: tenstepsten.project@
gmail.com.

ΑΤΟΜΟ με οργανωτική - εμπορική και επικοι-
νωνιακή εμπειρία ζητείται για την οργάνωση 
Portal (Web Shop) προϊόντων και υπηρεσιών. 
Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο jobslinks1@
gmail.com, θέση: bd-sk.

ΞEKΙΝΗΜΑ στελέχωσης μεγάλης μονάδας διε-
θνούς ομίλου. Ζητούνται πτυχιούχοι διοίκησης 
επιχειρήσεων ή marketing με προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: patras192@yahoo.gr, 
κος Πάτρας.

ZHTEITAI Διοικητικό Στέλεχος. Απαραίτητα 
προσόντα λογιστική Γ’ κατηγορίας, γνώση 
προγραμμάτων ERP, άριστη γνώση Αγγλικών, 
5ετή ανάλογη προϋπηρεσία. Άριστη γνώση ECDL. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@akritas.com.gr.

ΑΛΥΣΙΔΑ πιτσαρίας προσλαμβάνει Managers 
στην Αγγλία. Απαιτείται τουλάχιστον 4 χρόνια 
προϋπηρεσία, διευθυντικές ικανότητες, καλή 
γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά, στην Aγγλική 
γλώσσα, στο e-mail: jobs@melinasjobs.gr.

γραμματείς - υπάλληλοι  
γραφείου και υποδοχής
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με άψογη γνώση Ρωσικής και 
Αγγλικής γλώσσας και χρήσης Η/Υ. Θα πραγμα-
τοποιούνται επαγγελματικά ταξίδια. Τηλ: 6932 
216107, κος Αλεβιζόπουλος Βασίλης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου από υποκα-
τάστημα ιατρικού ομίλου για το τμήμα επιβε-
βαίωσης στοιχείων πελατών. Ωράριο πρωινό 
ή απογευματινό. Τηλ: 211 5554805.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου για άμεση 
πρόσληψη. Σταθερός μισθός με ή χωρίς προϋ-
πηρεσία, για την κάλυψη νέου τμήματος Αθηναϊκής 
εταιρίας. Ωράριο: 8ωρο, 6ωρο, 5ωρο, 4ωρο. 
Τηλ: 211 5554823.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Υπάλληλος Γραφείου από 
εταιρία ποτών. Προϋποθέσεις: Γνώση εμπορικών 
προγραμμάτων ERP (Atlantis), Αγγλική γλώσσα, 
άριστη γνώση Η/Υ και Microsoft Office. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv_trading@job4u.com.

MANAGER σε διαφημιστική εταιρία στο Κολωνάκι 
ζητεί Γραμματεία. Βιογραφικά στο e-mail: cv@
greeceplus.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με απολυτήριο Λυκείου και άριστες 
γνώσεις Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: omospo11@
otenet.gr, τηλ: 2310 303875.

ΕΤΑΙΡΙΑ στην Αθήνα ζητεί Υπαλλήλους Γραφείου 
για τη στελέχωση νεοσύστατου τμήματος. Σταθερός 
μισθός, ευέλικτο ωράριο. Τηλ: 211 5554883.

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ εταιρία που δραστηριοποιείται στον 
κλάδο των εισαγωγών ζητεί 4 άτομα ανεξαρτήτου 
ηλικίας, γνώσεων και εμπειρίας για τη Ρεσεψιόν 
και το Τηλεφωνικό της Κέντρο. Σταθερός μισθός. 
Τηλ: 211 5554968.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία στο χώρο της πληροφο-
ρικής αναζητά Υπάλληλους Εξυπηρέτησης με 
καλή γνώση Η/Υ και άριστη γνώση Γαλλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: mmougaraki@icap.gr.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία στο χώρο της πληροφορικής 
αναζητά Υπάλληλους Εξυπηρέτησης με βασική 
γνώση Η/Υ και άριστη γνώση Ισπανικών. Βιο-
γραφικά στο e-mail: pasimakopoulos@icap.gr.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία στο χώρο της πληροφο-
ρικής αναζητά Υπάλληλους Εξυπηρέτησης, με 
καλή γνώση Η/Υ και άριστη γνώση Ιταλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: kchatzipetrou@icap.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι από εξαγωγική εταιρία 
για Γραμματειακή Υποστήριξη. Απαιτείται άριστη 
γνώση χειρισμού Η/Υ, Αγγλικών & μίας επι-
πλέον ξένης γλώσσας. Επιθυμητή γνώση ERP. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@cottonfashion.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου από εταιρία 
πληροφορικής, για ψηφιοποίηση εγγράφων (σά-
ρωση και καταχώρηση δεδομένων). Πλήρης και 
μερική απασχόληση, βασικός μισθός με ασφάλιση. 
Περιοχή Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: scan.
prj.cv@gmail.com.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποδοχής, για υποδοχή ζητούνται 
από κεντρικό κατάστημα στην Αθήνα. Βιογραφι-
κά στο e-mail: areti@olympiacroissant.gr, τηλ: 
6945 421156.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για 4ωρη απα-
σχόληση σε μηχανουργείο στην περιοχή Αγ. Αθα-
νάσιου Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: 
gtn@otenet.gr, τηλ: 2310 722170.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδών κομμωτηρίου ζητεί νέους -ες 
με δίπλωμα αυτοκινήτου και δικό τους μηχανάκι 
για εσωτερική-εξωτερική εργασία, όχι courier. 
Περιοχή Μενίδι. Τηλ: 6987 968420, ώρες επι-
κοινωνίας 10:00-13:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για γραφείο εμπορικών συναλ-
λαγών, μισθός 670€, ΙΚΑ, κέντρο Αθήνας. Τηλ: 
6906 228854.

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία στο χώρο Ενέργειας ζητά 
Υπάλληλο Γραφείου για υποστήριξη γραπτής-
προφορικής επικοινωνίας με πελάτες-φορείς του 
εξωτερικού, δυνατότητα ταξιδίων στο εξωτερι-
κό. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών-Ισπανικών, MS 
Office-internet. Σχετική εμπειρία θα εκτιμηθεί. 
E-mail: bxilinakis@gmail.com.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ζητούνται για: Reception, Υποδοχή, 
Τμήμα Παραγγελιών, Λογιστήριο, Αρχείο, από 
μεγάλο όμιλο υγείας. Άμεση πρόσληψη, σταθερός 
μισθός. Τηλ: 211 5554854.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ στο Κολωνάκι αναζητεί Γραμματέα. 
Βιογραφικά στο e-mail: secretarylaw2015@
gmail.com.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ όμιλος στο κέντρο ζητεί 
νέα ως Υπάλληλο γραμματειακής υποστήριξης 
με καλή γνώση Η/Υ, Αγγλικών και διετή εμπει-
ρία. Βιογραφικά στο e-mail: grammateiasxolis@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας για πλήρη γραμματει-
ακή υποστήριξη για ναυλομεσιτικό γραφείο. 
Απαραίτητη γνώση Αγγλικών και H/Y, προϋ-
πηρεσία προαιρετική. Βιογραφικά στο e-mail: 
administration@bpco.gr.

ΓΡΑΦΕΙΟ αντιπροσωπείας πλακιδίων ζητεί για 
εργασία: Υπάλληλο Γραφείου σοβαρής εμφάνισης 
και ιδιοσυγκρασίας, κάτοικο Γλυκών Νερών και 
γύρω περιοχών. Προσόντα: άριστη χρήση H/Y και 
Αγγλικών. Μισθός βασικός. Τηλ: 6942 420285, 
ώρες επικοινωνίας 08:30-16:30.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα 3 νέες για Υπάλληλοι 
Γραφείου - Πωλητές, με ευχέρεια λόγου και 
γνώσεις πληροφορικής για ενημέρωση συγκε-
κριμένου πελατολογίου. Βιογραφικά στο e-mail: 
thessaloniki1214@yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου για να εργα-
στούν σε ταχυδρομικά καταστήματα στη διαλογή 
γραμμάτων, στο κέντρο της Αθήνας, Αεροδρόμιο, 
Πειραιά. Πλήρης απασχόληση και ΙΚΑ. Βιογραφικά 
στο e-mail: galyfanef@hotmail.com, θέμα: ΑΘΗΝΑ.

ΟΜΙΛΟΣ συμπληρωμάτων διατροφής, ζητεί άτομα 
για εσωτερική θέση γραφείου σε νεοσύστατο 
τμήμα. Άμεση πρόσληψη. Σταθερός μισθός. Τηλ: 
211 9964006.

ΑΤΟΜΑ με ή χωρίς προϋπηρεσία ζητούνται από 
εταιρία για στελέχωση νέων θέσεων γραφείου. 
Υψηλές αποδοχές. Ευχάριστο περιβάλλον. Άμεση 
πρόσληψη. Τηλ: 211 5554925.

ΑΤΟΜΟ με οργανωτική - εμπορική και επικοι-

νωνιακή εμπειρία ζητείται για την οργάνωση 
Portal (Web Shop) προϊόντων και υπηρεσιών. 
Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο jobslinks1@
gmail.com, θέση: bd-sk.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα το Ωραιόκαστρο ζητά Υπάλληλο 
Γραφείου, απόφοιτος ΑΕΙ, με οικονομική κατεύ-
θυνση, με πείρα στην τιμολόγηση / καταχώρηση 
και άριστη γνώση Ιταλικής γλώσσας. Απαραίτητη 
κάρτα ανεργίας. Βιογραφικά στο e-mail: despina@
americangeneticsinc.com.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία Συμβούλων ζητά εκτελεστική 
Γραμματέα με 10ετή προϋπηρεσία, αποδεδειγμέ-
νες διοικητικές ικανότητες, άριστα Αγγλικά, H/Y, 
δυναμική και δραστήρια. Θα προτιμηθεί έχουσα 
πτυχίο ΑΕΙ. Συστάσεις απαραίτητες. Βιογραφικά 
στο e-mail: law.athens1@gmail.com.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου ζητείται από εισαγωγική 
εταιρία μηχανολογικού εξοπλισμού. Απαραίτητη 
γνώση H/Y και Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
lefo2000@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο που να γνωρίζει άπταιστα Τουρ-
κική γλώσσα και γραφή, για εργασία γραφείου 
διεθνών μεταφορών με την Τουρκία. Απαραίτητη 
η γνώση H/Y, Αγγλικών και η καλή επικοινωνία με 
πελάτες. E-mail: annafrantzi@rivertrans.gr, τηλ: 
6936 120393, κα Άννα Φραντζή, 6942 060069 
κα Φρόσω Πασχαλίδου.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι γραφείου για να εργα-
στούν σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. Απαραί-
τητη γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο 
e-mail: galyfanef@hotmail.com, θέμα: Αθήνα.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζαχαρωδών ζητά Γραμματειακή υποστή-
ριξη. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητη. 
Καλή γνώση ERP. Γνώση word/excel-βασικά 
Αγγλικά. Άτομο επικοινωνιακό-οργανωτικό-υπεύ-
θυνο. Βασικές γνώσεις γενικής λογιστικής για 
συνεννόηση με λογιστήριο. Διαχείριση/παρακο-
λούθηση συστημάτων ποιότητας θα εκτιμηθεί. 
E-mail: steffanie_slg@hotmail.com.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Διοίκησης ζητείται για χρηματι-
στηριακή εταιρία στη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητη 
γνώση της Αγγλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. 
Βιογραφικά στο e-mail: cosmothess@gmail.com.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται από αντιπροσωπεία της 
Nestle στη Θεσσαλονίκη. Άριστη γνώση Αγγλικών, 
χειρισμού Η/Υ (ERP, windows, Ms office) και 
διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@eurocoffee.gr.

ΑΛΥΣΙΔΑ γραφείων ζητεί άτομα για πρωινή ή 
απογευματινή πενθήμερη εργασία στο κέντρο 
της Αθήνας, βασικός μισθός και ΙΚΑ. Τηλ: 213 
0396602.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί άτομα για πρωινή 5θή-
μερη εργασία στο κέντρο της Αθήνας, άμεση πρό-
σληψη, βασικός μισθός ΙΚΑ. Τηλ: 213 0396600.

ΑΛΥΣΙΔΑ γραφείων άμεσα προσλαμβάνει άτομα 
για μόνιμη πρωινή πενθήμερη εργασία, μισθός 
βασικός συν ΙΚΑ, ευχάριστο περιβάλλον, περιοχή 
Μουσείο. Τηλ: 213 0396603.

ΑΛΥΣΙΔΑ γραφείων άμεσα προσλαμβάνει 2 άτομα 
για 5θήμερη εργασία, παρέχεται βασικός μισθός 
ΙΚΑ. Στάση Μουσείο. Τηλ: 213 0396601.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου, ζητείται από εταιρία 
στο Μαρούσι, άριστη γνώση microsoft office 
και τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης. Ο χειρι-
σμός λογιστικών προγραμμάτων θα εκτιμηθεί. 
Βιογραφικά στο e-mail: monitori@otenet.gr.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ οίκος με έδρα τον Πειραιά ζητά 
Υπάλληλο Γραφείου, με πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ και κάτοχος 
κάρτας ανεργίας, με αντικείμενο εργασίας τον 
συντονισμό των παραγγελιών και της διακίνησης 
βιβλίων. Βιογραφικά στο e-mail: publications@
poukamisas.gr.

EXHIBITION organization seeks young part-time 
employee. Duties: upgrading of mailing list and 
public relations by telephone. Fluent in English 
and Greek, have computer experience and are 
skilled in typing. CVs: info@ip-exhibitions.eu.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ γραφείου, ζητείται από ΑΕ ιατρικών 
μηχανημάτων. Αντικείμενο εργασίας, υποστήριξη 
λογιστηρίου, σύνταξη προσφορών, επικοινω-
νία με πελάτες, συμμετοχή σε διαγωνισμούς. Η 
προϋπηρεσία κρίνεται απαραίτητη. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@dormed.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για γραμματειακή 
υποστήριξη τμήματος λογιστηρίου και τμήματος 
πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: export@
brass-form.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Πληροφορικής ζητά άτομο για γραμ-
ματειακή υποστήριξη και οργάνωση γραφείου. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobs@solidiris.gr, τηλ: 
210 5325822.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας εταιρίας συμβούλων στην 
Αθήνα, με εμπειρία 2ετή σε αντίστοιχη θέση, Πτυχίο 
ΙΕΚ/ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης, άριστη γνώση 
Η/Υ, Αγγλικής, Γερμανικής γλώσσας. E-mail: 
info@pkcgroup.gr, Υπόψη κου Παπαδόπουλου.

ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ εταιρία στη Θεσσαλονί-
κη, ζητάει Βοηθό Διοίκησης, νέα, απόφοιτη ΤΕΙ 
Λογιστικής, γνώση Αγγλικών, νέων τεχνολογιών, 
Κεφάλαιο. Ημιαπασχόληση, δυνατότητα full time. 
Μισθός και ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: 
placpic@gmail.com. 

ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟ τμήμα προσλαμβάνει άμεσα Υπαλ-
λήλους Γραφείου για τα τμήματα της γραμματείας 
και της υποδοχής. Σταθερός μισθός. Ευέλικτα 
ωράρια. Τηλ: 211 9964004.

Marketing - δημόσιες Σχέσεις - 
διαφήμιση
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης /τρια για σύσταση πυρήνα 
επιχείρησης εισαγωγής από Αμερική στην Ελ-
λάδα, νέας εταιρίας Δικτυακού Marketing με 
εκατοντάδες προϊόντα /υπηρεσίες. Απαραίτητα 
Η/Υ, επικοινωνιακοί και διαχείριση ανεξάρτητης 
συνεργασίας. Ε-mail με φωτογραφία: jobslinks1@
gmail.com. Θέση: MLM1.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εμφανίσιμες για το τμήμα Μarketing 
με άνεση στην επικοινωνία για συμμετοχή σε 
προωθητικές ενέργειες. Δυνατότητα μόνιμης 
εργασίας, και πολύ καλή αμοιβή. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: suncitypromotion@
gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητά Product Manager, 
με άριστη γνώση προϊόντων και τεχνολογιών 
VOIP και εξοικείωση με προϊόντα πληροφορικής 
και τεχνολογίας. Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών, 
προγραμμάτων Office (Excel, Word). E-mail: 
hrcom10@gmail.com.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά νέους, επικοι-
νωνιακούς, με όρεξη για δουλειά για Πωλητές 
Διαφήμισης. Βασικός μισθός συν ποσοστά επί 
των πωλήσεων. Βιογραφικά με φώτο στο e-mail: 
cv@idplus.info, κωδ. 13.

4 ΦΟΙΤΗΤΕΣ -τριες ΤΕΙ / ΑΕΙ ζητούνται από 
διαφημιστική εταιρία για Πρακτική Άσκηση. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@greek-advertising.com.

ΑΤΟΜΑ ανεξαρτήτως ηλικίας ζητούνται για ελεύ-
θερη συνεργασία με πολυεθνική νεοεισαχθείσα 
στην ελληνική αγορά, για το εμπορικό και ορ-
γανωτικό τμήμα. Προοπτικές εξέλιξης, δωρεάν 
εκπαίδευση, ικανοποιητικές απολαβές με ποσοστά. 
Βιογραφικά στο e-mail: ioannav77@hotmail.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με ή χωρίς εμπειρία, να 
εκπαιδευτούν και να εργασθούν ως Πωλητές 
-τριες στο χώρο της διαφήμισης. Δυνατότητα 
εξέλιξης. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
suncitypromotion@gmail.com, υπ’ όψιν τμήματος 
πωλήσεων.

ΔΙΕΘΝΗΣ ομάδα μάρκετινγκ που επεκτείνεται 
ζητεί 3 άτομα για μερική ή πλήρη απασχόληση 
με καλές γνώσεις υπολογιστή και ίντερνετ. 
Προμήθεια μέχρι και 90%. Τηλ: 23410 70332.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία αναζητά 3 νεαρά Στελέχη 
για να αναλάβουν καθήκοντα και αρμοδιότητες 
στα τμήματά της. Παρέχεται ολοκληρωμένη εκ-
παίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: experience.
adv15@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ (2) φιλόδοξα με διάθεση για εκπαίδευση 
και δυνατότητα για μερική ή πλήρη απασχόληση 
ζητούνται για τμήμα ανάπτυξης πελατολογίου, 
πωλήσεις, ανεξάρτητη συνεργασία. Τηλ: 6973 
910604.

ΜΕΓΑΛΗ βιομηχανική εταιρία στο χώρο των 
τροφίμων ζητείται Brand Manager για το τμήμα 
marketing με προϋπηρεσία στον κλάδο τροφίμων 
με έδρα στον Χολαργό. Ε-mail: info@ferro.gr.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ σταθμός της Θεσσαλονίκης 
αναζητά άτομα για τη στελέχωση του τμήματος 
marketing. Πληρωμή με ποσοστά. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@911.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Συνεργάτης για 
E-Commerce/Online Marketer, με μικρή ή 
χωρίς προϋπηρεσία. Απαραίτητα προσόντα: 
ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών-ευθυνών, 
δημιουργικό πνεύμα, όρεξη για επέκταση γνώ-
σεων στον τομέα, γνώση Αγγλικής γλώσσας. 
Βιογραφικά, στα Αγγλικά, στο e-mail: support@
inspirationworldlounge.com.

ΟΜΙΛΟΣ με γρήγορη-ανοδική πορεία ζητά 5 
δυναμικούς πτυχιούχους marketing-δημοσίων 
σχέσεων, με ικανή και υπεύθυνη εργασιακή 
εμπειρία, για άμεση στελέχωση θέσεων νέας 
διεύθυνσης. Βιογραφικά στο e-mail: mallas192@
yahoo.gr, κος Μάλλας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας για τη θέση marketing σε 
εμπορική εταιρία. Διαχείριση site και e-shop, 
δημιουργία προϊοντικών καταλόγων. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία. Περιοχή Αιγάλεω. Βιογραφικά στο 
e-mail: skrekis@gmail.com.

ΜΕΓΑΛΟ media house ζητά νέους, επικοινω-
νιακούς, με όρεξη για δουλειά για Πωλητές 
Διαφήμισης. Μισθός βασικός συν ποσοστά επί 
των πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: info@
inkam.gr.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ -ο Δημοσίων Σχέσεων και Διαφήμι-
σης, ζητά πρότυπος παγκόσμιος επιχειρηματικός 
ιστοχώρος, εφημερίδα Επιχειρηματίας, με έδρα 
την Ελλάδα-Πειραιά. Έδρα Αθήνα. Άριστα Αγγλι-
κά. Βιογραφικά στο e-mail: gr_epihirimatias@
otenet.gr τηλ: 210 4110221.

NEA απόφοιτος σχολής με άριστα Αγγλικά και 
ευχέρεια στις δημόσιες σχέσεις, ζητείται για Απρί-
λιο έως Οκτώβριο 2015 στο τμήμα εξυπηρέτησης 
πελατών-Guest Relation, σε πολυτελείας resort 
σε νησί του Ιονίου. Βιογραφικά στο e-mail: gsa@
otenet.gr, τηλ: 210 3634665.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο στη Σαντορίνη αναζη-
τά Συνεργάτη για τη σεζόν 2015 για τη θέση 
Operations και Marketing Assistant. Άριστη 
γνώση Αγγλικών, δίπλωμα οδήγησης. E-mail, 
με πρόσφατη φωτογραφία: amazingsantorini@
gmail.com.

λογιστές - υπάλληλοι  
λογιστηρίου - Μηχανογράφηση
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής από ξενοδοχειακή μονάδα για 
στελέχωση λογιστηρίου με απαραίτητη εμπειρία 
στον ξενοδοχειακό κλάδο, μόνιμη εργασία και 
δυνατότητα μετεγκατάστασης στην Πάρο για το 
διάστημα Μαΐου - Σεπτεμβρίου. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@karmaportoparos.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από ξενοδοχειακή 
μονάδα, για στελέχωση λογιστηρίου με απαραί-
τητη εμπειρία στον ξενοδοχειακό κλάδο. Μόνιμη 
εργασία, δυνατότητα μετεγκατάστασης στην Πάρο 
για το διάστημα Μαΐου - Σεπτεμβρίου. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@karmaportoparos.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής Α’ με απαραίτητη εμπει-
ρία του προγράμματος Softone, μη καπνιστής, 
με οικολογική-κοινωνική συνείδηση. Άμεση 
πρόσληψη, δεκτοί και μεγάλης ηλικίας και για 
ημιαπασχόληση. Πανεπιστημίου 57. Συστάσεις 
απαραίτητες. Ε-mail: agapi@oikologoi.gr, fax: 
22950 38300, τηλ: 6972 873974.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Λογιστηρίου για λογιστικό 
γραφείο στο Περιστέρι. Τηλ:6993 069850.

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ με εμπειρία ζητείται για εσωτερική 
μόνιμη εργασία σε λογιστήριο ανώνυμης εται-
ρίας. Βιογραφικά στο e-mail: agroenergy@
agroenergy.gr.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή για εργασία σε ξενοδοχείο στην 
περιοχή της Βόνιτσας. Προσόντα τουλάχιστον 2 
έτη προϋπηρεσία, γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: acc.job.offer@gmail.com.

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ με γνώση μισθοδοσίας και 
Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: acc.job.
offer@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής ή Βοηθός, με προϋπηρεσία, 
για εργασία σε λογιστικό γραφείο στον Κόκκινο 
Μύλο Αχαρνές. Βιογραφικά στο e-mail: kaikat@
otenet.gr, τηλ: 6932 214502.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, έμπειρη για λογιστήριο αντιπρο-
σωπίας αυτοκίνητων. Περιοχή Γαλάτσι. Τηλ: 210 
2928348, 210 2924771.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από εταιρία καλλυ-
ντικών με δίπλωμα μηχανής. Τηλ: 210 4225641, 
210 4819167.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο απόφοιτος ΤΕΙ ή ΑΕΙ λογιστι-
κής, για πρακτική άσκηση σε λογιστικό γραφείο. 
Περιοχή Καματερό. Τηλ: 6951 820654.

ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ εταιρία στη Θεσσαλονί-
κη, ζητάει Βοηθό Διοίκησης, νέα, απόφοιτη ΤΕΙ 
Λογιστικής, γνώση Αγγλικών, νέων τεχνολογιών, 
Κεφάλαιο. Ημιαπασχόληση, δυνατότητα full time. 
Μισθός και ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: 
placpic@gmail.com.

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ με εμπειρία ζητείται από βιομηχα-
νία κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης. E-mail: 
areti@olympiacroissant.gr, τηλ: 6944 850749, 
περιοχή Κορωπή.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίμων με έδρα το Μενίδι, ζητά 
Υπάλληλο Τιμολόγησης για άμεση πρόσληψη. 
Όχι απαραίτητη η μεγάλη εμπειρία, μεταφορι-
κό μέσο αναγκαίο λόγω δύσκολης πρόσβασης. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@captainspices.gr, 
fax: 210 2465896.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών στην Αθήνα ζητά 
Λογιστή Α’ Τάξης με γνώσεις φοροτεχνικού και 
οργάνωσης λογιστηρίου για εσωτερική απασχό-
ληση. Παρέχεται μισθός και ασφάλιση. E-mail: 
resume@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής, για εργασία στην Αθήνα, 
με άριστη γνώση μισθοδοσίας και Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: acc.job.offer@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής για εργασία σε ξενοδοχείο 
στην περιοχή της Βόνιτσας. Απαραίτητα προσόντα: 
Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία και άριστη 
γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: acc.
job.offer@gmail.com.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Λογιστηρίου στο Ομάν. Πτυ-
συνέχεια στη σελ. 22

Η εταιρεία: «Α. ΝΙΚΑΣ Α.Ε.», κατασκευής και εμπορίας αμαξωμάτων, λεωφορείων και ειδικών οχη-
μάτων, με έδρα τον Ασπρόπυργο, αναζητά για άμεση πρόσληψη:

Μηχανολόγο Μηχανικό
Περιγραφή θέσης: 
•Υπεύθυνος προμηθειών 
•Σχεδιασμός και μελέτη 
•Επίβλεψη παραγωγής 
•Υπεύθυνος συστήματος  
ποιότητας ISO 9001: 2008

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο μηχανολόγου μηχανι-
κού πολυτεχνικής σχολής (ΑΕΙ) 
•Άριστη γνώση Η/Υ 

•Άριστη γνώση σχεδίου 
(Autocad) 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και 
επιθυμητή γνώση Γερμανικών. 
•Εκπληρωμένης στρατιωτικές 
υποχρεώσεις 
•Δίπλωμα οδήγησης  
προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως.

Προσωπικά χαρακτηριστικά: 

•Μεθοδικότητα και συνέπεια 
•Πνεύμα συνεργασίας  
και ομαδικότητας 
•Άνετη και αποδοτική  
επικοινωνία με πελάτες - 
 συνεργάτες

Αποστολή βιογραφικών μόνο στο 
e-mail: info@nikas-buses.gr και 
θα επικοινωνήσουμε μαζί σας 
σε περίπτωση ενδιαφέροντος.

Η UNICARS είναι ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Volkswagen, SEAT, SKODA, Audi, 
Volkswagen Commercial στην Κύπρο.

Διευθυντής Συνεργείου Λάρνακας
Ρόλος και ευθύνες: 
Ο εργαζόμενος θα είναι υπεύθυνος για: 
•Την ευημερία των υφιστάμενων πελατών όσον αφορά την εμπειρία τους με την Unicars,  
και την διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου εξυπηρέτησης μετά την πώληση. 
•Την εφαρμογή και διατήρηση στα ίδια υψηλά επίπεδα εκτέλεσης της όλης διεργασίας εξυπηρέτησης. 
•Την αξιόπιστη, ασφαλή και σωστή παραλαβή και παράδοση των οχημάτων στον πελάτη. 
•Την καλύτερη δυνατή συνεργασία και συντονισμό με το συνεργείο και τους αρχηγούς ομάδων  
με σκοπό την παροχή άμεσων και αξιόπιστων λύσεων προς τους πελάτες της εταιρείας. 
•Την παροχή υποστήριξης στους τεχνικούς όσον αφορά τη σωστή διάγνωση και επιδιόρθωση  
δύσκολων μηχανικών προβλημάτων βάση των εργαστηριακών προδιαγραφών. 
•Τον άμεσο χειρισμό και διασφάλιση της επίλυσης των παραπόνων των πελατών. 
•Τη δίκαιη κατανομή των εργασιών μεταξύ του τεχνικού και μη τεχνικού προσωπικού. 
•Το σχεδιασμό και ορθή τήρηση του προϋπολογισμού. 
•Την εφαρμογή όλων των προδιαγραφών ποιότητας όπως αυτές ορίζονται από την εταιρεία  
ή/και από το εργοστάσιο. 
•Την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας. 
•Την εφαρμογή όλων των διαδικασιών/πολιτικών που αφορούν στα θέματα ανθρώπινου δυναμικού. 
•Την εφαρμογή όλων των διαδικασιών/πολιτικών που αφορούν στα θέματα ασφάλειας και υγείας. 
•Την παρακολούθηση του τρόπου λειτουργίας του συνεργείου και την ετοιμασία προτάσεων  
για συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας

Εμπειρία, κατάρτιση & εκπαίδευση που απαιτούνται: 
•Ακαδημαϊκή κατάρτιση στο τομέα της μηχανολογίας ή της μηχανικής αυτοκινήτων. 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον επτά χρόνων στο τομέα της αυτοκίνησης. 
•Τουλάχιστον τριετής εμπειρία σε διευθυντική θέση. 
•Γνώσεις και ικανότητες σε θέματα ποιότητας και διοίκησης έργων. 
•Μεταπτυχιακή κατάρτιση σε τομείς σχετικούς με την διοίκηση επιχειρήσεων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο 
προσόν. 
•Εμπειρία σε συστήματα ERP (π.χ. Navision, SAP).

Προτιμητέες ικανότητες, δεξιότητες και στάσεις που απαιτούνται: 
•Ομαδικότητα. 
•Υψηλά επίπεδα ενέργειας, πάθος. 
•Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης χρόνου και καθηκόντων. 
•Συναισθηματική νοημοσύνη και χαμηλά επίπεδα ανησυχίας /άγχους 
•Ευσυνειδησία, να κρατά τις υποσχέσεις του / της και να νοιώθει το αίσθημα ευθύνης 
•Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και γλωσσικού χειρισμού 
•Ικανότητες σχεδιασμού και ολοκλήρωσης έργων 
•Πολύ καλή γνώση και ικανότητα χειρισμού Η/Y και βασικών λογισμικών πληροφορικής (MS Office) 
•Αναλυτικές ικανότητες

Θα προσφερθεί ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών το οποίο περιλαμβάνει βασικό μισθό (13 μισθούς), 
bonus με βάση την απόδοση, επίδομα τηλεφώνου, ταμείο πρόνοιας, ασφάλιση υγείας και άλλα.

Αποστολή βιογραφικού: Αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές εφόσον αποσταλούν στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: leaders@unicars.com. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Finance Manager
Our client, an international trading company, well established in Greece, wants to hire a finance manager. 
The incumbent will report to the general manager and will have full responsibility for the company’s 
financial and accounting aspects including tax issues, credit control, payables & receivables, cash-flow, 
budgeting and reporting.
Requirements 
•University degree in accounting and/or finance. 
•About ten (10) years experience in an organized 
finance department as Junior CFO and/or chief 
accountant. 
•Sound knowledge of IFRS and Greek GAAP. 
•Good knowledge of ERP systems, ideally SAP. 
•Excellent command of the English language. 

•“A” class signatory licence. 
•Age, 35 - 45.

The company offers an attractive remuneration 
package and pleasant work environment.

Interest candidates may forward their CVs quoting 
ref code PL/FM/DK to the following e-mail: athens@
amrop.gr

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

Test Engineers - TE 001
Profiles: Responsible for planning, scheduling and 
conducting all testing activities across the entire 
lifecycle of information systems’ development 
(including unit, integration, regression and system 
testing).

Qualifications: 
•University level degree (or higher education 
institute) in computer science, information 
technology or relevant field of study. 
•2-3 years hands-on experience in developing 
test automation frameworks and test scripts 
using commercial test tools. 
•Experience in design and implementation  

of automated load and performance tests  
for database-backed web applications. 
•Knowledge of Weblogic Application Server  
is considered an asset. 
•Strong communication skills and attention  
to detail. 
•Very good command of English language.

We offer: 
•Competitive compensation & benefits package 
•Continuous training 
•Enjoyable and stable working environment 
•Leading-edge technology

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

Η εταιρεία SGS GREECE SA που δραστηριοποιείται για περισσότερα από 80 χρόνια στον έλεγχο εμπο-
ρευμάτων επιθυμεί να προσλάβει:

Επιθεωρητή Πετρελαιοειδών 
(Κωδ. INSP-OGC)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής  
εμποροπλοιάρχων 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας 
•Άριστη γνώση MS Office  
και χρήση Η/Υ 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία  

σε δεξαμενόπλοια. 
•Επαγγελματικός χειρισμός. 
•Οργανωτικότητα. 
•Δυνατότητα ταξιδιών.

Προσφέρονται σταθερός 
μισθός, αυτοκίνητο, laptop, 
κινητό τηλέφωνο, επιπλέον 

ιατροφαρμακευτική κάλυψη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
στείλουν τα βιογραφικά τους 
αναφέροντας τον κωδικό της θέ-
σης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
greeceinfo@sgs.com. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Η εταιρεία ALTEC INTEGRATION AE δραστηριοποιείται στην υλοποίηση έργων πληροφορικής στο 
ιδιωτικό, δημόσιο και τραπεζικό τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για τις αυξημένες ανάγκες της 
σε έργα πληροφορικής που περιλαμβάνουν ανάπτυξη λογισμικού ζητούνται:

Μηχανικοί Λογισμικού 
Προγραμματιστές

Που να διακρίνονται από ισχυρό ενδιαφέρον για το αντικείμενο, υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, συνέπεια 
και επαγγελματισμό.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής  
στο χώρο της πληροφορικής 
επιστήμης 
•Πολύ καλή γνώση SQL  
και χρήση σχεσιακών βάσεων 
δεδομένων 
•Πολύ καλή γνώση JAVA.  
Θα συνεκτιμηθεί θετικά  
ανάπτυξη σε JEE 
•Πολύ καλή γνώση  
της Αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος  
στο χώρο της πληροφορικής 
•Γνώση εργαλείων ανάπτυξης 
διαδικτυακών εφαρμογών 
Oracle Fusion Applications 
(ADF) 
•Γνώση δημιουργίας web 
εφαρμογών με Server  
τεχνολογίες JAVA (ή PHP) 
•Εργασιακή εμπειρία  
θα συνεκτιμηθεί θετικά

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο  
αποδοχών 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Συνεχή εξέλιξη  
σε ένα σύγχρονο και δυναμικό 
περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικών  
στο e-mail: hr@altecgroup.gr.  
Για όλα τα βιογραφικά  
θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Η Acmon Systems εταιρεία βιομηχανικού εξοπλισμού με έδρα στα Οινόφυτα Βοιωτίας αναζητεί:

Τεχνικό Μηχανογράφησης 
(ΤΜ01.15)

Αρμοδιότητες: Βασικό του έργο θα είναι η υποστήριξη και συντήρηση όλων των πληροφοριακών 
συστημάτων της επιχείρησης (Servers, PCs, δίκτυο, Internet, Soft1 ERP, CRM, Microsoft Office).

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχιούχος τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής 
•Πολύ καλή γνώση του hardware (Servers, PCs, δίκτυα, περιφερειακές συσκευές). 
•Πολύ καλή γνώση στην εγκατάσταση λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών γραφείου. 
•Καλή γνώση βάσεων δεδομένων (MS Access, MS SQL Server) 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Θα δοθεί προτεραιότητα σε κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι 
να αποστείλουν βιογραφικά σημειώματα αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης στο e-mail: info@
acmon.gr, υπόψη Κ.Μεταξά.
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χίο Ανώτατης Σχολής Οικονομικής-Λογιστικής 
Κατεύθυνσης, 5ετή προϋπηρεσία, άριστη γνώση 
Αγγλικής, άριστη γνώση προετοιμασίας Αποτελε-
σμάτων Χρήσεως-Ισολογισμού, καλή γνώση χρη-
ματοπιστωτικών τραπεζικών εργαλείων(working 
capital facilities, LC’s, corporate loans). E-mail 
στα Αγγλικά: kilismani@hotmail.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προϊστάμενος Λογιστηρίου-Χρηματο-
οικονομικών για εταιρία ΕΠΕ. Πτυχίο Ανώτατης 
Σχολής Οικονομικής Λογιστικής Κατεύθυνσης, 5ετή 
προϋπηρεσία, άριστα Αγγλικά (γραπτά-προφορικά). 
Άριστη γνώση προετοιμασίας αποτελεσμάτων 
χρήσεως-ισολογισμού, καλή γνώση χρηματοπι-
στωτικών τραπεζικών εργαλείων. E-mail, στην 
Αγγλική: kilismani@hotmail.gr.

ΖΗΤΕΤΑΙ Βοηθός Λογιστή σε λογιστικό γρα-
φείο στο Κέντρο με πτυχίο ΤΕΙ-ΙΕΚ-γνώσεις 
απλογραφικών βιβλίων-ΦΠΑ-μισθοδοσία-
συγκεντρωτικές-αγγλικών. Προτιμάται γνώση 
προγραμμάτων singular accountant. Απαραίτητα 
προϋπηρεσία 2 ετών, αμοιβή 600€, συζητήσιμη. 
E-mail: info@lexcensea.gr, τηλ: 210 7249240, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-16:00.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή ζητείται. Απαραίτητη γνώση Η/Υ 
και άριστα Αγγλικά. Τηλ: 211 2213875.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-Βοηθός Λογιστή, ζητείται σε θέση 
ευθύνης, για μεγάλη λογιστική εταιρία Δυτικών 
προαστίων, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 6ετή 
προϋπηρεσία σε βιβλία Γ’, κλείσιμο ισολογισμού, 
ενδοκοινοτικές-εισαγωγές. Καλή γνώση μισθο-
δοσίας, excel, λογισμικών Prosvasis. E-mail: 
logistis.hr@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με πολύ καλές 
γνώσεις H/Y και απαραίτητα άριστες γνώσεις 
Αγγλικών (γραπτός και προφορικός λόγος). Τηλ: 
211 2213875.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής με έδρα τη Θεσσαλονίκη 
ζητεί νέο/α Λογιστή /τρια, με εμπειρία στην τι-
μολόγηση και γνώσεις λογιστικής. Βιογραφικά, 
με φωτογραφία, στο e-mail: info@pcrama.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής -τρια από οργανωμένο λο-
γιστικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη Ανατολικά, 
με προϋπηρεσία πάνω από 10 έτη σε λογιστικά 
γραφεία. Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων-
κλείσιμο-ισολογισμός-εργατικά-φοροτεχνικά. 
Πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
ekatos@link.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από φοροτεχνικό 
γραφείο για εργασία εντός και εκτός γραφείου. 
Προϋπηρεσία σε HRM μισθοδοσία και Academia 
Έσοδα Έξοδα της Data Communications και το 
κεφάλαιο. Βιογραφικά στο e-mail: forotexniko@
outlook.com.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή κάτοχος μηχανής για εξωτερικές 
εργασίες ζητείται για ενημέρωση απλογραφικών 
βιβλίων και μισθοδοσία σε προγράμματα union. 
Περιοχή Νίκαια. Βιογραφικά στο e-mail: topouzidis.
acc@gmail.com, τηλ: 210 4945707.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής με γνώση του διπλογρα-
φικού λογιστικού συστήματος (Γ’ κατηγορίας), 
για πλήρη απασχόληση με ασφάλιση. E-mail: 
eleni84liakou@gmail.com.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητά πτυχιούχο Λογιστή 
-τρια με προϋπηρεσία 5 ετών και άνω σε τμήμα 
μισθοδοσίας. Απαραίτητη η γνώση Αγγλικής 
γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: louka@yourc.gr.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητά πτυχιούχο Λογιστή 
-τρια με προϋπηρεσία 5 έως 10 έτη σε λογιστι-
κή εταιρία και με εμπειρία στην τήρηση βιβλίων 
Γ’ κατηγορίας. Απαραίτητη η γνώση Αγγλικής 
γλώσσας. E-mail: louka@yourc.gr.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από όμιλο υγείας για τα τμή-
ματα, διαχείρισης αποθήκης, ρεσεψιόν, υποδοχής 
λογιστηρίου και τηλεφωνικό κέντρο. Άμεση πρό-
σληψη, σταθερός μισθός, ασφάλιση, ΙΚΑ. Τηλ: 
211 5554156.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστής ζητείται για μερική απασχόληση 
από βιομηχανία στη Σίνδο. Τηλ: 2310 535685.

οικονομικά Στελέχη -  
ελεγκτές - φοροτεχνικοί
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Αναλυτής με εμπειρία σε βι-
ομηχανία τουλάχιστον 3 ετών ζητείται για την 
κατάρτιση προϋπολογισμών, παρακολούθηση 
αποτελεσμάτων σύνταξη καταστάσεων cash 
flow. Απαραίτητα προσόντα: μεταπτυχιακά σε 
χρηματοοικονομικά, Αγγλικά, χρήση Η/Υ. E-mail: 
stamrem@yahoo.de.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στο χώρο FMCG ζητεί Οικονομικό 
Αναλυτή με πτυχίο ΑΕΙ MBA επιθυμητό προϋπη-
ρεσία τουλάχιστον 5 έτη, γνώση gage ting και 
reporting. Bιογραφικά στο e-mail: stamrem@
yahoo.de.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος οικονομικών για διαχείριση 
επιχείρισης με κοινωνικές δεξιότητες και ικα-
νότητες αντιμετώπισης ανθρώπινου δυναμικού. 
Βιογραφικά στο e-mail: konsidirop@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος συμβουλευτικής εταιρίας 
στην Αθήνα, με εμπειρία 2ετή σε επενδυτικό νόμο/
ΕΣΠΑ, Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής/Πολυτεχνικής 
Σχολής, γνώση Η/Υ/Αγγλικών, επικοινωνιακή 
ικανότητα, δίπλωμα οδήγησης. E-mail: info@

pkcgroup.gr, Υπόψη κου Παπαδόπουλου.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία τροφίμων ζητεί Υπάλλη-
λο με γνώσεις H/Y και άριστων Αγγλικών με 
δίπλωμα αυτοκινήτου, για πλήρη απασχόληση. 
Επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης. 
Βιογραφικά στο e-mail: anelixiltd@gmail.com.

ZHTEITAI απόφοιτος/η ΤΕΙ/ΑΕΙ, με κατεύθυνση 
Λογιστικής/Οικονομικών. Μεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών επιθυμητός. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 5 χρόνια ως Υπάλληλος Λογιστηρίου. 
Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε άριστα οργα-
νωμένο περιβάλλον ERP-CRM. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@homemarkt.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών στην Αθήνα ζητά 
Λογιστή Α’ Τάξης με γνώσεις Φοροτεχνικού 
και οργάνωσης λογιστηρίου για εσωτερική 
απασχόληση. Παρέχεται μισθός και ασφάλιση. 
Απαραίτητα συστάσεις και γνώσεις ERP. E-mail: 
resume@otenet.gr.

χρηματοοικονομικά -  
άσφαλιστικά - Real Estate
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προϊστάμενος Λογιστηρίου-Χρηματο-
οικονομικών για εταιρία ΕΠΕ. Πτυχίο Ανώτατης 
Σχολής Οικονομικής Λογιστικής Κατεύθυνσης, 5ετή 
προϋπηρεσία, άριστα Αγγλικά (γραπτά-προφορικά). 
Άριστη γνώση προετοιμασίας αποτελεσμάτων 
χρήσεως-ισολογισμού, καλή γνώση χρηματοπι-
στωτικών τραπεζικών εργαλείων. E-mail, στην 
Αγγλική: kilismani@hotmail.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δραστήρια άτομα, απόφοιτοι Λυκείου 
για στελέχωση μεσιτικού γραφείου στη Θεσσα-
λονίκη και στα περίχωρα, κάτοχοι μηχανής και με 
γνώση H/Y. Αμοιβή με ποσοστά 70%. Βιογραφικά 
στο e-mail: anyhome2013@gmail.com.

ΜΕΓΑΛΟΣ όμιλος εταιριών ζητά έναν υποψήφιο 
με επικοινωνιακό και εργατικό χαρακτήρα. Πα-
ρέχονται αμοιβές, bonus, εργασιακό περιβάλλον, 
εκπαίδευση και προοπτική καριέρας. Άμεση προτε-
ραιότητα στους πτυχιούχους χρηματοοικονομικού 
προσανατολισμού. E-mail: aalexiou1@yahoo.gr.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ενός υποψηφίου με επικοινωνιακό 
και εργατικό χαρακτήρα. Παρέχονται αμοιβές, 
bonus, εργασιακό περιβάλλον, εκπαίδευση και 
προοπτική καριέρας. Άμεση προτεραιότητα στους 
πτυχιούχους χρηματοοικονομικού προσανατο-
λισμού. Βιογραφικά στο e-mail: alxasf2005@
gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ με 15ετή παρουσία στην κτηματαγορά 
ζητεί Σύμβουλους Διαχείρισης Ακινήτων, για την 
διαχείριση του πελατολογίου της και προσφέ-
ρει: κάλυψη εξόδων κίνησης έως 500€, υψηλές 
αμοιβές πωλήσεων, συνεχή εκπαίδευση. E-mail: 
kanavellis@novarealestate.gr.

ΓΡΑΦΕΙΟ Real Estate ζητεί άμεσα Στελέχη για 
το τμήμα ενοικιάσεων και πωλήσεων. Παρέχεται 
πλήρη Χαρτοφυλάκιο - Πελατολόγιο. Τηλ: 210 
6852682, 6972 319336.

ΤO ΜΕΣΙΤΙΚΟ - κατασκευαστική Λιολίδης αναζητά 
Μεσίτη/τρια για στελέχωση του γραφείου της 
στη Θεσσαλονίκη προσφέροντας ενημερωμένο 
χαρτοφυλάκιο ακινήτων και καθημερινό πελα-
τολόγιο. Βιογραφικά στο e-mail: info@liolidis.
gr, 2310 420002.

Τεχνικοί και Μηχανικοί η/υ - 
δικτύων - Τηλεπικοινωνιών
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Πτυχιούχος Συστημάτων 
Πληροφορικής ΤΕΙ - ΑΕΙ από όμιλο εταιρίας για 
πλήρη απασχόληση. Επιθυμητή προϋπηρεσία. Βιο-
γραφικά στο e-mail: education@oikonomotexniki.
gr, τηλ: 210 5200106.

KEY enabling Nano-engineering cluster of 
companies is looking for experienced Engineer 
with proven in-field experience in Printed Circuits 
and Electronics on flexible materials technology. 
CVs: sec.otg@gmail.com.

ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ έμπειροι Τεχνικοί Κινητών 
Τηλεφώνων - Smartphones και Παιχνιδομηχανών 
ζητούνται άμεσα για απασχόληση στη Θεσσαλο-
νίκη. Βιογραφικά στο e-mail: hr.smartphones.
services@gmail.com.

Η 7L-INTERNATIONAL αναζητά Sysadmin. 
Απαιτούνται: εμπειρία ως Linux/Windows 
System-Administrator (ανάλυση-διαχείριση-
επίλυση προβλημάτων) internet technology skills 
(DNS, WAN, hosting), άριστη γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας, βραδινή βάρδια. Μισθός άνω του βα-
σικού (+bonus). E-mail: cv@7linternational.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Η/Υ με γνώσεις java/HTML/
CSS/PHP/C/C++/unix για εργασία από εταιρία του 
κλάδου ασφάλειας πληροφορικής. Πρόσληψη 
αορίστου χρόνου. Πλήρης απασχόληση. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@sunrisetech.gr.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ζητείται από εταιρία Πληροφορικής 
για την επισκευή εκτυπωτικών μηχανημάτων. 
Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@noulis.gr.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ παραγωγής μεταλλικών εξαρτημάτων 
στη Λυκόβρυση ζητεί Μηχανικό - Προγραμματιστή 
CNC. Καλή γνώση Η/Υ και autocad. Βιογραφικά στο 
e-mail: bratepe@gmail.com, τηλ: 6944 567693.

προγραμματιστές - άναλυτές - 
άνάπτυξη εφαρμογών Web
Η TALIS S.A, προσφέρει θέσεις Πρακτικής 
Άσκησης, σε τελειόφοιτους ΤΕΙ του τμήματος 
Πληροφορικής. Βιογραφικά στο e-mail: cv@
talis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer Software Engineer 
με 3ετή προϋπηρεσία Προγραμματισμού για συ-
γκρότηση πυρήνα ανάπτυξης και συντήρησης 
εφαρμογών Web. Απαραίτητα άριστη γνώση 
PHP/MySql/javascript/jQuery/Front-End-
Development/HTML5/CSS, Αγγλικά, διάθεση 
για εργασία. Βιογραφικά με πλήρες portfolio 
στο e-mail: JobsLinks1@gmail.com, θέση: Wsk.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ αριστούχοι/πτυχιούχοι Πληροφο-
ρικής με άριστα Αγγλικά και Web Development 
(HTML5, Java, Javascript, PhP). Επιθυμητή γνώση 
και εμπειρία στην ανάπτυξη iOS, Android Mobile 
Εφαρμογών. Βιογραφικά στο e-mail: hr@mdata.
gr, κωδ: DEV0115.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Designer / Developer που να 
γνωρίζει πολύ καλά το wordpress. Βιογραφικά 
στο e-mail: maritimewordpress@gmail.com.

WEB DEVELOPER - Designer, πτυχιούχο ΑΕΙ-ΤΕΙ 
με απαραίτητα προσόντα: 3ετή+ προϋπηρεσία, 
άριστη γνώση PHP, jquery, MySQL, Javascript, 
HTML, CSS, με ικανότητα εξόρυξης δεδομέ-
νων, ζητά επιχείρηση πληροφορικής. E-mail: 
jobsLinks1@gmail.com, κωδικός: PrSk.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από διαφημιστική εταιρία, Προ-
γραμματιστές για κατασκευή ιστοσελίδων και 
διαχείριση, ανάπτυξη με εμπειρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@b-alexopoulos.com, τηλ: 6980 
857584.

ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΗ εταιρία πληροφορικής ζητείται 
microsoft.NET Developer για το τμήμα ανάπτυξης 
λογισμικού. Επιθυμητή εμπειρία σε winforms, 
WPF, ASP.NET MVC, WCF, SQL server. Βιο-
γραφικά στο e-mail: hr@noon.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Απόφοιτος Πληροφορικής για τη 
συντήρηση και εξέλιξη υπαρχόντων websites 
καθώς και την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρ-
μογών με μόνιμη απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: diginewspubl@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για full time Web Designer. Πρέπει να 
μπορείς να μετατρέψεις το brief του πελάτη σε 
λειτουργικό και όμορφο website. Θα εκτιμηθούν 
γνώσεις front and development. E-mail, portfolio: 
info@smokypixel.gr, τηλ: 210 7290478.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για full time Web Developer. PHP, 
JS, HTML, CSS. Εμπειρία σε wordpress. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@smokypixel.gr, τηλ: 
210 7290478.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Πληροφορικής κατά προτίμηση 
με μεταπτυχιακό ζητείται για απασχόληση σε 
πανεπιστημιακό project. Απαραίτητη η γνώ-
ση GoogleMaps εφαρμογών και βιβλιοθήκη 
ApacheMahout. Απολαβές συζητήσιμες-σοβαρές 
προτάσεις. E-mail: mai1431@uom.edu.gr, τηλ: 
6981 180490, 6972 695083, κος Μιχάλης.

Η WEBOLUTION αναζητά Web Designer. Απα-
ραίτητα προσόντα καλή γνώση σε photoshop, 
καλή αισθητική. Περαιτέρω προϋπηρεσία και 
γνώσεις σε illustrator xhtml, CSS, javascript 
θα ληφθούν υπ’ όψιν. Βιογραφικά και portfolio 
στο e-mail: jobs@webolution.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Web Developers Software Engineers 
με 3+ετή εμπειρία προγραμματισμού ενθουσιώ-
δεις/αποτελεσματικοί για συγκρότηση πυρήνα 
ανάπτυξης-συντήρησης εφαρμογών στην Ελ-
λάδα-Εξωτερικό. Απαραίτητα άριστη γνώση 
PHP, mySql, javascript/jQuery/Front-End-
Development, HTML5, CSS, Αγγλικά. E-mail, 
portfolios: 2multradynamic5@gmail.com, 
θέση: Wsk.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής μικροεπεξεργαστών 
ATMEL AVR, από εταιρία κατασκευής καινοτόμων 
συστημάτων. Βιογραφικά στο e-mail: info@egt.gr.

SOFTWARE Engineer with 3+ years of experience 
using java along with Spring framework-JEE 
technologies. Understanding web application 
development processes. Ability to write well-
documented, reusable code good knowledge 
of web services. Tel: 210 7565154.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ παραγωγής μεταλλικών εξαρτημάτων 
στη Λυκόβρυση ζητεί Μηχανικό - Προγραμματιστή 
CNC. Καλή γνώση Η/Υ και autocad. Βιογραφικά στο 
e-mail: bratepe@gmail.com, τηλ: 6944 567693.

SK WEBLINE Ltd ζητά να προσλάβει Website 
Designers/Developers. Απαραίτητες γνώσεις: 
άριστη γνώση: HTML5, CSS, javascripts, jQuery, 
responsive web design. Γνώση: ΡΗΡ, MySQL, 
CSS framework bootstrap, photoshop. E-mail: 
career@skwebline.com, τηλ: 2482 8090.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για να αναλάβει την υποστήριξη 
και ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημά-
των γνωστού γυμναστηρίου/health-club στo 

Σύνταγμα για πενθήμερη πλήρη απασχόληση. 
Απαραίτητες γνώσεις: c++, java, php, asp. Μισθός 
1800€ μικτά. E-mail (επιθυμητή φωτογραφία): 
hpathens@outlook.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής, με έδρα το Χαϊδάρι, 
ζητεί άτομο με εμπειρία στο C++ προγραμμα-
τισμό. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@solidiris.
com, τηλ: 210 5235822.

ΕΤΑΙΡΙΑ με διεθνή παρουσία αναζητεί Web 
Developer με γνώσεις σε html5, css3, jquery, 
node.js, backbone, angular.js, responsive layouts, 
cross-browser developing. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@betiator.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ με διεθνή παρουσία αναζητεί System 
Administrator με εμπειρία σε unix-linux συστήματα, 
clustering, server farms, postrgeSQL database 
server administration. Εμπειρία σε προϊόντα 
VMWare, mesos, bash scripting. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@betiator.com.

Η GENIUS (engineering) solutions εταιρία, που 
δραστηριοποιείται στο Ομάν, ζητά Network Design 
person. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν CCIE and 
CCNP in routing and switch certificate. E-mail, 
στην Αγγλική: kilismani@hotmail.gr.

H PLANET interactive AE ζητά Web Designer για 
μόνιμη απασχόληση. Απαραίτητα: γνώση σχεδι-
αστικών εφαρμογών, html, css. Ικανοποιητικές 
αποδοχές, εξέλιξης. Βιογραφικά, με δείγματα 
δουλειάς, στο e-mail: info@readpoint.com.

SOFTWARE Engineers ΑΕΙ/TEI graduates for full 
or part time employment. Required good working 
knowledge of java, PHP, SQL, linux, javascript. 
Desired experience in oracle, wordpress, liferay. 
CVs: hr@synergic.gr.

WEB Developer ζητείται με πολυετή εμπειρία 
σε Php, jQuery, MySql για πλήρη απασχόληση 
σε νεανικό και ευχάριστο περιβάλλον. Γνώσεις 
σε source control subversion, CSS, HTML5 θα 
ληφθούν υπόψιν. E-mail: cv@primecut.gr.

γραφίστες - διακόσμηση -  
Τέχνες - δημιουργικό
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστρια από εκδοτική επιχείρη-
ση για εργασία κατ’ οίκων, έκδοση τόμων και 
περιοδικών. Βιογραφικά στο e-mail: info@gnl.
gr. Τηλ: 210 8810109.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ Βιβλιοδετείου ζητείται από εκδοτική 
επιχείρηση στη Μεταμόρφωση Αττικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: parisianouae@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με γνώσεις φωτογραφίας ή 
video(λήψη) επεξεργασίας ή μοντάζ από studio. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@ksphotography.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιάστρια Μόδας για σχεδιασμό 
θεατρικών στολών σε σχολικές παραστάσεις. 
Τηλ: 210 2828025.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρχιτέκτονας ή Interior Designer με 
άριστη γνώση του 3ds Max και Photoshop. Βιογρα-
φικά και portfolio στο e-mail: info@design-vs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ VFX Artist με άριστη γνώση 3ds Max 
και After Effects. Βιογραφικά & portfolio στο 
e-mail: info@design-vs.com.

ZHTEITAI άτομο με άριστη γνώση του Photoshop 
σε επεξεργασία εικόνας και γνώσεις 2D Graphics 
προγραμμάτων Corel ή/και Illustrator. Βιογραφικά 
& portfolio στο e-mail: info@design-vs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Animateur Αθλητικών Δραστηριο-
τήτων. Ευχάριστη προσωπικότητα, δραστήριοι, 
κοινωνικοί με άνετες διαπροσωπικές και επικοι-
νωνιακές σχέσεις. Πολύ καλά Αγγλικά, Γερμανικά 
και Ρώσικα. Βιογραφικά στο e-mail: manager@
dionpalace.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μοδίστρες για εργασία σε εταιρίες 
στην Αγγλία με εμπειρία και γνώσεις, μισθός ανα-
λόγως των προσόντων, Αγγλικά βασικό επίπεδο, 
άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά και φωτογραφικό 
υλικό, στο e-mail: info@spnjobs.com.

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

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ζητά Junior Art με ανάλογη προ-
ϋπηρεσία 2-3 ετών. Απαραίτητα: γνώση MAC, CS 
5, office. Βιογραφικά στο e-mail: info@adrenalin.
gr, με την ένδειξη JA1.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ζητά Art Director με ανάλογη 
προϋπηρεσία 2-3 ετών. Απαραίτητα δημιουργικός 
χαρακτήρας με γνώση MAC, CS 5, office. Επι-
πλέον γνώση HTML5, after effect θα εκτιμηθεί. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@adrenalin.gr, με 
την ένδειξη AD2.

ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών και ειδών κομμωτηρίου 
ζητά Γραφίστα για το δημιουργικό τμήμα της. 
Απαραίτητη εμπειρία στη δημιουργία μακέτας 
και internet. 4-6ωρη απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: evntouf@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας από εταιρία συνεδρίων στη 
Ν. Σμύρνη, για την επιμέλεια και προετοιμασία 
εντύπων. Βασικός μισθός. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
στα συνεδριακά έντυπα και δείγματα εργασιών. 
E-mail: l.psihogios@events.gr, ets@otenet.gr, 
τηλ: 210 9880032.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας για τη θέση marketing σε 
εμπορική εταιρία. Διαχείριση site και e-shop, 
δημιουργία προϊοντικών καταλόγων. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία. Περιοχή Αιγάλεω. Βιογραφικά στο 
e-mail: skrekis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός -ή για μόνιμη εργασία. Απα-
ραίτητη προϋπόθεση, γνώση γραφιστικής και 
των προγραμμάτων corel draw, photoshop. Τηλ: 
28970 22235, 6937 002213, κος Δημήτρης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηθοποιός. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@epsythe.gr.

Η WEBOLUTION αναζητά Web Designer. Απα-
ραίτητα προσόντα καλή γνώση σε Photoshop, 
καλή αισθητική. Περαιτέρω προϋπηρεσία και 
γνώσεις σε Illustrator xhtml, CSS, Javascript 
θα ληφθούν υπ’οψιν. Βιογραφικά και portfolio 
στο e-mail: jobs@webolution.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας /τρια για 4ωρη ημιαπασχό-
ληση. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτος. Άριστη 
γνώση των προγραμμάτων photoshop/illustrator/
indesign. Γνώση φωτογραφίας για φωτογράφιση 
προϊόντων. Γνώση ξεγυρίσματος φωτογραφι-
ών. Θα προτιμηθεί γνώση χρήσης ψηφιακών 
εκτυπωτών. E-mail: ateliespadi@gmail.com.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ πεπειραμένη ή Ράφτης που ασχολείται 
με επιδιορθώσεις παντελονιών και σακακιών, 
ζητείται από ραφείο. Τηλ: 210 6753886.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ οίκος, με έδρα τον Πειραιά, ζητά 
Γραφίστα -τρια (κάτοχος κάρτας ανεργίας) με 
εμπειρία στη σελιδοποίηση και άριστη γνώση 
indesign, illustrator, photoshop. Βιογραφικά και 
δείγμα δουλειάς, στο e-mail: publications3@
poukamisas.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αρχιτέκτονες - Διακοσμητές, με 
μικρό κεφάλαιο από αρχιτεκτονικό γραφείο, 
για δίκτυο σε όλη την Ελλάδα. Βιογραφικά στο 
e-mail: arxitektoniki.diakosmisi@gmail.com, 
τηλ: 210 8032506, κιν: 6933 453399.

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, γραφικές τέχνες στον Άγ. Νικόλαο 
ζητεί μόνιμο /η Γραφίστα /τρια με προϋπηρεσία, 
γνώσεις indesign, illustrator, photoshop, office σε 
περιβάλλον mac, Αγγλικών, portfolio απαραίτητο. 
Bιογραφικά στο e-mail: rania@ideogramma.gr.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ - Art Director έμπειρος, για εκδοτική 
εταιρία, με προϋπηρεσία στον τομέα του σχεδια-
σμού και παραγωγής περιοδικών και εταιρικών 
εντύπων σε περιβάλλον mac. Βιογραφικά στο 
e-mail: thedimi@gmail.com.

Call Center - εξυπηρέτηση  
πελατών - Τηλεπωλήσεις
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί άμεσα νέα -ο, για 
εποπτεία προγραμμάτων κινητής τηλεφωνίας. 
Απαραίτητη καλή επικοινωνία, Ι.Χ, και χρήση 
Η/Υ. Παρέχεται μισθός, ασφάλιση, bonus, και 
έξοδα κίνησης, τηλ: 210 9525255.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος μορφωμένος με πολύ καλά Αγ-
γλικά και με δίπλωμα οδήγησης (ερασιτεχνικό) 
για πλήρη απασχόληση από Απρίλιο - Οκτώβριο 
2015 στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, σε resort 
πολυτελείας στο Ιόνιο. Βιογραφικά στο e-mail: 
gsa@otenet.gr, τηλ: 210 3634665.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες από όμιλο για ενημέρωση 
σε προγράμματα μεγάλου παρόχου κινητής και 
σταθερής τηλεφωνίας. Σταθερός μισθός, ασφά-
λιση και bonus .Δίπλα σε ΗΣΑΠ, μισθός 750€. 
Τηλ: 6936 000207.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φοιτητές /τριες ανεξαρτήτου εμπει-
ρίας για άμεση κάλυψη τμήματος καταγραφής 
και εξυπηρέτησης πελατών. Σταθερός μισθός, 
ευέλικτο ωράριο. Τηλ: 211 5554883.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κύριος/α για απασχόληση πρωινή ή 
απογευματινή και εξυπηρέτηση πελατολογίου. 
Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@gmail.com, 
τηλ: 6986 212664.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου από τηλεφωνικό 
κέντρο για προώθηση σταθερής τηλεφωνίας και 
συνδρομητικής τηλεόρασης. Αποδοχές εξαιρετικά 
ικανοποιητικές. Ωράριο πρωινό (9:00-15:00) ή 
απογευματινό (17:00-21:00). Κέντρο Θεσσαλο-
νίκης. Βιογραφικά στο e-mail: focus.logistirio@
gmail.com, τηλ: 2311 207475.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία, μέλος ομίλου εταιριών, 
αναζητά Υπάλληλους Ληξιπρόθεσμων Οφειλών. 
Απόφοιτοι Λυκείου και άνω, βασική γνώση Η/Υ και 
Αγγλικών. Παρέχεται μισθός και μηνιαίο μπόνους. 
Βιογραφικά στο e-mail: pasimakopoulos@icap.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εισαγωγική εταιρία ζητά Υπαλλή-
λους Γραφείου ανεξαρτήτου ηλικίας, γνώσεων 
και εμπειρίας για μηχανογράφηση, γραμματεία, 
ρεσεψιόν και τηλεφωνικό κέντρο. Ωράρια ευ-
έλικτα: 8ωρα, 4ωρα, 3ωρα, 2ωρα πρωινά ή 
απογευματινά. Τηλ: 211 5554805.

ΝΕΟΙ -ες ζητούνται από εισαγωγική εταιρία για 
τα νέα της τμήματα σε: γραμματεία, fax, reception 
και μηχανογράφηση. Σταθερός μισθός, ωράριο 
ευέλικτο. Τηλ: 211 5554148.

ΝΕΕΣ ζητούνται ως Υπάλληλοι Γραφείου από 
όμιλο υγείας για τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. 
8ωρο, 5ωρο, 4ωρο πρωινή ή απογευματινή απα-
σχόληση. Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 211 554925.

συνέχεια στη σελ. 24

BIC is one of the most recognized brand names in the world, specializing in manufacturing, distribution 
and selling of consumable products in more than 80 countries all over the world. Our product philosophy 
has always been focused on simplicity, functionality, quality and the best price/quality tradeoff. The 
company provides an excellent working environment, based on team spirit and professional development.

We are currently looking for an enthusiastic and self motivated individual to join our industrialization 
engineering department for the position of:

Machine Electronics Engineer 
(ref. code: MEE0115)

The role: 
•Participate in the development, programming and installation of PLC, vision systems, sensors,  
and other electronic/control equipment that are required for the construction of the machines that 
are needed for products industrialization, production lines extension and production improvements 
•Conduct market research for new, innovative techniques and technologies in the field of the 
industrial automation 
•This is a temporary position with one year contract.

The candidate: 
•Postgraduate degree in electrical / electronics engineering 
•Knowledge of PLC, vision systems, servo motors programming and installation 
•At least 3 years of experience in industrial automation fields and preferably in vision systems 
•Fluency in English 
•Fulfilled military obligations (for male applicants) 
•Team spirit, innovation, communication and analytical skills

Please send your resume quoting reference code ΜΕΕ0115 at the following e-mail: recruitment.
bicviolex@bicworld.com or at BIC Violex, Ag. Athanasiou, 145 69 Anixi, Attica. All applications will 
be treated in strict confidence. Only successful candidates will be contacted.

Η Intermarine Electronics Α.Ε.Β.Ε., εταιρία με 25ετή επιτυχημένη παρουσία στις κατασκευές και εγκα-
ταστάσεις συσκευών ναυσιπλοΐας / ασφαλείας / τηλεπικοινωνιών στον τομέα της ναυτιλίας, με σκοπό 
τη στελέχωση της αναζητά:

Τεχνικό Κατασκευών Εργαστηρίου
Περιγραφή αρμοδιοτήτων: Κατασκευή και υποστήριξη ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών 
συσκευών. Εργασία με σταθμό κόλλησης συγκόλλησης, εργασία σε πλακέτα, τοποθέτηση εξαρτημάτων 
SMD, χρήση εργαλείων πάγκου κατασκευής, επισκευές ηλεκτρονικών.

Άριστη γνώση ηλεκτρονικών συστημάτων επικοινωνίας, πλοήγησης και ασφαλείας πλοίων  
(marine electronics) απαραίτητη.
Απαραίτητες απαιτήσεις θέσης: 
Άριστες γνώσεις συστημάτων όπως: 
•Ηλεκτρονικού υπολογιστή, ηλεκτρονικών  
συσκευών, πλακέτα 
•Χρήση εργαλείων πάγκου - σταθμός κόλλησης 
•Γνώση λογισμικών Windows XP - Windows 7 
•Hardware/software installation 
troubleshooting 
•Σπουδές ηλεκτρονικής ή Η/Υ, με εξειδίκευση 
στη λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων 
•Εμπειρία 2 χρόνων τουλάχιστον σε παρόμοια θέση 
•Άριστη γνώση αγγλικών, γραπτά και προφορικά 

•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και μηχανής 
•Επαγγελματισμός και προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται 
να αποστείλουν άμεσα αναλυτικό βιογραφικό τους 
σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ioannidis@
intermarine.gr. Απαραίτητα να σημειωθεί η ένδει-
ξη “CV ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ”  στο θέμα του 
μηνύματος. Βιογραφικά υποψηφίων που δεν πληρούν 
τις ανωτέρω προϋποθέσεις και δεν έχουν στο θέμα 
“CV ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ” δε θα απαντηθούν.

Client Partner
Υλοποίηση ενεργειών προώθησης & εκδηλώσεων μάρκετινγκ εκπαιδευτικών υπηρεσιών πολυ-
εθνικής εταιρείας ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, code Α20.

Αποστολή: Η προώθηση των υπηρεσιών καθοδήγησης, αξιολόγησης και εκπαίδευσης που προσφέρει 
η FranklinCovey στην Ελλάδα.
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο AEI / μεταπτυχιακό  
•Απαραίτητη εμπειρία σε τμήματα ανθρώπινου 
δυναμικού / HR ή πωλήσεων/ εξυπηρέτησης 
πελατών του κλάδου υπηρεσιών εκπαίδευσης 
τουλάχιστον 3-5 ετών ή σε διευθυντική θέση 
άνω των 15 ετών. 
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ και διαδικτύου  
(MS Office, Social Media, κλπ) 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας

Απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες: 
•Διάθεση για μάθηση. 
•Αποτελεσματική επικοινωνία, άριστη χρήση 
γραπτού και προφορικού λόγου. 

•Ικανότητες διεξαγωγής παρουσιάσεων σε πελάτες. 
•Ικανότητες διαπραγμάτευσης. 
•Ικανότητες οργάνωσης και ανάλυσης αναγκών. 
•Επαγγελματισμός και προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα. 
•Ικανότητα ανάπτυξης και διαχείρισης  
προϋπολογισμού και στόχων. 
•Ομαδικότητα, προθυμία και συνέπεια.

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβής και bonus  
μετά από την επιτυχή περίοδο εκπαίδευσης 
•Διαρκή εκπαίδευση και καθοδήγηση 
•Δυνατότητα ανάπτυξης στο διεθνές δίκτυο  
της εταιρείας

Oι υποψήφιοι που διαθέτουν τα προαναφερόμενα προσόντα καλούνται να αποστείλουν άμεσα με e-mail 
το βιογραφικό τους σημείωμα (με φωτογραφία) στο e-mail: info@franklincovey.gr, θέμα Κωδικός Θέ-
σης: Α20.Η εταιρεία θα επικοινωνήσει μόνο με τους υποψηφίους που πληρούν απόλυτα την ανωτέρω 
περιγραφή της θέσης.

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

Oracle SOA Software Engineers - 003
Profiles: Candidates will be responsible for the 
development, support, maintenance and implementation 
of complex workflow solutions using Oracle SOA 
components (BPEL, BPM, ACM, OSB, Human Workflow 
and Business Rules).

Candidates are expected to: 
•Work closely with the architects, business 
analysts, software engineers and other 
employees to execute project plans. 
•Analyze specifications and requirements 
to design and implement end-to-end SOA 
solutions with functional and technical 
components. 
•Become members of an experienced 
development team that supports the 
development and testing of new and existing 
applications using Oracle Fusion Middleware.

Qualifications: 
•University level degree (or higher education 
institute) in computer science, information 

technology or relevant field of study. 
•Minimum 2 years of working experience  
in Oracle SOA components, especially  
with BPEL and BPM. 
•General experience in using JDeveloper, 
WebLogic Application Server, XML, XSD  
and XSLT. 
•Experience in developing heavy volume 
applications. 
•Understanding of build and source control 
tools and processes. 
•Experience in Oracle ADF, WebCenter Content, 
WebCenter Portal and Oracle Database  
will be considered an asset. 
•Fluency in English language. 
We offer: 
•Competitive compensation & benefits package 
•Continuous training 
•Enjoyable and stable working environment 
•Leading-edge technology

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

Η Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ ζητά για άμεση πρόσληψη:

Προγραμματιστή για Ανάπτυξη και Υποστήριξη Λογισμικού 
(Κωδ. TP1501)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία  
(4+ έτη) σε .net, C#, IIS, asp.
net, MSSQL 2008+, Windows 
CE 5.0 
•Πολύ καλή γνώση OOP  
& design patterns 
•Πολύ καλή γνώση  
στη σχεδίαση σχεσιακών  
βάσεων δεδομένων 
•IDE: Visual Studio 2010+ 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία  
(2+ έτη) σε μεγάλα έργα 
•Αναλυτική σκέψη 

•Ηλικία έως 35 ετών 
•Πνεύμα συνεργασίας  
και ομαδικότητας 
•Υψηλό αίσθημα ευθύνης 
•Αποτελεσματική διαχείριση 
χρόνου 
•Άριστη χρήση, γραπτή και 
προφορική, της Ελληνικής  
και Αγγλικής γλώσσας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις για τους άνδρες 
•Δυνατότητα ταξιδιών σε Ελλάδα

Προσφέρονται: 

•Ανταγωνιστικό πακέτο  
αποδοχών 
•Ευκαιρία σταδιοδρομίας  
σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη 
εταιρία 
•Άριστο περιβάλλον  
και συνθήκες εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να στείλουν βιογραφικά στο 
e-mail:  hr@theodorou.gr ανα-
φέροντας τον κωδικό: TP1501. 
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. 
Website: www.theodorou.gr

Chef
Our City Circus in Athens is looking for a Chef to join our new restaurant team. Our candidates should 
be well-experienced and trained. They should be interesting personalities with a lot of heart and 
charisma that are motivated by themselves to go further. We want candidates who would love to work 
in our vibrant environment and who know exactly why they want to be with us!

We believe that the way people eat can change 
the world and that food is the greatest luxury.

The ideal candidate profile should have: 
•Has 3 years minimum experience in the food 
industry, preferably in a creative Mediterranean 
cuisine. 
•The ability to work in a demanding 

environment. 
•Fluency in English 
•A positive, cheerful and polite attitude. 
•Military obligations fulfilled

To join our team, please send your full 
application including your CV & Photo  
by e-mail at: Dimosthenis@citycircus.gr

To ξενοδοχείο «Radisson Blu Park Hotel, Athens», μέλος της «Carlson Rezidor Hotel Group», 
της μεγαλύτερης up-scale ξενοδοχειακής αλυσίδας στην Ευρώπη, ζητά άτομο για κάλυψη της θέσης:

Front Office Manager
Απαραίτητα προσόντα  
υποψηφίων: 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο 
5* κατά προτίμηση αλυσίδας 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση Αγγλικών / 
επιθυμητή γνώση πρόσθετης 
γλώσσας 

•Γνώση λειτουργίας  
προγράμματος «Opera» 
•Εξαιρετική Β2Β επικοινωνία

Προσφέρονται: 
•Εξαιρετικό περιβάλλον  
εργασίας 
•Εκπαίδευση στα στάνταρ  
της Radisson Blu 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 

•Δυνατότητες εξέλιξης

Όλα τα βιογραφικά θα διαχειρι-
στούν με απόλυτη εμπιστευτικό-
τητα. Tηλέφωνα επικοινωνίας: 
210 8894508, 210 8894503. 
Αποστολή βιογραφικών  στο 
e-mail: giota.sakellaropoulou@
rbathenspark.com  και στο fax: 
210 8216300.
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ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ ανεξαρτήτου ηλικίας ζητούνται 
για πρωινή ή απογευματινή τετράωρη εργασία από 
εκπαιδευτικό οργανισμό. Εργασία ευχάριστη στο 
τμήμα διαφήμισης. Όχι τηλεφωνικές πωλήσεις. 
Τηλ: 2310 307040.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Tηλεφωνητές-τριες από τηλεφωνικό 
κέντρο, για προώθηση ανταγωνιστικών πακέ-
των σταθερής τηλεφωνίας και συνδρομητικής 
τηλεόρασης σε σύγχρονο εργασιακό χώρο, στο 
κέντρο Θεσσαλονίκης με ικανοποιητικές αποδοχές. 
Βιογραφικά στο e-mail: focus.logistirio@gmail.
com, τηλ: 2311 207475.

ΑΤΟΜΑ σοβαρά και δυναμικά ζητούνται για 
ανεξάρτητη συνεργασία στο πλαίσιο ανάπτυ-
ξης δικτύου πωλήσεων, δραστηριοποίηση στο 
χώρο της Υγείας - Ευεξίας - Διατροφής. Τηλ: 
6973 910604.

ΣΤΕΛΕΧΗ 4 για εργασία ως Υπάλληλοι Γραφεί-
ου σε εταιρία υπηρεσιών υγείας, για Ρεσεψιόν, 
Τηλεφωνικό Κέντρο, Γραμματεία, Αποθήκη, 
ανεξαρτήτου ηλικίας, γνώσεων και εμπειρίας. 
Σταθερός μισθός, καριέρα. Τηλ: 211 5554968.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ιατρικού ομίλου ζητεί Υπαλ-
λήλους Γραφείου για το Τμήμα Επιβεβαίωσης 
Στοιχείων πελατών. Ωράριο πρωινό ή απογευμα-
τινό. Ευχάριστο περιβάλλον. Τηλ: 211 5554156.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Γραφείου από εισαγωγική εταιρία 
για εμπορική διαχείριση πελατολογίου. Υψηλές 
αποδοχές, άμεση πρόσληψη, ασφάλιση ΙΚΑ. Τηλ: 
211 5554883.

25 MITARBEITER fuer Telefonmarketing 
gesucht. Deutschsprachiges Unternehmen 
sucht Telefonisten/innen fuer den Kundendienst. 
Voraussetzungen: gute Deutschkenntnise, spass 
am telefonieren, arbeitszeiten: 5 Tage pro Woche, 
4,6 oder 8 Stunden. Tel: 213 0392800, E-mail: 
svsenergy2@gmail.com

ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης σεμιναρίων στην Αθήνα 
ζητά πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ, με προϋπηρεσία 
στις τηλεφωνικές πωλήσεις υπηρεσιών. Πα-
ρέχεται μισθός, ασφάλιση και ποσοστά. E-mail: 
resume@otenet.gr.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ πεπειραμένες, ζητούνται από 
επώνυμη εταιρία επικοινωνιών, με προϋπηρεσία 
στο ίδιο αντικείμενο. Μισθός, ασφάλιση, bonus. 
Τηλ: 212 6875703.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται με άνεση στην επικοινωνία 
για τηλεφωνική πώληση. Βασικός μισθός, ασφά-
λιση πενθήμερη 4ωρη πρωινή ή απογευματινή 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: mm@
orosimonet.gr, τηλ: 210 9618313.

ΟΜΙΛΟΣ Επιχειρήσεων ζητεί άτομα για εσωτερική 
θέση γραφείου, σε νεοσύστατο τμήμα. Άμεση 
πρόσληψη, σταθερός μισθός. Τηλ: 211 5554805.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, με ή χωρίς προϋπηρεσία, από 
εταιρία για στελέχωση νέων θέσεων γραφείου. 
Υψηλές αποδοχές, ευχάριστο περιβάλλον. Άμεση 
πρόσληψη. Τηλ: 211 5554813.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από διαφημιστική εταιρία, φοιτήτρι-
ες ιατρικών σχολών, για προώθηση προϊόντων 
υγείας. Άριστο περιβάλλον, σταθερός μισθός, 
μπόνους, ασφάλεια. Τηλ: 210 8020550.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Νοσηλεύτριες για ενημέρωση 
προϊόντων υγείας. Σταθερός μισθός, μπόνους, 
ασφάλιση. Τηλ: 6987 712292.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ κέντρο στο Μαρούσι ζητά άτομα 
με σκοπό την προώθηση προϊόντων. Προσφέρεται 
βασικός μισθός, μπόνους, ασφάλιση, ευχάριστος 
χώρος, εσωτερική θέση γραφείου. Τηλ: 6986 
155896.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία στο Μαρούσι ζητά τρία 
άτομα για το Τμήμα Εξυπηρέτησης-Ενημέρωσης 
Πελατών. Εσωτερική θέση γραφείου. Άριστο 
περιβάλλον, σταθερός μισθός, ασφάλιση. Τηλ: 
210 8020550.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ/ΕΣ ζητούνται από τηλεφωνικό κέ-
ντρο για προώθηση σταθερής τηλεφωνίας και 
άλλων υπηρεσιών. Βασικός μισθός, ασφάλιση, 
υψηλό bonus παραγωγικότητας. Κέντρο Θεσ-
σαλονίκης. E-mail: focus.logistirio@gmail.com, 
τηλ: 2311 207475.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για τηλεφωνική προώθηση 
σταθερής τηλεφωνίας και άλλων υπηρεσιών 
από τηλεφωνικό κέντρο 60 θέσεων στο κέντρο 
της πόλης. Προσφέρεται μισθός-ασφάλιση με 
υψηλό bonus επίτευξης στόχου. Προϋπηρεσία 
επιθυμητή. E-mail: .focus.logistirio@gmail.com, 
τηλ: 2311 207475.

ΑΤΟΜΟ ζητείται άμεσα για απασχόληση πρωι-
νή ή απογευματινή. Εξυπηρέτηση πελατολογίου. 
Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@gmail.com, 
τηλ: 6986 212664.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ εμπορικός συνεργάτης εταιρίας τη-
λεπικοινωνιών αναζητεί να προσλάβει Υπαλλή-
λους Γραφείου για εξυπηρέτηση πελατών, με 
επικοινωνιακές ικανότητες και προϋπηρεσία στο 
χώρο των τηλεπικοινωνιών. Παρέχεται βασικός 
μισθός, υψηλά ποσοστά πωλήσεων και πλήρη 
ασφάλιση. Ε-mail: hrdpt@icomm-plus.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για contact center, με άνεση 
στην επικοινωνία. Πληρωμή δύο φορές το μήνα, 
bonus παραγωγικότητας. Ωράριο 4ωρο ή 6ωρο. 

Περιοχή Παλλήνη, πλησίον μετρό. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@hics.gr, τηλ: 215 5002393.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί άτομα για στελέχωση 
των νέων της γραφείων ανεξαρτήτου εμπειρίας 
για το τμήμα διαχείρισης πελατών και καταγραφή 
παραγγελιών. Σταθερός μισθός, άμεση πρόσληψη, 
ασφάλιση, ΙΚΑ. Τηλ: 211 5554883.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης ζητεί 
Υπαλλήλους Γραφείου με πείρα στη τηλεφωνική 
ενημέρωση πελατών για Τηλεφωνητές στο τμήμα 
ενημέρωσης πελατών. Βασικός μισθός, ασφάλιση, 
bonus. Βιογραφικά στο e-mail: cv@somon.gr.

ΑΜΕΣΑ θα προσληφθούν από τηλεπικοινωνιακό 
όμιλο 8 άτομα για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. 
Βιογραφικά στο e-mail: carriera123@yahoo.gr.

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ εταιρία ζητά 4 επικοινωνιακές για 
τηλεφωνική ανεύρεση χορηγών σε εκπομπές 
της. Παρέχεται μισθός, ασφάλιση, bonus. Ωράριο 
εργασίας 09:00-14:00 ή 14:00-17:00. Βιογραφικά 
στο e-mail: prdepartmentmagiclamp@gmail.com, 
τηλ: 210 2288390, κα Μαυρίδου.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά άτομο για μερική ή 
πλήρη απασχόληση. Τιμή 700€. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ζητείται άμεσα από εμπορική εταιρία 
για την ανάπτυξη και την εξυπηρέτηση. Τιμή 700€. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΚΥΡΙΟΣ -α ζητείται άμεσα για εσωτερικές ερ-
γασίες, εξυπηρέτηση, χωρίς προϋπηρεσία, γνώ-
σεις internet σε επίπεδο απλού χρήστη δεκτές. 
Τιμή 700€. Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνήτριες για το τηλεφωνικό 
κέντρο εκπαιδευτικού ομίλου. Ωράριο πρωινό ή 
απογευματινό. Όχι πωλήσεις μέσω τηλεφώνου. 
Περιοχή Χαριλάου. Τηλ: 2310 307040.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Team Manager για door2door (D2D) 
ή τηλεφωνικές πωλήσεις με δική του ομάδα. 
Υψηλές αποδοχές. Βιογραφικά στο e-mail: mm@
orosimonet.gr, τηλ: 210 9618313.

ΝΕΟΙ - νέες για τηλεφωνικό κέντρο (4ωρο) ζη-
τούνται ως Yπάλληλοι Τηλεφωνικού Κέντρου 
για την τηλεφωνική επικοινωνία με υποψήφιους 
πελάτες και τη παρουσίαση υπηρεσιών. E-mail: 
sleepless1981@hotmail.com, τηλ: 6944 811812 
κος Βιδάλης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από μεγάλη εταιρία, επίσημο συνερ-
γάτη της Wind, Υπάλληλοι τηλεφωνικού κέντρου, 
για προώθηση πακέτων κινητής τηλεφωνίας. 
Παρέχονται: ΙΚΑ, εκπαίδευση, προοπτική εξέλιξης, 
bonus, ευχάριστο περιβάλλον. Πλησίον μετρό. 
Τηλ: 211 8804314.

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

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά άμεσα 5 άτομα για την 
εξυπηρέτηση πελατών. Ανεξάρτητη συνεργα-
σία. Ευέλικτο ωράριο. Παρέχεται εκπαίδευση. 
Δυνατότητα πλήρους ή μερικής απασχόλησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: anagnostou24@yahoo.
gr, τηλ: 6955 517633.

ΑΤΟΜΑ με άνεση στην επικοινωνία και προ-
ϋπηρεσία στο χώρο πωλήσεων ζητούνται για 
στελέχωση των τμημάτων προώθησης σταθερής 
και κινητής τηλεφωνίας. Προσφέρονται σταθερές 
αποδοχές, πλήρης ασφάλιση και bonus παρα-
γωγικότητας. E-mail: hrdpt@icomm-plus.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες/ες από τηλεφωνικό κέ-
ντρο για προώθηση σταθερής τηλεφωνίας και 
συνδρομητικής τηλεόρασης στο κέντρο της πόλης. 
Προσφέρεται βασικός μισθός-ασφάλιση-υψηλό 
bonus επίτευξης στόχου. Χώρος σύγχρονος και 
εύκολα προσβάσιμος. E-mail: focus.logistirio@
gmail.com, τηλ: 2311 207475.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για εσωτερική απασχόληση 
χωρίς προϋπηρεσία. Τιμή 750€. Βιογραφικά στο 
e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ (3) σοβαρά, ζητούνται για απασχόληση. 
Τιμή 950€. Βιογραφικά στο e-mail: trimin2015@
gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά άτομο για ημιαπα-
σχόληση. Τιμή 800€. Βιογραφικά στο e-mail: 
trimin2015@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ όμιλος (προώθηση χρονομί-
σθωσης διακοπών) ζητά Supervisor για το call 
center. Η εμπειρία στο αντικείμενο θα προτιμηθεί. 
Υψηλές αποδοχές και bonus. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv@spyrouholidays.gr, κωδ: 3.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία από το δικό τους 
χώρο με τις ώρες που θέλουν, κερδίζοντας όσο 
δουλεύουν χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις, μόνο με 
όρεξη για δουλειά. Τηλ: 6944 727748.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ διαφημιστική εταιρία να προ-
σλάβει 3 Υπαλλήλους με δυναμικό χαρακτήρα, 

συνέπεια και άνεση στην επικοινωνία. Παρέχεται 
συνεχόμενη εκπαίδευση, σεμινάρια επικοινω-
νίας, ευχάριστο περιβάλλον, ευέλικτο ωράριο, 
ασφάλεια. Πλησίον μετρό Συγγρού Φιξ. Τηλ: 
211 8804310.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ κέντρο αναζητά Υπαλλήλους με 
άνεση στην επικοινωνία και με φιλοδοξίες για να 
συνεργασθούν με επίσημο Συνεργάτη της Wind. 
Παρέχεται συνεχόμενη εκπαίδευση-σεμινάρια 
προσέγγισης-προοπτική εξέλιξης-ευέλικτο ωρά-
ριο. Πλησίον μετρό και μέσον μαζικής μεταφοράς. 
Τηλ: 211 8804310.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα στο τμήμα της κινητής τη-
λεφωνίας για ενημέρωση πελατολογίου και 
αξιολόγηση πελατών για 4ωρο πρωινό ή απο-
γευματινό. Σταθερός μισθός, ασφάλεια, υψηλά 
bonus, προοπτική εξέλιξης. Πλησίον μετρό. Τηλ: 
211 8804314.

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ άμεσα άτομα με άνεση 
στην επικοινωνία για προώθηση κινητής τηλε-
φωνίας. Παρέχεται: ευέλικτο ωράριο, βασικός 
μισθός, υψηλά bonus, ασφάλεια, εκπαίδευση, 
ευχάριστο περιβάλλον. Μετρό Συγγρού Φιξ. Τηλ: 
211 8804314.

ΑΤΟΜΟ ζητείται άμεσα για απασχόληση πρωι-
νή ή απογευματινή. Εξυπηρέτηση πελατολογίου. 
Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@gmail.com, 
τηλ: 6986 212664.

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ εταιρία που δραστηριοποιείται στον 
κλάδο των εισαγωγών ζητεί 4 άτομα ανεξαρτήτου 
ηλικίας, γνώσεων και εμπειρίας για τη Ρεσεψιόν 
και το Τηλεφωνικό της Κέντρο. Σταθερός μισθός. 
Τηλ: 211 5554968.

ΕΤΑΙΡΙΑ ανώνυμη σταθερής τηλεφωνίας ζητεί 
νέους -ες για πενθήμερη μόνιμη εργασία στο 
κέντρο της Αθήνας. Βασικός μισθός, ΙΚΑ, bonus 
παραγωγικότητας. Τηλ: 213 0396604.

ΕΤΑΙΡΙΑ με 15 χρόνια εμπειρία στην διαχείρι-
ση ακινήτων, επιθυμεί να προσλάβει Υπεύθυνο 
διαχείρισης πελατών για τα Βόρεια προάστια 
και Κέντρο Αθήνας. 500€ αμοιβή βάση στόχων. 
Τηλ: 6989 401945.

προωθητές - Merchandisers - 
πωλήσεις Ex-Van
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με εμπειρία στις πωλήσεις 
(Εξωτερικοί ή Εσωτερικοί) για ενημέρωση και 
προώθηση προγραμμάτων (κάρτα υγείας) μέσα 
από οργανωμένα αξιόπιστα δίκτυα μεγάλων φο-
ρέων, τηλ: 210 2282023.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές για door to door σε κατα-
στήματα Horeca από την Hygiene Service για το 
Νομό Αττικής. Προϋπηρεσία και ικανοποιητικό 
πακέτο αποδοχών. Βιογραφικά στο e-mail: info@
hygiene-service.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για πωλήσεις - προώθηση 
προϊόντων υγείας και ομορφιάς, από Πολυεθνική 
νεοσύστατη στην Ελλάδα, σε ιδιώτες και επαγγελ-
ματίες. Ποσοστά κέρδους 40% και άνω, μερικής 
ή πλήρους απασχόλησης. Τηλ: 6945 915312.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες για την 
προώθηση πακέτων και διατροφικών προϊόντων, 
με εμπειρία στις πωλήσεις και χρήση ίντερνετ. 
Άμεσο εισόδημα μερική ή πλήρη απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: moutsogloy@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης /τρια για εταιρία Δικτυακού 
Marketing, προϊόντων υγείας και ομορφιάς. Απα-
ραίτητα Απολυτήριο Λυκείου, βασικές γνώσεις 
Η/Υ, επικοινωνιακές ικανότητες και διαχείριση 
ανεξάρτητης συνεργασίας. Τηλ: 6944 727748.

ΖHTOYNTAI εμφανίσιμες Προωθήτριες με άνεση 
στην επικοινωνία για συμμετοχή σε προωθητι-
κές ενέργειες. Δυνατότητα μόνιμης εργασίας. 
Πολύ καλή αμοιβή. Βιογραφικά υπόψιν τμή-
ματος marketing με φωτογραφία στο e-mail: 
suncitypromotion@gmail.com.

ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΕΣ νέες για Promotion ζητούνται. 
Απαραίτητη η δυνατότητα εργασίας με πρόσληψη 
και ασφάλιση. New Think Promotion. Α.Παπαν-
δρέου 58 - Καλαμαριά Άγιος Ιωάννης. Εύκολη 
πρόσβαση με το αστικό Ν.6 (Στάση Α. Παπανδρέου). 
Τηλ: 2310 802340.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εμφανίσιμες νέες με άνεση στην 
επικοινωνία για συμμετοχή σε προωθητικές 
ενέργειες. Δυνατότητα μόνιμης εργασίας. Πολύ 
καλή αμοιβή. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: suncitypromotion@gmail.com, υπ’ όψιν 
τμήματος marketing

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για Προώθηση αρωμάτων. 
Τηλ: 6985 958238, κος Νίκος.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Φορέας ζητεί 4 έμπειρα άτομα 
για εργασία από το σπίτι ή το γραφείο για προώ-
θηση επιδοτούμενων σεμιναρίων. Βιογραφικά 
στο e-mail: consulting1@forum-training.gr, τηλ: 
213 0716370.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, άνεργοι, συνταξιούχοι, για 
ανάπτυξη δικτύου εταιρίας εξαιρετικού παρθένου 
ελαιόλαδου και φυτικών προϊόντων με ελάχιστη 
υποχρέωση. Μόνιμη εργασία, αποδοχές και υψηλά 
bonus. Τηλ: 6998 848310.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εμφανίσιμες με άνεση στην επικοι-

νωνία για συμμετοχή σε προωθητικές ενέργει-
ες. Δυνατότητα μόνιμης εργασίας. Πολύ καλή 
αμοιβή. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
suncitypromotion@gmail.com, υπ’ όψιν τμήματος 
marketing.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα 4 άτομα από γραφείο εμπορι-
κής επιχείρησης για κάλυψη θέσεων νέων τμη-
μάτων. Δυνατότητα πρωινής ή απογευματινής 
απασχόλησης. Προϋπηρεσία όχι απαραίτητη. 
Τηλ: 6973 910604.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ επεκτείνει τις δραστηριότητές της 
και ζητεί νέους Συνεργάτες για τη στελέχωση 
του δυναμικού της σε διάφορα τμήματα, άμεση 
συνεργασία, δυνατότητα για μερική ή πλήρη 
απασχόληση, αφορά ανεξάρτητη συνεργασία. 
Τηλ: 6973 910604.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ επιχείρηση ζητεί άμεσα 5 άτομα 
για όλα τα τμήματα, για συνεργασία. Παρέχε-
ται εκπαίδευση, ευέλικτο ωράριο, δυνατότητα 
ανέλιξης. Τηλ: 6973 910604.

ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΗΤΙΚΗ επιχείρηση ζητά Εξωτερικό 
Πωλητή για έλεγχο & ανάπτυξη πωλήσεων σε 
νέα σημεία κεντρικών διανομών. Εμπειρία επι-
θυμητή, όχι απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
sokoswns@otenet.gr.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ εταιρία ζητεί άμεσα Συνεργάτες, 
παρέχεται δωρεάν εκπαίδευση, ελευθερία ωραρί-
ου, εργασία και από τον χώρο σας, ικανοποιητικές 
αποδοχές, όχι πλασιέ ή ντίλερ. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για ανεξάρτητη συνεργασία 
για πλήρη ή μερική απασχόληση, δυνατότητα 
εργασίας απ’ το σπίτι, βασικές γνώσεις ίντερνετ 
απαραίτητες. Τηλ: 6973 910604.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στο χώρο του Marketing αναζητά 
νέες για τη στελέχωση θέσεων Promoters για τις 
προωθητικές ενέργειες της εταιρίας Cosmote. Η 
εταιρία προσφέρει: Σταθερό μισθό με ασφάλιση 
συν bonus. Ευέλικτο ωράριο εργασίας. Τηλ: 210 
3628371.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στο χώρο του Marketing αναζητά 
νέες για τη στελέχωση θέσεων Promoters για τις 
προωθητικές ενέργειες της εταιρίας Vodafone. 
Προσφέρονται: Σταθερός μισθός με ασφάλιση 
συν bonus. Ευέλικτο ωράριο εργασίας. Τηλ: 
210 3628371.

ΝΕΟΙ - νέες για την κάλυψη 2 θέσεων στο Τμήμα 
Προώθησης Προϊόντων. Μισθός και ΙΚΑ. Τηλ: 
2310 234733, 6985 677058 (09:00-15:00).

ΑΤΟΜΑ ανεξαρτήτως ηλικίας για πωλήσεις 
προϊόντων ομορφιάς και υγείας και προώθη-
ση εκπτωτικού κωδικού αγορών σε ιδιώτες/
επαγγελματίες, ικανοποιητικές απολαβές με 
ποσοστά, μόνιμη απασχόληση, δωρεάν συνε-
χής εκπαίδευση, προοπτικές εξέλιξης. E-mail: 
ioannav77@hotmail.gr.

ΑΤΟΜΑ με έμφαση στις πωλήσεις, για πωλήσεις 
και προώθηση εκπτωτικού μέλους σε ιδιώτες/
επαγγελματίες, δωρεάν εκπαίδευση, προοπτικές 
εξέλιξης, ικανοποιητικές απολαβές με ποσοστά, 
E-mail: ioannav77@hotmail.gr.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για μόνιμη ελεύθερη συνεργα-
σία με πολυεθνική, για πωλήσεις και προώθηση 
εκπτωτικού κωδικού μέλους σε ιδιώτες-επαγγελ-
ματίες, έως 66% ποσοστά κέρδους, προοπτικές 
εξέλιξης, δωρεάν εκπαίδευση. Βιογραφικά στο 
e-mail: ioannav77@hotmail.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές με δικό τους μεταφορι-
κό μέσο για επισκέψεις σε προγραμματισμένα 
ραντεβού σε εταιρίες εντός Αττικής. Δίνεται 
μισθός και πριμ παραγωγικότητας. Βιογραφι-
κά στο e-mail: enosi.efe@gmail.com, τηλ: 210 
6033934, 6980 218020.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για προώθηση ειδικού βιβλίου 
που αφορά επιχειρήσεις. Τηλ: 6973 619661, 
κος Κοσμάς.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για προώθηση αρωμάτων στο 
Κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλ: 6974 107979, 
κος Δημήτρης.

Η WAZA internet solutions ζητεί Πωλητή για 
προώθηση ιστοσελίδων και λογισμικού. Απαραί-
τητη προϋπηρεσία 2 ετών, καλή γνώση Αγγλικών, 
χρήση H/Y και internet. Προσφέρεται μισθός 
και bonus επί των πωλήσεων. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@waza.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ άμεσων πωλήσεων ζητάει 2 άτομα για 
συνεργασία για δημιουργία δικτύου και προώθη-
ση προϊόντων. Σίγουρη προοπτική καριέρας με 
υψηλά εισοδήματα βάση προσωπικής δουλειάς. 
Τηλ: 6944 727748.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Στελέχη Πωλήσεων σε Γιάννενα-
Ήπειρο, για προώθηση γνωστής σειράς φυτικών 
καλλυντικών σε φαρμακεία και επιλεγμένα κα-
ταστήματα. Επιθυμητά προσόντα: προϋπηρεσία 
σε θέση Πωλητή, θετική διάθεση, γνώση Αγγλι-
κής, απολυτήριο Λυκείου. Σοβαρή συνεργασία 
με προοπτικές εξέλιξης και bonus. E-mail: sofia@
propharm.com.gr, τηλ: 6970 418434.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Στελέχη Πωλήσεων σε Σάμο-Ικα-
ρία, για προώθηση γνωστής σειράς φυτικών 
καλλυντικών σε φαρμακεία και επιλεγμένα κα-
ταστήματα. Επιθυμητά προσόντα: προϋπηρεσία 
σε θέση Πωλητή, θετική διάθεση, γνώση Αγγλι-

κής, απολυτήριο Λυκείου. Σοβαρή συνεργασία 
με προοπτικές εξέλιξης και bonus. E-mail: sofia@
propharm.com.gr, τηλ: 6970 418434.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εμπορική εταιρία 2 άτομα για 
την προώθηση χειροποίητων προϊόντων. Μισθός 
και ΙΚΑ. Τηλ: 2310 234733.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, επικοινωνιακές για προώθηση 
εκπτωτικού κωδικού μέλους πολυεθνικής, σε 
ιδιώτες-επαγγελματίες-συνεργάτες, δωρεάν εκ-
παίδευση, ικανοποιητικές απολαβές με ποσοστά, 
μόνιμη μερική ή πλήρη απασχόληση, δυνατότητες 
καριέρας. Τηλ: 6945 915312.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για συνεργασία στον τομέα 
της προώθησης - διαφήμισης προϊόντων, δημι-
ουργία ατομικού εισοδήματος κληρονομήσιμο 
πολλά κίνητρα για ανάπτυξη. Τηλ: 6944 941116, 
κος Αρσενίου.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για προώθηση προϊόντων 
υγείας. Παρέχονται σεμινάρια εκπαίδευσης, 
αμοιβές με ποσοστά. Τηλ: 6944 941116, κος 
Αρσενίου.

ΠΩΛΗΤΕΣ -τριες κοσμημάτων και αξεσουάρ 
ζητούνται από Κατασκευάστρια κοσμημάτων. 
Πληρωμή επί του ποσοστού των πωλήσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: assiminam@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα άμεσα για πλήρη ή μερική 
απασχόληση. Τιμή 850€. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για άμεση συνεργασία. Τιμή 
650€. Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.
com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία. Τιμή 700€. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορική ζητεί άτομα με όρεξη για δου-
λειά εργατικά και διδάξιμα που ενδιαφέρονται 
για σοβαρά εισοδήματα. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι -ες από πολυεθνική εταιρία 
για προώθηση παραδοσιακών γλυκισμάτων. 
Αυθημερόν πληρωμή, περιορισμένες θέσεις. 
Τηλ: 2310 234733.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για ανεξάρτητη συνεργασία 
για πλήρη ή μερική απασχόληση, δυνατότητα 
εργασίας από το σπίτι. Βασικές γνώσεις internet 
απαραίτητες. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ για συνεργασία ζητούνται στον τομέα 
υγείας και ευεξίας, δυνατότητα ατομικής επιχεί-
ρησης, αφορά άτομα με επιχειρηματικό πνεύμα. 
Τηλ: 6973 910604.

Η HOMELINE ζητάει Πωλητή/τρια για όλη Κρήτη. 
Θα πρέπει να διαθέτει αυτοκίνητο, εφόσον θα 
πραγματοποιεί επισκέψεις σε καταστήματα-ξενο-
δοχεία με σκοπό την παρουσίαση και δειγματισμό 
των προϊόντων μας. E-mail: homelin4@otenet.
gr, τηλ: 24440 23463.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται. Τιμή 660€. Βιογραφικά στο 
e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για εργασία. Τιμή 850€. Βι-
ογραφικά στο e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για απασχόληση. Ευέλικτο 
ωράριο. Τιμή 950€. Βιογραφικά στο e-mail: 
trimin2015@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά άτομα. Τιμή 860€. Βι-
ογραφικά στο e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για πρωινή ή απογευματινή 
απασχόληση. Τιμή 1.100€. Βιογραφικά στο e-mail: 
trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα που επιθυμούν να αλλάξουν 
το εισόδημά τους. Τιμή 980€. Βιογραφικά στο 
e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ (2) άτομα δραστήρια και υπεύθυ-
να. Δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης και 
εξέλιξης. Τιμή 870€. Βιογραφικά στο e-mail: 
trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για προώθηση ηλεκτρονικού 
τσιγάρου. Τηλ: 6983 949273.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ όμιλος ζητά Στελέχη Πωλή-
σεων για προώθηση τουριστικών προγραμμάτων 
σε πελατολόγιο του ομίλου. Εσωτερική εργα-
σία (Αμπελόκηποι Αθήνα). Μισθός, προμήθειες, 
bonus, ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: cv@
spyrouholidays.gr, κωδ: 1.

ΒIOMHXANIA τροφίμων αναζητά νέες δραστήριες, 
με άνεση στην επικοινωνία και προϋπηρεσία στο 
αντικείμενο, για προώθηση πωλήσεων σε S/M. 
Παρέχονται ανταγωνιστικές αποδοχές. Βιογραφικά, 
με φωτογραφία, στο e-mail: sales1@ferro.gr.

ΑΤΟΜΑ επικοινωνιακά, ζητούνται για προώθηση 
πωλήσεων πολυεθνικής απευθείας πώλησης, 
που συνδυάζει το κλασικό εμπόριο με το δικτυακό 
marketing, μόνιμη μερική ή πλήρη απασχόληση. 
Ικανοποιητικές απολαβές με ποσοστά, δυνατό-
τητες καριέρας. E-mail: ioannav77@hotmail.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ όμιλος ζητά 6 νέες επικοινω-
νιακές, εμφανίσιμες για promotion - διαφήμιση. 
Συνεχής συμμετοχή σε επώνυμους εκθεσιακούς 
χώρους στην Αθήνα. Ικανοποιητικές αποδοχές. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@spyrouholidays.gr, 
κωδ: 7.

συνέχεια στη σελ. 26

Η Blue Circle Hotel Management είναι μια νέα τουριστική εταιρία που ειδικεύεται στην προώθηση και 
στην διοίκηση μικρών πολυτελών ξενοδοχείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το όραμα της είναι να 
γίνει ηγέτιδα στη διοίκηση μικρών πολυτελών ξενοδοχείων στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας εξελιγμένες 
τεχνικές πωλήσεων και υψηλής ποιότητας διαδικασιών εξυπηρέτησης. Ο κεντρικός της σκοπός είναι 
να προσφέρει μια αξέχαστη εμπειρία στους επισκέπτες της μέσα από άριστες υποδομές και ξενοδοχεία 
και μέσα από προσωποποιημένες και επαγγελματικές υπηρεσίες.

Η Blue Circle hotel management αυτήν τη στιγμή διοικεί 9 ξενοδοχεία στους καλύτερους τουριστικούς 
προορισμούς στην Ελλάδα ( Μύκονος, Σαντορίνη, Ίος, Πάτμος, Πήλιο και Αθήνα) και ο στόχος της είναι 
να καλωσορίσει στην οικογένειά της τουλάχιστον 30 προοδευτικά ξενοδοχεία μέχρι το 2018. Η Blue 
Circle Hotel management ζητεί για πρόσληψη:

Μάγειρα
Θέση: Πάτμος 
Υπάγεται: Γενικό διευθυντή
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε ένα ξενοδοχείο 4* ή 5 * boutique ξενοδοχείο ή πολυτελές 
εστιατόριο. 
•Πτυχίο μαγειρικής και αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα του F & B. 
•Γνώση χειρισμού των τροφίμων, τεχνικών μαγειρικής και διαδικασιών HACCP. 
•Ικανότητα να επικοινωνεί με ευχέρεια στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. 
•Δυνατότητα για πολλαπλές εργασίες και ικανότητα προσαρμογής σε γρήγορο ρυθμό εργασίας βάση 
αναγκών. 
•Η συχνή επαφή με τους επισκέπτες απαιτεί να έχει καλούς τρόπους, σωστή παρουσία και εξυπηρετική 
διάθεση.

Βασικές αρμοδιότητες: 
•Υπεύθυνος για την προετοιμασία του πρωινού μπουφέ και για την παρασκευή των πιάτων του σνακ 
του ξενοδοχείου. 
•Έχει πλήρη γνώση των μενού τροφίμων και των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων. 
•Προετοιμασία των πρώτων υλών και των μερίδων. 
•Συμμετέχει ενεργά στην παραγωγή τροφίμων και εκτελεί τα πιάτα σύμφωνα με τις τυποποιημένες 
συνταγές. 
•Διατηρεί τα πρότυπα υγιεινής, της υγείας και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας. 
•Αναπτύσσει και διαμορφώνει θετικές σχέσεις με τους επισκέπτες και τα μέλη της ομάδας,  
ενώ διατηρεί επαγγελματική στάση στην εργασία του. 
•Εφαρμογή προτύπων εξυπηρέτησης της εταιρίας, με ειδικό βάρος: 
-Προθυμία και αγάπη για εξυπηρέτηση 
-Πρόβλεψη των αναγκών των επισκεπτών 
-Ικανοποίηση εγκαίρως και με ακρίβεια των αιτημάτων των επισκεπτών. 
-Λήψη των κατάλληλων μέτρων για την επίλυση προβλημάτων των επισκεπτών 
-Η συχνή επαφή με τους επισκέπτες απαιτεί να έχει καλούς τρόπους, παρουσία και εξυπηρετική διάθεση. 

Το ξενοδοχείο προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, διαμονή, γεύματα στο ξενοδοχείο, 
ένα φιλικό περιβάλλον εργασίας και ευκαιρίες για εξέλιξη της σταδιοδρομίας μέσα στην εταιρία Blue 
Circle Hotel Management.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα βιογραφικά τους με μια πρόσφατη φωτογραφία τους 
στην παρακάτω διεύθυνση e-mail: hr@bluecirclehm.com

Ο όμιλος PERI, μια από τις κορυφαίες εταιρείες διεθνώς στο χώρο των μεταλλοτύπων, ξυλοτύπων και 
ικριωμάτων για έργα σκυροδέματος, ζητεί για τη θυγατρική του εταιρεία PERI Ελλάς:

Μηχανικό Μελετών
Αντικείμενο του υποψήφιου θα είναι η μελέτη και σχεδίαση ολοκληρωμένων λύσεων μεταλλοτύπου και 
ικριωμάτων με συστήματα PERI, τόσο σε φάση προσφοράς (προμελέτης) όσο και στην τελική εφαρμογή 
τους στο έργο.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να συγκεντρώνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
•Δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ αποκλειστικά και μόνο πολιτικού ή μηχανολόγου μηχανικού. 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2-3 ετών σε μελέτες (στατικά) ή/και εργοτάξιο. 
•Άριστη γνώση Autocad 2010 και Microsoft Office. 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής. 
•Μεθοδικό χαρακτήρα και διάθεση συνεργασίας.

Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση: PERI Ελλάς Οδός Σωκράτους πάροδος 5ο ΧΛΜ. Λ. Κορωπίου-
Βάρης, 194 00 Κορωπί. Τηλ. 210 6620895-8, fax: 210 6628416, e-mail: n.exintari@perihellas.gr

1Source Aero Services is an aviation maintenance joint venture formed by Hellenic aerospace industry 
and Pratt & Whitney, a leading multinational aerospace firm and is currently recruiting for an:

Engineer who will Report to the Operations Manager
The main responsibilities are: 
•Acts as primary contact for facilities and equipment maintenance, production planning  
and technical support. 
•Monitors, manages and reviews defined KPI’s for strategy in field of responsibilities, 
•Plans and manages corrective, preventative and performance-based maintenance for production 
equipment and facilities. 
•Organizes maintenance needs and activities via schedules. Identifies the source of problems 
encountered when attempting to operate facilities and develops a plan of corrective actions. 
•Monitors implementation and updates plans with actual performance; reviews processes  
and procedures upon completion in order to improve them. 
•Provides support and expertise on testing equipment good functionality and tests their execution. 
•Coordinates the maintenance of subcontractors’ site-activities. 
•Ensures maintenance projects requirements are defined, operating budgets are established  
and contracts are identified and followed. 
•Understands production work-scopes in aviation technical and quality disciplines. 
•Creates and maintains the material requirement lists and all relevant requirements for supporting 
the production and purchasing team. 
•Creates and maintains the working documents used in production. 
•Implements material requirement lists and working documents to ERP system in co-operation  
with the IT department. 
•Provides reports on findings, open issues and milestones progress.

The ideal candidate should meet the following qualifications: 
•University degree in mechanical and or/ aeronautical engineering, 
•Excellent command of both written and spoken English, 
•Minimum of 5 years of related experience or an equivalent of education and experience, 
•Proficient with Microsoft Outlook, Excel, Word, and PowerPoint, 
•Quality oriented, good in technical thinking, in decision making, in complex problem solving,  
in work under strict deadlines and in multitasking, with good judgment and communication skills

The company offers: 
•Competitive salary and benefits 
•A unique opportunity to grow with a dynamic company 
•Transportation to and from our Schimatari location

All applications will be treated with strict confidentiality. To apply for this position, kindly send us 
your CV in English by 13th February 2015. Only via e-mail address: a.galanaki@1source-aero.com

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

Εσωτερικό Ελεγκτή (ΕΕ-14)  
με έδρα την Ευκαρπία Θεσσαλονίκης

Περιγραφή θέσης: Η πραγματοποίηση εσωτερικών ελέγχων στον όμιλο, προκειμένου να διασφαλίζεται 
η ακρίβεια, αξιοπιστία και εγκυρότητα των οικονομικών, διοικητικών και λειτουργικών πληροφοριών 
και να διασφαλίζεται η τήρηση των πολιτικών και διαδικασιών.
Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ σχετικό με τον τομέα 
•Επιθυμητές πρόσθετες  
πιστοποιήσεις (ACCA, CIA, 
ΙΕΣΟΕΛ) 
•2-3 έτη προϋπηρεσία  
σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση αγγλικών  
και Η/Υ 

•Επιθυμητή γνώση βαλκανικής 
γλώσσας 
•Δυνατότητα ταξιδιών εντός 
και εκτός Ελλάδος

Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερές αποδοχές σύμφωνα 
με τη βαρύτητα της θέσης  
και την αξιολόγηση επιλογής  
•Μεταβλητές αποδοχές  

σύμφωνα με το σύστημα  
διοίκησης απόδοσης 
•Συνεχή υποστήριξη  
και εκπαίδευση 
•Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών (αναφέ-
ροντας τον τίτλο της θέσης) μέσω 
του link: http://tinyurl.com/qhtkd4p

Η εταιρεία Glonatech ΑΕ (μέλος του ομίλου ΟΝΕΧ S.A.) για τη στελέχωση του τμήματος R&D ζητά:

Ερευνητή Εργαστηρίου 
(Ειδίκευση στην Τεχνολογία Πετρελαίου)

Προσόντα υποψηφίου 
•Πτυχίο χημικού μηχανικού  
ή χημικού με ειδίκευση  
στην τεχνολογία πετρελαίου 
•Διδακτορικό στον τομέα  
τεχνικών απορρύπανσης  
από πετρελαιοειδή 
•Επιθυμητή γνώση και εμπειρία 
της χρήσης νανοτεχνολογίας 
και ιδιαίτερα νανοσωλήνων 

άνθρακα 
•Εμπειρία σε βιομηχανική  
επιχείρηση και απασχόληση  
σε εταιρικό περιβάλλον

Περιγραφή θέσης 
•Εργασία στο τμήμα R&D 
•Έρευνα και πειραματισμό  
σε τεχνικές απορρύπανσης 
πετρελαιοειδών 

•Δυνατότητα συχνών  
μετακινήσεων

Προσφέρονται 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστεί-
λουν το βιογραφικό τους σημείω-
μα στο e-mail: hr@onexcompany.
com ή στο fax: 210 4310875.

Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Πωλητές / Πωλήτριες  
για Πλήρη Απασχόληση, για το Κατάστημα στo Βόλο

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

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

Η εταιρία προσφέρει: 
•Συνεχόμενη εκπαίδευση  
στις νέες τεχνικές πωλήσεων, 
σύμφωνα με τις νέες τάσεις 

της αγοράς 
•Εργασία σε πολυτελείς χώρους 
•Δυνατότητα επαγγελματικής 
εξέλιξης και ανάπτυξης.

Παρακαλούμε αποστείλατε βιο-
γραφικό σημείωμα:  DEXIM A.E.: 
22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 
Άγιος Στέφανος Αττικής, 145 10, 
e-mail: hr@dexim.gr. Κωδικός 
αγγελίας: 2015004.
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Στελέχη λιανικής πώλησης - 
εμποροϋπάλληλοι
H ALMECO Α.Β.Ε.Ε. ηγέτης στο επαγγελματι-
κό έπιπλο, ζητά Πωλητή για το κατάστημα της 
Αθήνας. Επιθυμητή εμπειρία στο έπιπλο, γνώση 
Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@almeco.gr, κωδ: ΠΑ:.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για αρτοζαχαροπλαστείο στην 
Ανατολική Θεσσαλονίκη (Καλαμαριά). 5ήμερο, 8 
ώρες, 2 βάρδιες (5:30-14:00 και 14:00-22:30), 
με βασικό μισθό. Απαραίτητη η κάρτα ανεργίας. 
Bιογραφικά στο e-mail: bikoulamo@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για e-shop, με γνώσεις 
μηχανογράφησης, εμπορικών προγραμμάτων 
και Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: danae@
oenocosmos.gr.

ΑΛΥΣΙΔΑ επώνυμων ανδρικών ενδυμάτων 
αναζητά Πωλητές -τριες με εμπειρία για 
πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
portobellos_korydallos@yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες με απαραίτητη γνώση 
Αγγλικών για μπουτίκ ρούχων στη Σαντορίνη. 
Τηλ:6977 770018.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές - τριες για κοσμήματα και 
αξεσουάρ. Πληρωμή με ποσοστά. Βιογραφικά 
στο email: assininam@hotmail.com.

ATOMA ζητούνται από κατάστημα ειδών γάμου 
και βαπτίσεως για διάφορες κατασκευές οικο-
τεχνίες. Τηλ: 6972 180259.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ζητεί νέα για ταμείο-παραγγελιο-
ληψία με γνώσεις Η/Υ, απαραίτητη προϋπηρεσία, 
μόνιμη απασχόληση, περιοχή Χολαργός. Τηλ: 
210 6543065.

ΠΩΛΗΤΗΣ έμπειρος ζητείται από εργοστάσιο 
επίπλων, για τη στελέχωση του υποκαταστήματος 
μας. Βιογραφικά στο e-mail: info@electra.com.
gr, περιοχή Μαρούσι. Τηλ: 2310 706341, Fax: 
2310 759477.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ζητούνται για πώληση καλλυντι-
κών σε κατάστημα Hondos Center. Απαραίτητη 
σχετική προϋπηρεσία μισθός, ασφάλιση, bonus, 
μόνιμη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
i.archontopoulou@brandit.gr, τηλ: 210 5753348, 
κα Αρχοντοπούλου.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από κατάστημα δερμάτινων 
ενδυμάτων στη Χαλκιδική. Ένσημα, 750€, μπόνους, 
διαμονή. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε πωλήσεις 
και η γνώση Σέρβικης και Αγγλικής γλώσσας. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: b2b@
dermatina100.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για Βakery Cafe, με σχετική 
εμπειρία, χαμόγελο ευγένεια, γνώση καφέ, άνεση 
στην πώληση. Τηλ:6944 768374.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες στο market του ξενο-
δοχείου Potidea Palace Hotel 4* στη Χαλκιδική. 
Προϋπηρεσία, γνώση Ρωσικών και Αγγλικών 
απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: info@potidea-
palace.gr, τηλ: 23730 41653.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούνται για κατάστημα καλλυντικών 
στο κέντρο της Αθήνας με γνώση του αντικειμένου 
για 6ωρη 6ήμερη απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: amystilvi@gmail.com, fax: 210 3253725.

O ΟΜΙΛΟΣ Diana group Hotels ζητεί για τη σεζόν 
2015: Κρεοπώλη. Απαραίτητα προσόντα: Καλή 
γνώση τεμαχισμού κρεάτων. Προϋπηρεσία του-
λάχιστον 2 έτη σε παρόμοια θέση. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@dreamlandvillas.gr.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ γυναικείων κουστουμιών στο κέντρο 
ζητά Πωλήτριες. Απαραίτητη προϋπηρεσία, χειρισμός 
Η/Υ, καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά 
στο e-mail: lanaliscompany@gmail.com.

ΠΩΛΗΤΗΣ /τρια ζητείται από γνωστή αλυσίδα 
καταστημάτων υποδημάτων. Διεύθυνση καταστή-
ματος: Παπακυριαζή 23, Λάρισα. Προϋπηρεσία 
επιθυμητή. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο 
e-mail: workwithus@fratellikarida.com.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται Πωλητές -τριες με εμπειρία για 
να δουλέψουν σε ένα πολυχώρο εστίασης στον 
Άλιμο. Βιογραφικά στο e-mail: ioannasproject@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Φαρμακείου για μόνιμη απα-
σχόληση σε φαρμακείο στους Αμπελοκήπους. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία, πτυχίο και γνώσεις 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: info@healthonline.
gr, τηλ: 6974 095638.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος με κάρτα ανεργίας, για εργασία σε 
εμπορικό κατάστημα στο Κέντρο Θεσσαλονίκης. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@telidis.com, τηλ: 
2310 536614.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ ζητείται για κατάστημα ειδών 
κομμωτηρίου. Απαραίτητα Αγγλικά και χρήση 
Η/Υ. Συνεχές ωράριο. Τηλ: 2310 747170, ώρες 
καταστημάτων.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για εργασία σε περίπτερο. Τηλ: 
6970 091995.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδών βιβλιοπωλείου ζητεί Πωλητή - 
Πωλήτρια για το υποκατάστημά της στην περιοχή 
του Μενιδίου. Ωράριο σπαστό. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@hartorama.gr, τηλ: 210 5140060, 
fax: 210 5147588.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδών βιβλιοπωλείου ζητεί Πωλητή - 
Πωλήτρια για το υποκατάστημά της στην περιοχή 
της Νίκαιας. Ωράριο σπαστό. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@hartorama.gr, τηλ: 210 5140060, 
fax: 210 5147588.

ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών ζητά Αισθητικούς με 
πείρα για καταστήματα καλλυντικών στα Βό-
ρεια προάστια. Βιογραφικά στο e-mail: info@
gavrilisgroup.eu, τηλ: 210 4225641.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με εμπειρία για κατάστημα 
γυναικείων νεανικών ενδυμάτων στον πεζόδρομο 
Περιστερίου. Μόνο μόνιμη απασχόληση και μόνο 
σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 210 5773791.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι οπωροπωλείου και 
βιβλιοπωλείου με προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: kosmosepe@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, έμπειρη για το ταμείο σε γυράδικο 
στη Μπότσαρη. (Απαιτούνται γνώσεις Η/Υ). Τηλ: 
6980 603100, ώρες επικοινωνίας 09:00 - 21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος με εκπληρωμένη στρατιωτική 
θητεία για εργασία σε κατάστημα στο Μοσχά-
το. Ωράριο 8ωρο σπαστό. Απαραίτητο δίπλωμα 
αυτοκινήτου. Καλή γνώση H/Y και Αγγλικών. 
Τηλ: 210 4811792.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με κάρτα ανεργίας. Πώληση 
ρούχων και e-shop στο Περιστέρι. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία, καλή γνώση social media. Βιογρα-
φικά, με φωτογραφία, στο e-mail: tzeims66@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι με προϋπηρεσία σε service 
και παράγωγη καφέ, για τo κατάστημα inSpot 
στη Π. Συνδίκα Θεσσαλονίκης. Καλές γνώσεις 
παραγωγής ροφημάτων, εμφάνιση-επικοινωνία, 
ευχάριστος και δημιουργικός χαρακτήρας. E-mail 
(απαραίτητη πρόσφατη φωτογραφία και facebook): 
aggelosplaz@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για Υπάλληλος σε βιβλιοπωλείο 
στο εμπορικό κέντρο Κosmopolis στην Κομοτηνή. 
Στο θέμα να αναγράφεται ο κωδικός καταστή-
ματος KM140. Bιογραφικά στο e-mail: mr@
nakasgroup.gr.

Η ARTION Galleries στο κέντρο της Θεσσαλο-
νίκης ζητά Υπάλληλο, ευπαρουσίαστη, καλλιερ-
γημένη με άριστη γνώση Η/Υ και Aγγλικών και 
εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων. Βιογραφικά 
με φωτογραφία διαβατηρίου στο e-mail: dm@
artiongalleries.com.

ΑΤΟΜΟ για τυποπιτάδικο στα Άνω Λιόσια, ζητείται 
για απογευματινή βάρδια. Τηλ: 6940 871165.

Η DIL Fashion Group επιθυμεί να προσλάβει 
για τα καταστήματα της MaxMara Πωλήτριες. 
Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών/Ρώσικων και 
επιθυμητή προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@dil.gr, (κωδ. RATH15).

ΝΕΑΡΟΣ /η εμφανίσημoς /η ζητείται για internet-
playroom cafe στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Απα-
ραίτητη προϋπηρεσία στην παραγωγή καφέδων 
και γνώση H/Y. Ευχάριστο περιβάλλον (πρόκειται 
για πλήρης απασχόληση). Βιογραφικά στο e-mail: 
hiro_nakamura_j@hotmail.gr.

Ο ΟΜΙΛΟΣ εταιριών «Πανικίδης» ζητά Πωλη-
τές -τριες Καυσίμων για τo κατάστημα της Αγ. 
Παρασκευής. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@
panikidis.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες για φούρνο με ανάλογη 
προϋπηρεσία στην περιοχή Παπάφη. Βιογραφικά 
στο e-mail: xrisa@stadium.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες για ζαχαροπλαστείο - καφέ 
στην Άνω Γλυφάδα. Βιογραφικά, με φωτογραφία, 
στο e-mail: akardaris.chef@windowslive.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Πωλήσεων ηλεκτρονικών 
ειδών, πτυχίο ΑΕΙ-ΑΤΕΙ ηλεκτρονικών - πληρο-
φορικής. Έμπιστος, εργατικός και κοινωνικός. 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, 
υποχρεωτικές γνώσεις Η/Υ. Πλήρης εργασία. 
Ικανοποιητικός μισθός και ασφάλεια. E-mail: 
info@electronicsworld.gr.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ κινητής τηλεφωνίας ζητεί Πωλητή 
-τρια. Προσόντα να έχει στο χώρο των πωλήσεων. 
Επικοινωνία, ομαδικότητα. Μισθός, ασφάλεια, 
bonus και εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: 
sofiachatzakou@gmail.com, τηλ: 6936 730880.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρες Πωλήτριες Λιανικής για 
αλυσίδα καταστημάτων παιδικών ρούχων, για 
άμεση πρόσληψη. Τηλ: 2310 535683.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες σε κατάστημα στο Κέντρο 
της Κέρκυρας. Παρέχεται ικανοποιητικός μισθός 
και ασφάλιση. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. 
E-mail: beneton.ptolemaida@gmail.com, τηλ: 
6955 181341, ώρες επικοινωνίας 10:00-14:00 
και 18:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο που να γνωρίζει από πώληση γού-
νας, εντός ξενοδοχείου Aquis Sandy Beach Resort 
στη Νότια Κέρκυρα από 01/05/2015. Παρέχεται 
μισθός ικανοποιητικός-ασφάλιση-φαγητό-διαμονή. 
Απαραίτητα Αγγλικά-Ρώσικα. Ε-mail: beneton.
ptolemaida@gmail.com τηλ: 6955 181341, ώρες 
επικοινωνίας 10:00-14:00-18:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για πρατήριο άρτου στο 
Κέντρο της Θεσσαλονίκης για Σαββατοκύρια-
κα και ρεπό. Βιογραφικά στο e-mail: mixha.3@
outlook.com.

Στελέχη πωλήσεων B2B -  
Μηχανικοί πωλήσεων
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ επιχείρηση με αντικείμενο την 
κατασκευή, ζητά Πωλητές με γνώσεις και εμπειρία 
στις πωλήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παρέ-
χουμε αυτοκίνητο και εταιρικό κινητό τηλέφωνο. 
Τηλ: 6946 190918.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές από εταιρία με μηχανή-
ματα και κοπτικά εργαλεία ξύλου για Αθήνα και 
επαρχία. Τηλ: 210 9750575, 6932 469121, κος 
Παπαδημητρόπουλος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από ανώνυμη εταιρία ως 
Εξωτερικοί Πωλητές για ενημέρωση προγραμ-
μάτων μεγάλου παρόχου κινητής και σταθερής 
τηλεφωνίας. Υψηλά ποσοστά κέρδους, μισθός 
750€, τηλ: 6939 001370.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος με εμπειρία στο χώρο των 
πωλήσεων για 5ωρη απογευματινή ή πρωινή 
απασχόληση για πώληση υπηρεσιών μεγάλου 
τηλεπικοινωνιακού παρόχου. Βασικός μισθός/κα-
λύψεις ΙΚΑ/μηνιαία bonus. Βιογραφικά στο e-mail: 
r.vorgias@plegmanet.gr, τηλ: 211 2119582.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες με βασικές γνώσεις 
πληροφορικής για την προώθηση ταμειακών συ-
στημάτων σε αντιπροσώπους στην Ελλάδα. Δίνεται 
μισθός και προμήθεια επί των πωλήσεων. Τηλ: 
210 2477306, ώρες επικοινωνίας: 09:00-16:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες με γνώσεις σχεδί-
ου και σχεδιαστικών προγραμμάτων από εταιρία 
επίπλων ΑΕ. Τηλ: 210 9969569.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες από όμιλο για ενημέ-
ρωση σε προγράμματα μεγάλου παρόχου κινητής 
και σταθερής τηλεφωνίας. Σταθερός μισθός, με 
ασφάλιση και bonus, δίπλα σε ΗΣΑΠ. Μισθός 
750€. Τηλ: 6936 000207.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εξωτερικοί Συνεργάτες Πωλήσεων 
από αντιπροσωπεία αρχιτεκτονικών υλικών με 
εμπειρία και γνώσεις αντικειμένου και ποσοστά. 
Βιογραφικά στο e-mail: casalacgr@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές-Τοπικοί Αντιπρόσωποι 
στο χώρο του φαρμακείου για τις περιοχές 
Ηπείρου & Πελοποννήσου, με εμπειρία στο 
χώρο του φαρμακείου. Βιογραφικά στο e-mail: 
visitpharmacy@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδών κομμωτηρίου αναζητά Πωλητές 
στην περιοχή της Αττικής με εμπειρία στο χώρο 
των κομμωτηρίων και άριστες διαπραγματευτι-
κές ικανότητες. Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@kyanaint.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτομα από εμπορική εταιρία για 
στελέχωση νέων τμημάτων με απαραίτητες γνώ-
σεις ίντερνετ. Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@
gmail.com, τηλ: 6986 212664.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορική ζητά έμπειρους Πωλητές. 
Απαραίτητα βασικές γνώσεις ίντερνετ. E-mail: 
tzaneti.n@gmail.com. Τηλ: 6986 212664.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για συνεργασία με εμπορική 
επιχείρηση και άμεσο ξεκίνημα. Ωράριο ευέλι-
κτο και δυνατότητα εργασίας από το χώρο τους. 
Βασικές γνώσεις Η/Υ επιθυμητές. Βιογραφικά 
στο e-mail: tzaneti.n@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με ή χωρίς εμπειρία να εκ-
παιδευτούν και να εργασθούν ως Πωλητές -τριες 
στο χώρο της διαφήμισης. Δυνατότητα εξέλιξης. 
Βιογραφικά υπόψιν τμήματος πωλήσεων με φωτο-
γραφία στο e-mail: suncitypromotion@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές -τριες με εμπειρία στο χώρο 
των πωλήσεων, από μεγάλη διαφημιστική εταιρία 
να εκπαιδευτούν και να εργασθούν στο χώρο της 
διαφήμισης. Δυνατότητα εξέλιξης. Βιογραφικά 
υπόψιν τμήματος πωλήσεων με φωτογραφία στο 
e-mail: suncitypromotion@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από ΚΑ ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ Πω-
λητές Χονδρικής για διαχείριση - ανάπτυξη 
πελατολογίου με προϋπηρεσία στις ηλεκτρικές 
μικροσυσκευές και γνώση Η/Υ. Επιθυμητή γνώση 
Αγγλικών. Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο 
αποδοχών. Βιογραφικά στο e-mail: zdinamiko@
zazopoulossa.gr.

GLOBAL Ships Service company requires 
Marine Engineer with minimum 3 years 
seagoing experience on bard merchant vessels. 
Strong customer orientation, Proficiency level 
English and computer literacy are a must. CVs: 
portsalesengineer@gmail.com.

ΑΤΟΜΟ ικανό και επικοινωνιακό ζητείται για 
συνεργασία προώθησης εκπαιδευτικού λογισμι-
κού σε δημόσιους και δημοτικούς οργανισμούς. 
Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 2310 303118.

ΠΩΛΗΤΗΣ-τρια ζητείται για εξωτερικές πωλή-
σεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Απαραίτητη 
η δυνατότητα πολυήμερης απουσίας και δίπλωμα 
αυτοκινήτου. Τηλ: 2310 307040.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ και εμπορική εταιρία χονδρι-
κής πώλησης ηλεκτρικών, βιομηχανικών και 
αγροτικών εργαλείων και μηχανημάτων ζητεί 
Περιοδεύων Πωλητή με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 
Τηλ: 6978 994749.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές για την Πελοπόννησο από 
εταιρία παραγωγής ρολών αλουμινίου και σίτων. 
Επιθυμητή η προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο κλά-

δο. Βιογραφικά στο e-mail: aluminiumindustry@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές για τα Νησιά του Αιγαί-
ου από εταιρία παραγωγής ρολών αλουμινί-
ου και σίτων. Επιθυμητή η προϋπηρεσία στον 
συγκεκριμένο κλάδο. Βιογραφικά στο e-mail: 
aluminiumindustry@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Πωλήσεων για την περιο-
χή της Αττικής από εταιρία παραγωγής ρολών 
αλουμινίου και σίτων. Απαραίτητη η προϋπηρεσία 
στον συγκεκριμένο κλάδο ως Πωλητής -τρια. 
Βιογραφικά στο e-mail: aluminiumindustry@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας για Πω-
λήσεις χονδρικής - λιανικής, ανάπτυξη ανθρώπινου 
δυναμικού με ικανοποιητικές αμοιβές, ποσοστά, 
προοπτικές εξέλιξης, δωρεάν εκπαίδευση, μόνιμη, 
μερική ή πλήρης απασχόληση και άμεσο ξεκίνημα. 
Βιογραφικά στο e-mail: ioannav77@hotmail.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δραστήριοι και δυναμικοί Πωλη-
τές /τριες από την εταιρία Ubiz.mobi κάτοχοι 
smartphone με εξοικείωση στους Η/Υ για να 
εργαστούν στο χώρο της διαφήμισης με πολύ 
καλές αποδοχές. Τηλ 6972 276963.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για τμήμα διαχείρισης 
πωλήσεων εξωτερικού με εμπειρία και γνώση 
ξένων γλωσσών, λογιστικού προγράμματος ΚΕΦ5 
και logistics από μεταλλουργική βιομηχανία. Βι-
ογραφικά στο e-mail: cv.societe@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές-Πωλήτριες με εμπειρία 
στο χώρο των πωλήσεων, από μεγάλη διαφη-
μιστική εταιρία, να εκπαιδευτούν και να εργα-
σθούν στο χώρο της διαφήμισης. Δυνατότητα 
εξέλιξης. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
suncitypromotion@gmail.com, υπ’ όψιν τμήματος 
πωλήσεων.

ΑΤΟΜΑ άμεσα, ζητούνται για συνεργασία με εμπο-
ρική εταιρία, για στελέχωση εμπορικού τμήματος, 
συνεχής εκπαίδευση, υψηλές αποδοχές, μόνο 
σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6973 910604.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ για τμήμα διαχείρισης πωλήσε-
ων εξωτερικού με εμπειρία και γνώση ξένων 
γλωσσών, λογιστικού προγράμματος ΚΕΦ5 και 
logistics ζητείται από μεταλλουργική βιομηχανία. 
E-mail: cv.societe@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ διανομής οίνων και ποτών ζητά Πωλητή 
/τρια για την περιοχή της Αττικής. Απαραίτητα 
προσόντα: εμπειρία σε ανάλογη θέση, γνώση 
Αγγλικών, γνώση χειρισμού H/Y. Βιογραφικά 
στο e-mail: oinosimo@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Συνεργάτιδα με καλή χρήση 
Η/Υ, Αγγλικά, αντίληψη, διάθεση για εργασία, ζητά 
νέα επιχείρηση διεθνούς εμπορίου. Προϋπηρεσία 
επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη. Βιογραφικά στο 
e-mail: gxtgroup@gmail.com, κωδ: Syn1-sk.

ΑΤΟΜΟ με οργανωτική - εμπορική και επικοινω-
νιακή εμπειρία ζητείται για την οργάνωση Portal 
(Web Mall) προϊόντων και υπηρεσιών. Βιογραφικά, 
με φωτογραφία, στο e-mail: jobslinks1@gmail.
com, θέση: bd-sk.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα στον Αγ.Ι.Ρέντη Αττικής ενδιαφέ-
ρεται να προσλάβει Υπάλληλο για την υποστήριξη 
του Τμήματος Πωλήσεων Εξωτερικού. Αγγλικά, 
γνώση Office απαραίτητα. Επιθυμητή 2η ξένη 
γλώσσα. Βιογραφικά στο e-mail: partsadcar@
gmail.com.

ΑΤΟΜΑ (5) από εμπορική εταιρία για στελέχωση 
νέων τμημάτων, απαραίτητες γνώσεις internet. 
Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@gmail.com, 
τηλ: 6986 212664.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά 3 άτομα με βασικές γνώ-
σεις internet για ημιαπασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: tzaneti.n@gmail.com, τηλ: 6986 212664.

ΕΤΑΙΡIΑ εμπορική ζητά έμπειρους Πωλητές. Απα-
ραίτητα βασικές γνώσεις internet. Βιογραφικά στο 
e-mail: tzaneti.n@gmail.com, τηλ: 6986 212664.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής χονδρικής ζητά Στέλεχος 
Πωλήσεων με έδρα την Αθήνα. Προϋπηρεσία στο 
χώρο απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
digitalmountains.gr.

Η MEGA Brokers SA επιθυμεί να προσλάβει Επι-
θεωρητή Πωλήσεων με απαραίτητη προϋπηρεσία 
στον ασφαλιστικό κλάδο και πιστοποιητικό ασφα-
λιστικού διαμεσολαβητή επιπέδου Α’. Βιογραφικά 
στο e-mail: nharapi@megabroker.gr.

ΠΩΛΗΤΗΣ ζητείται για κάλυψη δικτύου πωλήσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@gmail.com, 
τηλ: 6986 212664.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Πωλητές (Εσωτερικός - Εξωτερικός) 
από μεγάλη εταιρία στον τομέα του οικιακού επίπλου 
στη Θεσσαλονίκη. Άμεση εργασία, μισθός bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: cvtheseis@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από εμπορική εταιρία για κάλυψη 
τμημάτων συντονισμού, οργάνωσης και εποπτείας 
εμπορικής επιχείρησης. Βιογραφικά στο e-mail: 
tzaneti.n@gmail.com, τηλ: 6986 212664.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα πάγιες υψηλές αμοιβές ανα-
λόγως προσόντων, bonus, πλήρη κάλυψη εξόδων 
για 5 άτομα Στελέχη Πωλητές, με πωλησιακές 
ικανότητες. Προοπτικές άριστες. Βιογραφικά στο 
e-mail: writerssl@yahoo.com.

ιατρικοί επισκέπτες - πωλητές 
υγείας
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Φαρμακοποιού-Αισθητικός 
με ευχέρεια στις πωλήσεις για φαρμακείο στην 
Βούλα. Πλήρης ωράριο συνεχόμενο. 2ετή προ-
ϋπηρεσία σε φαρμακείο, γνώση ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης, καλλυντικών-συμπληρωμά-
των διατροφής, Αγγλικών. E-mail: etasidimou@
gmail.com, τηλ: 210 8951132.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ φαρμακευτική εταιρία ζητάει για 
τη στελέχωση αντιπροσωπίας έμπειρους ανε-
ξάρτητους Πωλητές-Πωλήτριες για Αθήνα και 
επαρχία. Απασχόληση εκτός έδρας. Δυνατότητα 
μονιμοποίησης. Καλές αποδοχές. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: directselling.power@
gmail.com, τηλ: 6987 079277.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος -η για πώληση και εφαρμο-
γές επιθεμάτων και οστομικών υλικών. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@health-technologies.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής από εταιρία ιατρικών με 
έδρα την Αθήνα για τον τομέα του τραύματος 
με αντικείμενο τα επιθέματα επούλωσης και 
τις στομίες. Εμπειρία στο χώρο απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@oxygenium.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής με εμπειρία στο χώρο των 
Φαρμακείων, από εταιρία παραφαρμακευτικών 
προϊόντων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά 
στο e-mail: bioplant@otenet.gr, fax: 2310 486322.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ επαγγελματίες Πωλητές για τα προ-
ϊόντα Εrythro Forte, κάτοχοι Ι.Χ που γνωρίζουν 
την αγορά του φαρμακείου. Υψηλές αποδοχές. 
Βιογραφικά στο e-mail: e.douridasmedical@
gmail.com, τηλ: 6934 006672.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για πωλήσεις - προώθηση 
πακέτων ευεξίας σε γιατρούς και φαρμακεία 
στην Αττική. Ανεξάρτητη συνεργασία με ποσοστά 
και bonus(όχι μισθός). E-mail: healthdxn2u@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για πωλήσεις - προώθηση 
πακέτων ευεξίας σε γιατρούς και φαρμακεία στη 
Θεσσαλονίκη. Ανεξάρτητη συνεργασία με ποσοστά 
και bonus(όχι μισθός). E-mail: healthdxn2u@
gmail.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Αvants Iατροτεχνολογικού υλικού 
ζητά Πωλητές Φαρμακείου με προϋπηρεσία, 
δυνατότητα μετακίνησης, γνώσεις Αγγλικών 
και Η/Υ. Μισθός και προμήθειες. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@anats.gr, fax: 210 7625077, 
κωδ: Φ151.

ΕΤΑΙΡΙΑ Τεχνολογίες Υγείας ζητά Πωλητή /τρια 
για επιθέματα και οστομικά υλικά. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@health-technologies.gr.

ANATS εταιρία ιατροτεχνολογικού υλικού ζητά 
άμεσα για πρόσληψη Πωλητή Φαρμακείου με 
προϋπηρεσία. Δυνατότητα μετακίνησης. Μισθός 
και προμήθειες. Γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@anats.gr, fax: 210 
7625077, κωδ: Φ151.

Η HEALTHWAY ΕΠΕ εταιρία προώθησης ιατρι-
κών προϊόντων, ζητά άμεσα Ιατρικό Επισκέπτη. 
Απαραίτητα προσόντα: επικοινωνιακός/ή, επαγ-
γελματισμός, Αγγλικά, Η/Υ, δίπλωμα οδήγησης, 
προϋπηρεσία (θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως εμπειρία 
στις πωλήσεις διαλυμάτων, ορών κ.λ.π.). E-mail: 
healthway@otenet.gr.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ιατρικών ειδών, ζητείται νέα για 
Ιατρικός Επισκέπτης, με άνεση στις δημόσιες σχέ-
σεις με γνώση Αγγλικών και H/Y. Βιογραφικά, με 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές-τριες με δελτίο παρο-
χής υπηρεσιών για τα προϊόντα Erythro Forte 
με εμπειρία στο χώρο του φαρμακείου. Άρι-
στες διαπραγματευτικές ικανότητες, κάτοχοι 
ΙΧ. Υψηλά ποσοστά. Βιογραφικά στο e-mail: 
e.douridasmedical@gmail.com, τηλ: 6934 006672.

ANATS AE εταιρία ιατροτεχνολογικών προϊό-
ντων, ζητά Πωλητές φαρμακείου με προϋπηρεσία. 
Δυνατότητα μετακίνησης εκτός Αθηνών, γνώση 
Η/Υ, Αγγλικά. Μισθός και ποσοστά επί πωλήσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@anats.gr, fax: 210 
7625077, κωδ: A151.

ΕΤΑΙΡΙΑ βιοτεχνολογικών καλλυντικών, ένζυ-
μα, μηχανήματα αισθητικής, ζητεί επαγγελματία 
Πωλητή για παρουσιάσεις προϊόντων σε ιατρεία 
-ινστιτούτα αισθητικής. Μισθός, ποσοστά, δί-
πλωμα οδήγησης. Βιογραφικά στο e-mail: info@
goumasbeautymet.gr, τηλ: 210 2921273.

 

ιατροί - νοσηλευτές - διασώστες 
- υγεία - φαρμακευτική
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Οδοντιάτρου, Νοσηλεύτρια, 
Οδοντίατρος για εργασία σε Οδοντιατρείο στην 
Κόρινθο. Τηλ: 2741 074277.

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ και Βοηθός Φαρμακοποιού 
ζητούνται από φαρμακείο στα Βόρεια προά-
στια. Βιογραφικά με τίτλο Φαρμακοποιός και 
βοηθός φαρμακοποιού αντίστοιχα, στο e-mail: 
hrvoreiaproastia@gmail.com.

ΚΕΝΤΡΟ αισθητικής πολυδύναμο, στα Γλυκά 
Νερά, ζητεί Αισθητικούς, Φυσικοθεραπευτές. 
Βασικός μισθός, bonus, ασφάλεια. Τηλ: 6944 
360028, 210 6657161.

συνέχεια στη σελ. 28

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 Εισαγωγών / Λογιστή 
Κωδικός Θέσης: (ΥΕ)

 Ο/η κατάλληλος υποψήφιος/α πρέπει  
να έχει απαραιτήτως τα ακόλουθα προσόντα: 
•Πτυχίο λογιστικής ή οικονομικής κατεύθυνσης, 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα εκτιμηθεί 
ιδιαίτερα, 
•Υποχρεωτική 5ετή εμπειρία στο χώρο  
των εισαγωγών-λογιστηρίου, 
•Υποχρεωτική εμπειρία στο χώρο της ένδυσης, 
υπόδησης και αξεσουάρ, 
•Άριστη 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, με-
θοδική οργάνωση, ορθότητα και ταχύτητα στην 
εκτέλεση καθηκόντων, 
•Οργανωτικές ικανότητες και πνεύμα  
ομαδικότητας, 
•Ηλικία έως 40 ετών.

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

Electrical Engineer for the Tendering Department 
(EET 01/15)

ARCHIRODON is a leading International Contracting Group holding a prominent position as a respected 
partner for major engineering and construction projects worldwide with a focus to the Middle East is 
seeking to appoint a suitable candidate in the Athens office.

Key roles and responsibilities: 
•Deal with technical commercial and contractual aspects of the tender. 
•Review/evaluate tender documents and measurements of quantities for all bill items. 
•Prepare schedules for all electrical works (substations, cabling, etc.) 
•Prepare estimates of required resources and costs for all electrical works (prepare RFQ  
for materials and subcontractors). 
•Prepare/develop construction methodologies. 
•Coordinate with other disciplines’ tendering teams (civil, electrical, instrumentation).  
Key requirements: 
•University degree in electrical engineering from a Greek or a foreign recognized institution. 
•At least 7 years construction experience mainly in industrial projects (oil & gas, power, etc.). 
•Excellent command of English language. 
•Advanced computer skills and familiarity with basic software (Word, Excel, Powerpoint). 
Knowledge of other software packages (Autocad, electrical design) will be considered an advantage. 
•Basic knowledge of electrical works international standards (piping, etc.) 
•Prior experience in tender preparation (cost of works budgeting) will be considered an advantage. 
•Credibility, as well as good organizational, communication and teamwork skills.

Send your CV to the following link: http://tinyurl.com/m5zxcwt

Αρμοδιότητες: 
•Πώληση προϊόντων λογισμικού  
στην επαγγελματική αγορά 
•Εφαρμογή του ετήσιου πλάνου ανάπτυξης  
της εταιρίας 
•Παρακολούθηση πελατολογίου 
•Υποστήριξη πελατών / επίλυση προβλημάτων 
•Ανάπτυξη νέων αγορών 
•Reporting

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προηγούμενη εμπειρία σε πωλήσεις λογισμικού 
•Άψογη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Άνετος χειρισμός και παραμετροποιήση 
Windows, Mac, Android 
•Παραμετροποίηση των περιφερειακών τους 
όπως routers, touch-screens κλπ 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 

•Δίπλωμα οδήγησης 
•Ιδιόκτητο αυτοκίνητο

Άλλα χαρακτηριστικά: 
•Ικανότητες επικοινωνίας 
•Οργανωτικότητα 
•Ηγετικές ικανότητες

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης και συνοδεύεται 
από σταθερό μισθό, bonus επί των πωλήσεων έξοδα 
κίνησης, χιλιομετρική αποζημίωση για τη χρήση του 
οχήματος και υψηλές προοπτικές άμεσης εξέλιξης 
σε ένα ιδιαίτερα δυναμικό περιβάλλον εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να στεί-
λουν το βιογραφικό τους (με φωτογραφία) στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@iqaccess.gr. Όλα 
τα βιογραφικά θα αντιμετωπιστούν με απόλυτη 
εμπιστευτικότητα.

Η IQ Access, εταιρία λογισμικού έρευνας και αξιολόγησης, ζητά να προσλάβει για την Αθήνα, τη Θεσ-
σαλονίκη και την Πάτρα:

Πωλητές 

Για λογαριασμό πελάτη μας, μεγάλης εταιρίας που δραστηριοποιείται στα συστήματα σκίασης με 
έδρα την Ανατολική Θεσσαλονίκη αναζητούμε:

Στέλεχος Πωλήσεων - Πωλητή 
(Κωδ. Θέσης: 26084/14)

Αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη πωλήσεων μέσω 
επισκέψεων σε πελάτες (B2B) 
•Διαχείριση και ανανέωση 
υπάρχοντος πελατολογίου 
•Εύρεση νέων πελατών 
•Ενημέρωση πελατών για νέα 
προϊόντα 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•Εντοπισμός & επίλυση  
προβλημάτων 
•Παρακολούθηση ανταγωνισμού 
& τάσεων αγοράς 
•Ανάπτυξη μεριδίου αγοράς 
•Επίτευξη στρατηγικών  
& εμπορικών στόχων 
•Δυνατότητα συχνών  
μετακινήσεων σε όλη την Ελλάδα

Προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. οικονομικής 
κατεύθυνσης ή marketing 
•Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
& Η/Υ 
•Άριστες επικοινωνιακές, 
οργανωτικές και διοικητικές 
ικανότητες 
•Δυνατότητα αντίληψης  
των «αναγκών» του πελάτη 
•Προσαρμοστικότητα  
& ικανότητα εργασίας  
υπό πίεση 
•Άδεια οδήγησης

Προσωπικά χαρακτηριστικά: 

•Δυναμική προσωπικότητα 
•Ευχάριστη επικοινωνία 
•Πνεύμα ομαδικής εργασίας 
•Άριστες διαπραγματευτικές 
ικανότητες

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

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

About EWORX: EWORX S.A. is a privately held company that was established in Athens in 2001 and 
has offices both in Athens and Brussels. EWORX offers communication, creative design, web/software 
development and digital consultancy services leveraging on the convergence of electronic media and 
the growing need for innovative solutions to organisational and corporate challenges in the digital 
age. EWORX’s website can be found at www.eworx.gr - where an indication of the work undertaken by 
the company in the last years can be found.

Are you creative, talented, passionate? Do you code or design in your dreams and want to change 
the world? If yes, then, you should probably try to join the EWORX family.

User Experience Designer
Description of position: The successful candidate 
will be responsible for designing user experiences. 
The UX designer will work primarily with websites 
and other web and mobile applications defining 
navigation structures, UI functions and look and 
feel. S/he will be responsible for the end-to-end UX 
analysis and design tasks and will work together 
with project and account managers as well we 
developers.

Typical responsibilities: 
•Solve complex design problems through  
user-centered design processes that account 
for user goals, business requirements and 
development needs. 
•Use a variety of methods to document design 
decisions including sketches, process flows, 
wireframes, storyboards, visual design mockups 
and interactive prototypes. 
•Plan and conduct user research activities such 
as heuristic reviews, interviews and surveys 
to understand the needs of users and usability 
tests. 
•Synthesize and translate user and outside 
research into actionable insights, concepts  
and solutions. 
•Understand and utilise ongoing site 
measurement and analytics. 
•Develop suitable responsive HTML, CSS3, 
SASS. 
•Research on additional, new, trending 
technologies to be used to complete  
the assignment. 

•Work with web developers to implement  
the agreed solution.  
Qualifications: 
•Degree in a design-related field. 
•Very good written and spoken English. 
•Strong desire for creative work. 
•Analytical thinking, team spirit and desire  
for constant learning. 
•Good grasp of internet technologies  
and trends. 
•Previous experience designing user interfaces. 
•User research, usability testing and web 
accessibility experience is preferred.  
Benefits: 
•Competitive salary. 
•Opportunity to work in high-profile, 
international projects. 
•Continuous education and knowledge 
exchange. 
•Friendly and stimulating environment. 
•Career path.

Start info: Immediately 
Address: Jean Moreas 66, Halandri, Athens 
Contact info: Human Resources Division

To apply for a position at our company, please 
send a full resumé and a cover letter explaining 
why you’re the right person for the job. For design 
posts don’t forget to include (a link to) your portfolio. 
Email your application to the following e-mail: 
job@eworx.gr and include the position code of your 
interest in thee mail subject.
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Νοσοκόμοι/Νοσοκόμες πλήρους 
και μερικής απασχόλησης, με υπευθυνότητα, 
εντιμότητα, συνέπεια και μεράκι για εργασία, 
για οίκο ευγηρίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
dopoulanna@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Nοσηλεύτριες αποκλειστικές σε 
νοσοκομεία - κατ’οίκον. Τηλ: 6949 791743.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ όμιλος στο κέντρο ζητεί 
Σχολικό Ψυχολόγο με 2ετή τουλάχιστον εμπει-
ρία για συνεδρίες με τους μαθητές καθώς και 
διεξαγωγή σεμιναρίων. Βιογραφικά στο e-mail: 
thetikoi.meshs@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φυσικοθεραπεύτρια για θεραπευτικό 
μασάζ, στο χώρο μου. Περιοχή Καλαμαριάς. Τηλ: 
6932 255399, κος Στέλιος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος Φαρμακοποιός στα Δω-
δεκάνησα. Απαραίτητη η προϋπηρεσία με καλές 
αποδοχές και ασφάλεια. Τηλ: 6949 548238.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Φαρμακείου για μόνιμη απα-
σχόληση σε φαρμακείο στους Αμπελοκήπους. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία, πτυχίο και γνώσεις 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: info@healthonline.
gr, τηλ: 6974 095638.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προϊσταμένη Νοσηλευτών στην κλινική 
Ευαγγελισμός στη Βέροια. Απαραίτητα προσόντα: 
προϋπηρεσία 4 ετών, πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ, διοικητι-
κές - οργανωτικές ικανότητες. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@evangelismos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γιατρός από μεγάλο οργανισμό για 
ιατρικές υπηρεσίες με ή άνευ ειδικότητας για 
συνεργασία full time. Τηλ: 6973 995033. κα Α. 
Koτταρίδη Βίκυ.

ΜΕΓΑΛΟΣ ξενοδοχειακός όμιλος Mitsis Hotels 
ζητά για εκτός Αθηνών: Φυσικοθεραπευτές. Απα-
ραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιο-
γραφικά στο e-mail: career@mitsishotels.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ακτινοδιαγνώστης για μόνιμη απα-
σχόληση στη Λαμία. Απαραίτητη καλή γνώση C.T, 
μαστογραφίας και u/s (triplex). Βιογραφικά στο 
e-mail: lazarouiae@hotmail.com.

 

δικηγόροι - νομικές υπηρεσίες 
- διαχείριση χρεών
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία προσλαμβάνει Υπάλληλο 
για νομική διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
με εξερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις. 4ωρη 
απασχόληση, ωράριο Τρίτη-Παρασκευή 17:00-
21:00 και Σάββατο 10:00-14:00. Σταθερός μι-
σθός, ΙΚΑ, bonus. Βιογραφικά αναγράφοντας 
τον κωδικό «PCOL_SK» στο e-mail: human.
resources.ath@gmail.com.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ζητείται για εσωτερική μόνιμη ερ-
γασία από Ανώνυμη Εταιρία. Βιογραφικά στο 
e-mail: agroenergy@agroenergy.gr.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο έναντι Πρωτοδικείου 
Αθηνών ζητά Δικηγόρο με 10+ έτη εμπειρία 
στα δικόγραφα και ακροατήρια για εσωτερική 
απασχόληση. E-mail: resume@otenet.gr.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ Δικηγόρους όλων των γλωσσών 
ζητά μεταφραστική εταιρία με έδρα την Αττική. 
Βιογραφικά στο e-mail: metafrastiki24@gmail.
com, τηλ: 210 4110598.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-Μεταφραστές Αγγλικών Γαλλικών, 
Ιταλικών, Ισπανικών, Γερμανικών, Ολλανδικών, 
Ρωσικών, Ουκρανικών, Αλβανικών, Ρουμανι-
κών, Βουλγαρικών, Σερβικών, Τουρκικών, 
Αραβικών, Κινεζικών, Ιαπωνικών, Σουηδικών, 
Νορβηγικών, Φιλανδικών, Δανικών, ζητούνται 
από εταιρία μεταφράσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
gr_epihirimatias@otenet.gr, τηλ: 210 4110221.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ και Ασκούμενος Δικηγόρος, ζητούνται 
από δικηγορικό γραφείο στην Ιεράπετρα. Άριστες 
συνθήκες συνεργασίας. Τηλ: 6944 103603.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ζητείται για συνεργασία με δικηγορικό 
γραφείο στο κέντρο. Δυνατότητα παραστάσεως στο 
ακροατήριο, άριστη γνώση Αγγλικής, δυνατότητα 
σύνταξης δικογράφων. Βιογραφικά στο e-mail: 
athens-law23@gmail.com. Τηλ: 6977 714879.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ή ασκούμενη Δικηγόρος ζητεί-
ται από δικηγορικό γραφείο. Βιογραφικά στο 
e-mail: maria_archou@windowslive.com, τηλ: 
6936 393939.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Δικηγόρος για το νομικό τμήμα 
της εταιρίας kafsis AE με εμπειρία σε διαγω-
νισμούς δημοσίου τομέα. Επιθυμητή εμπειρία 
σε περιβαλλοντική νομοθεσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@kafsis.com.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία προσλαμβάνει Υπάλληλο 
για νομική διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών με 
εξερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις. Απαραίτητη 
σχετική προϋπηρεσία. Πενθήμερo, 8ωρo, σταθερός 
μισθός, ΙΚΑ, bonus. E-mail: human.resources.
ath@gmail.com, αναγράφοντας «Υπάλληλος 
Νομικής Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών».

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο επιθυμεί συνεργασία: με 
Απόφοιτο Νομικής Σχολής, για τη θέση Γραμ-
ματέως - Συντονιστή Υποθέσεων δικηγορικού 
γραφείου. Βιογραφικά στο e-mail: mgratsia@
gratsia-lawoffice.gr.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο στο Κολωνάκι αναζητά 

έμπειρη Δικηγόρο με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία 
σε θέματα αστικού και εμπορικού δικαίου, άριστη 
γνώση Αγγλικής γλώσσας. Η γνώση επιπλέ-
ον ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί. E-mail: 
papadlaw@otenet.gr.

 

εκπαίδευση - Θετικές και ειδικές 
επιστήμες - Μεταφράσεις
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μεταφραστής Αγγλικής γλώσσας με 
μητρική γλώσσα την Αγγλική και με δυνατότητα 
απόδειξης παροχής υπηρεσιών. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@linguauniversale.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μεταφραστής Γερμανικής γλώσσας με 
μητρική γλώσσα τη Γερμανική και με δυνατότητα 
απόδειξης παροχής υπηρεσιών για συνεργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@linguauniversale.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Αραβικών, Κινεζικών, 
Δανικών, Σουηδικών, Νορβηγικών, Ολλανδικών 
και άλλων ξένων γλωσσών για συνεργασία σε 
όλη την Ελλάδα. Βιογραφικά στο e-mail: info@
linguauniversale.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης σχολικών προγραμμάτων, 
ζητά Γυμναστές /τριες (απόφοιτοι Τ.Ε.Φ.Α.Α.) 
ή και Παιδαγωγούς για την υλοποίηση εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων εντός Αττικής έως και 
Ιούλιο 2015. Βιογραφικά στο e-mail: dro@dro.
gr, fax: 210 3316755.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψυχολόγος πτυχιούχος ΑΕΙ για απο-
γευματινή εργασία στο Αιγάλεω με επιθυμητή 
εμπειρία σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και 
αυτισμό. Βιογραφικά στο email: info@anaptixirc.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργοθεραπεύτρια Πτυχιούχος ΤΕΙ για 
απογευματινή εργασία στο Αιγάλεω. Βιογραφικά 
στο email: info@anaptixirc.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογοθεραπεύτρια πτυχιούχος ΤΕΙ για 
απογευματινή εργασία στο Αιγάλεω. Βιογραφικά 
στο email: info@anaptixirc.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φοιτήτρια, υπεύθυνη για φύλαξη και 
μελέτη 2 παιδιών ΣΤ’ Δημoτικού, Α’ Γυμνασί-
ου στην Καλλιθέα. Kαλό βιογραφικό, άριστους/
ακαδημαϊκούς βαθμούς, εργατική/έμπιστη μετα-
δοτική, με αγάπη στα παιδιά, 3 ευρώ/ώρα, 3μιση 
ώρες καθημερινά. 200€ μηνιαίως/εβδομαδιαία 
πληρωμή. Ε-mail: elenisrc@windowslive.com.

ΚΕΝΤΡΟ ειδικών θεραπειών στο Ίλιον ζητά 
Εργοθεραπευτή -τρια για απασχόληση 2 μέρες 
την εβδομάδα με μπλοκ παροχής υπηρεσιών και 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: alexakikat@
hotmail.com, τηλ: 210 2630664.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συντάκτες για διαδικτυακά portal από 
εκδοτική εταιρία στην Αγία Παρασκευή. Έμμισθη 
εργασία με απαραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@hellas24.info.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Αγγλικών, Γερμανικών, 
Ρώσικης, Τούρκικης και Κινέζικης γλώσσας για 
άμεση συνεργασία σε επώνυμο κέντρο ξένων 
γλωσσών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στα 
τμήματα Φεβρουαρίου. Βιογραφικά στο e-mail: 
sotiriou204@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής για το μάθημα της Ηλε-
κτροτεχίας στην περιοχή των Σεπολίων. Τηλ: 
211 4009036, 6937 715179.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής /τρια Γερμανικής και 
Αγγλικής γλώσσας για διεξαγωγή σεμιναρίων 
βιβλικής αρχαιολογίας, σε γκρουπ θρησκευτικού 
τουρισμού. Τηλ: 211 4093621, 6972 281971.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για Φύλαξη Νηπίου. Ωράριο 
εργασίας:08:30-17:30 όταν τα σχολεία είναι 
κλειστά ή 12:30-20:30 όταν τα σχολεία είναι 
ανοικτά, επιθυμητά λίγα οικιακά (π.χ. σιδέρω-
μα), δυνατότητα διανυκτέρευσης άμα χρειαστεί. 
Μισθός 400€. Τηλ: 6944 534332, επικοινωνία: 
10:00-22:00.

ΜΕΓΑΛΟΣ εκπαιδευτικός όμιλος πληροφορικής 
αναζητά Καθηγητές Λογιστικής με γνώση λογι-
στικών προγραμμάτων. Βιογραφικά στο e-mail: 
piraeus@soeasy.gr.

ΜΕΓΑΛΟΣ εκπαιδευτικός όμιλος ξένων γλωσ-
σών αναζητά Καθηγητές Ιταλικής γλώσσας με 
εμπειρία σε όλα τα πτυχία. Βιογραφικά στο e-mail: 
piraeus@soeasy.gr.

Η TECHNOLAB εταιρία που δραστηριοποιείται 
στο χώρο της εμπορίας επιστημονικών οργάνων 
ζητά Γεωπόνο Τεχνολόγο Τροφίμων για άμεση 
πρόσληψη. Απαιτούνται: Aγγλικά και δίπλωμα 
οδήγησης. Βιογραφικό στο info@technolab.gr, 
τηλ: 210 2718030.

ΧΗΜΙΚΟΣ-Mηχανικός για τμήμα επιμεταλλώσεων 
με εμπειρία, ζητείται για βιομηχανία μεταλλικών 
εξαρτημάτων στην Ελευσίνα. Βιογραφικά στο 
e-mail: nicholas@convexdesign.gr, τηλ: 6946 
902286.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές αγγλικής και γερμανι-
κής γλώσσας, από τα κέντρα ξένων γλωσσών 
Καλογραία, στην Αλεξανδρεία. Βιογραφικά στη 
διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 32, Αλεξανδρεία, 59300, 
τηλ: 23330 24240, κιν: 6936 636987, υπεύθυνος: 
Χρήστος Πασχάλης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δημοσιογράφος για διαφημιστική εται-
ρία, άριστος Aπόφοιτος ΜΜΕ με κατεύθυνση μέσα 
επικοινωνίας για site και τηλεοπτική εκπομπή. 

Αγγλικά, H/Y, Αθήνα. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: infoviografiko@yahoo.com.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ έμπειροι Γερμανικών και Αγ-
γλικών (δίγλωσσοι), ζητούνται από μεταφραστι-
κό γραφείο στο Μοναστηράκι για 4ωρη πρωινή 
απασχόληση. Τηλ: 210 3250180.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Thalatta Seaside Hotel 
στην Αγία Άννα στη Βόρεια Εύβοια, επιθυμεί 
να προσλάβει για την καλοκαιρινή σεζόν 2015, 
Animateur/ Παιδαγωγό/ Πρόσκοπο. Βιογραφικά, 
με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: career@
maestrogroup.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από μελετητικό γραφείο Συνεργάτης 
Εργοθεραπευτής για εξ’ αποστάσεως ακαδημαϊκή 
υποστήριξη φοιτητών επί του γνωστικού του 
αντικειμένου. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
diplomatikes.gr.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-Μεταφραστές Αγγλικών Γαλλικών, 
Ιταλικών, Ισπανικών, Γερμανικών, Ολλανδικών, 
Ρωσικών, Ουκρανικών, Αλβανικών, Ρουμανι-
κών, Βουλγαρικών, Σερβικών, Τουρκικών, 
Αραβικών, Κινεζικών, Ιαπωνικών, Σουηδικών, 
Νορβιγικών, Φιλανδικών, Δανικών, ζητούνται 
από εταιρία μεταφράσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
gr_epihirimatias@otenet.gr, τηλ: 210 4110221.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δημοσιογράφος με σχετικό πτυχίο στο 
αντικείμενο, από την περιοχή της Ανατολικής 
Αττικής για μερική ή πλήρης απασχόληση και 
ενημερωτικό portal της περιοχής. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@avmap.gr, κωδ: REP 161 / 2015.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εκπαιδευτικός με γνώσεις Marketing 
για προώθηση διδακτικού υλικού. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@impact-media.gr.

ΜΕΓΑΛΟΣ εκπαιδευτικός όμιλος με κέντρα σε 
όλη την Ελλάδα, αναζητά Καθηγητές Αγγλικής 
φιλολογίας με εμπειρία σε όλα τα επίπεδα, για 
την περιοχή του Πειραιά. Βιογραφικά στο e-mail: 
piraeus@soeasy.gr.

ΜΕΓΑΛΟΣ εκπαιδευτικός όμιλος με κέντρα σε 
όλη την Ελλάδα, αναζητά Καθηγητές Αραβικών, 
για την περιοχή του Πειραιά. Βιογραφικά στο 
e-mail: piraeus@soeasy.gr.

ΜΕΓΑΛΟΣ εκπαιδευτικός όμιλος με κέντρα σε 
όλη την Ελλάδα, αναζητά Καθηγητές Γαλλικής 
φιλολογίας με εμπειρία να αναλάβει όλα τα επί-
πεδα. Βιογραφικά στο e-mail: piraeus@soeasy.gr.

ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ιδιαίτερων μαθημάτων, ζητούνται 
Καθηγητές για τη στελέχωση τμήματος με αντικεί-
μενο την εξατομικευμένη διδασκαλία (ιδιαίτερα 
μαθήματα) σε Φοιτητές Πολυτεχνικών Σχολών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@private-lesson.gr, 
τηλ: 210 9920730.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί πτυχιού-
χους Δημοσιογράφους για πρακτική άσκηση στο 
πολιτικό και ελεύθερο ρεπορτάζ με προοπτική 
μόνιμης συνεργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
pr@paraskhnio.gr, κωδ: ΦΣ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ oργανισμός ζητεί πτυχι-
ούχους Δημοσιογράφους για πρακτική άσκηση 
στο οικονομικό - επιχειρηματικό ρεπορτάζ με 
προοπτική μόνιμης συνεργασίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: pr@paraskhnio.gr, κωδ: ΚΧ.

ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΟ περιοδικό life style ζητεί Δημοσι-
ογράφους για πρακτική εξάσκηση με δυνατότητα 
μόνιμης συνεργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
pr@paraskhnio.gr, κωδ: PORTAL_LF.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μαθηματικός από κέντρο μελέτης στο 
Νέο Κόσμο, για ημιαπασχόληση, με ωράριο 16:00-
19:00. Βιογραφικά στο e-mail: elenipoint@gmail.
com, τηλ: 210 4004470.

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ή Τεχνολόγος ΦΠ ζητείται από εταιρία 
αγροεφοδίων και gardening με φυτά, λιπάσματα, 
γεωργικά φάρμακα στην περιοχή Αεροδρομίου 
Θεσ/νίκης για το τμήμα πωλήσεων. Βιογραφικά 
στο e-mail: gardenplus@outlook.com.

 

Μηχανικοί - Τεχνολόγοι -  
Τεχνικοί - Τεχνίτες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένος Συντηρητής που να γνω-
ρίζει από συντήρηση ξενοδοχείων για εποχική 
απασχόληση από μεγάλο ξενοδοχειακό όμιλο 
στη Φολέγανδρο. Βιογραφικά με την ένδειξη 
Συντηρητής στο e-mail: info@aspalathras.com, 
fax: 210 8940845.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από τεχνική εταιρία ανελκυστή-
ρων για συντήρηση και βλάβες ανελκυστήρων. 
Τυχόν εμπειρία θα εκτιμηθεί. Απαραίτητο δίπλωμα 
δίκυκλου. Βιογραφικά στο e-mail: info@alfalift.
gr, τηλ: 210 7751371.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης για το τμήμα τήξης - χύτευσης 
βιομηχανίας, με επιθυμητή εμπειρία σε βιομηχανία 
μετάλλων, χυτήριο χαλυβουργείο. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@egnatiafoundry.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αλουμινάς από κατάστημα στην Κυ-
ψέλη με εμπειρία στις σιδηροκατασκευές, στην 
τοποθέτηση και στην επισκευή ρολών. Δίπλω-
μα οδήγησης αυτοκινήτου και moto. Τηλ: 210 
8820088, ώρες επικοινωνίας: 16:00-20:00.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Σκαφών ζητείται από ναυτιλιακή 
εταιρία διοργάνωσης εκδρομών (καταμαράν) για 
σεζόν Απρίλιο - Οκτώβριο στη Σαντορίνη. E-mail: 

info@sailing-santorini.com, τηλ: 22860 72200.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Four Seasons στον Τρίλοφο 
θεσ/νίκης αναζητά Τεχνικό Συντηρητή για τις 
εγκαταστάσεις του. Απαιτούμενο πτυχίο ειδι-
κότητας είτε ηλεκτρολόγου είτε υδραυλικού. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@fourseasons.gr, 
τηλ: 23920 72060.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός με εμπειρία για φορτηγά 
- λεωφορεία στο Βοτανικό. Τηλ: 6948 923743, 
6971 967412.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Μηχανικού με εμπειρία για 
συνεργείο λεωφορείων στο Βοτανικό. Τηλ: 6948 
923743, 6971 967412.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για προεργασία βαφής από 
φανοβαφείο στη Μεταμόρφωση, με απαραί-
τητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
mc_personel@yahoo.com, τηλ: 210 5772414.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής με δίπλωμα οδήγησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: pr@princessofmykonos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος με γνώσεις κατασκευών 
και συγκολλήσεων σιδήρου και ανοξείδωτου 
χάλυβα. Βιογραφικά στο e-mail: inoxexpert@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης από εταιρία παραγωγής 
ρολών αλουμινίου-γκαραζόπορτες-σιτών στα 
Οινόφυτα. Απαραίτητη η προϋπηρεσία στην 
κατασκευή των συγκεκριμένων προϊόντων. 
E-mail: aluminiumindustry@gmail.com, τηλ: 
6944 467817.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Αυτοκινήτων στη Σαντορίνη. 
6 ημέρες, 1200€. Τηλ: 6948 582855.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Mηχανολόγος Συντήρησης με γνώ-
σεις στους αυτοματισμούς και στις επισκευές 
από βιομηχανία μεταλλικών εξαρτημάτων στην 
Ελευσίνα. Bιογραφικά στο e-mail: nicholas@
convexdesign.gr, τηλ: 6946 902286.

ΧΗΜΙΚΟΣ-Mηχανικός για τμήμα επιμεταλλώσεων 
με εμπειρία, ζητείται για βιομηχανία μεταλλικών 
εξαρτημάτων στην Ελευσίνα. Βιογραφικά στο 
e-mail: nicholas@convexdesign.gr, τηλ: 6946 
902286.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος ΤΕΙ με τριετή τουλάχι-
στον εμπειρία σε Υ/Σ Μ.Τ, Η.Ζ και USP, άριστες 
γνώσεις αυτοματισμού, ηλεκτρικών μετρήσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: sales@vpower.gr, τηλ: 
6988 125695.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος-Μη-
χανολόγος-Μηχανικός από Τεχνική εμπορική 
εταιρία. Απαραίτητη, άριστη γνώση Αγγλικών και 
3ετή προϋπηρεσία. Εκτιμάται η γνώση Ιταλικών 
ή Γαλλικών. Βιογραφικά στο e-mail: sales@
vpower.gr, τηλ: 6988 125695.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - Μηχανικός, απόφοιτος ΤΕΙ, 
ζητείται από την εταιρία ανάπτυξης ιατρικών μηχα-
νημάτων Μicrel Medical Devices, για στελέχωση 
του τμήματος ποιοτικού ελέγχου. Βιογραφικά 
στο e-mail: careers@micrelmed.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Ψυκτικού. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@forcecooling.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός με εμπειρία σε πλοία. 
Γνώση Αγγλικών και δίπλωμα οδήγησης, για 
μόνιμη εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
forcecooling.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Αυτοκινήτων με προϋπη-
ρεσία σε οχήματα Mercedes-Benz. Απαραίτητη 
η γνώση Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά στο 
e-mail: s.vardakis@megagiannis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Μηχανικός φορτηγών οχη-
μάτων για πλήρη απασχόληση σε μεταφορική 
εταιρία με ιδιόκτητο συνεργείο στη Σίνδο Θεσ-
σαλονίκης. Τηλ: 6978 331289, κος Θοδωρής.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραδοσιακών επίπλων στον Άγιο 
Δημήτριο ζητεί Τεχνίτη, Επιπλοποιό, Βοηθό 
και Λουστραδόρο με προϋπηρεσία και δίπλωμα 
οδήγησης επαγγελματικό. Τηλ: 210 9750280.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Tαπετσιέρης επίπλων με εμπειρία σε 
σαλόνια και κεφαλάρια κρεβατιών, να γαζώνει, 
περιοχή εργασίας Νέα Σμύρνη. Τηλ: 6930 757875, 
ώρες επικοινωνίας 09:00-14:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ταινιοδόρος - Βουρτσαδόρος έμπειρος 
από βιομηχανία μεταλλικών εξαρτημάτων στην 
Ελευσίνα. Βιογραφικά στο e-mail: nicholas@
convexdesign.gr, τηλ: 6946 902286.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τεχνίτες Λουστραδόροι Έλληνες 
με εμπειρία, από εργοστάσιο βαφής επίπλων στα 
Μέγαρα. Τηλ: 6980 339238, ώρες επικοινωνίας 
08:00-14:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός από εταιρία για συντήρηση, 
βλάβες, επισκευή και τοποθέτηση κλιματιστικών. 
Τηλ: 210 7621425.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Εγκαταστάσεων κλιματισμού 
με άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος, άμεση πρό-
σληψη. Βιογραφικά στο e-mail: climasolutions21@
gmail.com, τηλ: 6977 707591.

ΕΤΑΙΡΙΑ γραφικών τεχνών, έδρα Σαντορίνη, ζη-
τεί έμπειρο Τεχνίτη Off-set, για 6μηνη ή μόνιμη 
απασχόληση. Τηλ: 22860 82577, 6939 461839.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ λευκών ειδών ζητά Κόπτη -τρια 
ενδυμάτων και λευκών ειδών με γνώση και 

σε γαζωτική μηχανή. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@crist.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος - Βοηθός Συντηρητή, με 
εμπειρία για διάφορες εργασίες. Προσφέρεται: 
Διαμονή, διατροφή, μισθός. E-mail: info@villa-
oneiro.gr, τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Τοποθετητής Επίπλων για κάθε 
είδους κατασκευή (έπιπλα, ντουλάπες, κουζίνες, 
πόρτες). Βιογραφικά στο e-mail: skara@abt.gr, 
τηλ: 2310 597567, 10:00-18:00.

H ETEA VW-AUDI ζητά, Φανοποιό Αυτοκινή-
των. Προσόντα: τεχνική εκπαίδευση, εμπειρία 
(κατά προτίμηση VW-AUDI), συνέπεια-υπευθυ-
νότητα, ικανότητα επικοινωνίας-συνεργασίας. 
Προσφέρονται: ανταγωνιστικές αποδοχές, προο-
πτική εξέλιξης, διαρκής εκπαίδευση, εξαιρετικό 
περιβάλλον εργασίας. E-mail: zinomesi@etea.
gr, κωδ: FAN-012015.

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία στα Άνω Λιόσια ζητεί Χειριστή 
CNC και προγράμματος TOP SOLID. Βιογραφικά 
στο e-mail: k.kouroupaki@mmvapors.com.

H ETEA VW-AUDI ζητά, Βαφέα Αυτοκινήτων. 
Προσόντα: τεχνική εκπαίδευση-εμπειρία (κατά 
προτίμηση VW-AUDI), συνέπεια-υπευθυνότητα, 
ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας. Προ-
σφέρονται: ανταγωνιστικές αποδοχές, προοπτική 
εξέλιξης, διαρκής εκπαίδευση, εξαιρετικό πε-
ριβάλλον εργασίας. Ε-mail: zinomesi@etea.gr, 
κωδ: BAF-012015.

H ETEA VW-AUDI ζητά, Ηλεκτρολόγο Αυτοκινή-
των. Προσόντα: τεχνική εκπαίδευση, εμπειρία (κατά 
προτίμηση σε VW-AUDI), εμπειρία διαγνωστικών 
μηχανημάτων, συνέπεια-υπευθυνότητα, ικανότητα 
επικοινωνίας και συνεργασίας. Προσφέρονται: 
ανταγωνιστικές αποδοχές, προοπτική εξέλιξης, 
διαρκής εκπαίδευση. E-mail: zinomesi@etea.
gr, κωδ: HLEK-012015.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Ηλεκτρολόγος Βοηθός Συ-
ντηρητή για ξενοδοχείο στα Καλάβρυτα. Προσφέ-
ρεται διαμονή-μισθός-φαγητό. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@villa-oneiro.gr, τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 10 CNC Μηχανουργούς με εμπει-
ρία για εργασία σε εταιρίες στην Αγγλία, άμεση 
πρόσληψη, Αγγλικά, μέτριο επίπεδο. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spnjobs.com.

H ETEA VW-AUDI ζητά, Μηχανικό Αυτοκινήτων. 
Προσόντα: τεχνική εκπαίδευση, εμπειρία (κατά 
προτίμηση VW-AUDI), συνέπεια και υπευθυνό-
τητα, ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας. 
Προσφέρονται: Ανταγωνιστικές αποδοχές, προ-
οπτική εξέλιξης, διαρκής εκπαίδευση, εξαιρετικό 
περιβάλλον εργασίας. E-mail: zinomesi@etea.
gr, κωδ.ΜΗΧ-012015

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνο άτομο Ηλεκτρονικός, με 
εμπειρία για σχεδίαση και κατασκευή ηλεκτρο-
νικών κυκλωμάτων στον τομέα επαγγελματι-
κών συστημάτων ήχου. Βιογραφικά στο e-mail: 
musictexnology@gmail.com.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ λευκών ειδών με έδρα στην Αργυ-
ρούπολη ζητά Γαζώτρια με πείρα σε ενδύματα και 
λευκά είδη. Βιογραφικά στο e-mail: info@crist.gr.

ΖΗΤEITAI Πολιτικός Μηχανικός με 5ετή εμπειρία 
σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασί-
ας για να εργαστεί ως Τεχνικός Ασφαλείας σε 
εργοτάξια της Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@atzovaras.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος Συντήρησης με γνώση 
στους αυτοματισμούς και επισκευές. Βιογραφι-
κά στο e-mail: nicholas@convexdesign.gr, τηλ: 
6946 902286.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Μηχανικός ζητείται για κατα-
γραφή εργασιών ΤΕΙ σε μαθήματα βιομηχανικού 
ελέγχου, στοιχεία μηχανών, κ.λπ. για Αθήνα. Τηλ: 
6974 810788.

ΝΕΕΣ ζητούνται για χειροποίητες πασχαλινές 
κατασκευές με το κομμάτι σε βιοτεχνία. Τηλ: 210 
9913491, ώρες επικοινωνίας Δευτέρα - Παρα-
σκευή 09:00 - 16:00, κα Δήμητρα ή Κος Γιώργος.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Αυτοκινήτων με άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος ζητείται για συνεργείο στον Άγιο 
Στέφανο. Κάρτα ΟΑΕΔ δεκτή, μισθός 1.100€. 
Τηλ: 210 8141055, 6948 588890.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Μηχανικός, με εμπειρία πω-
λήσεων, ζητείται σε κεντρικά συστήματα κλιμα-
τισμού, από εταιρία κατασκευής μηχανημάτων 
κλιματισμού. Βιογραφικά στο e-mail: hatzoudis@
airtechnic.gr, τηλ: 211 7055500.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευαστική ζητεί Πολιτικούς Μη-
χανικούς για συνεργασία. Τηλ: 6930 303181.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος - Μηχανικός για τμήμα 
παραγωγής εργοστασίου στη Θεσσαλονίκη. Απα-
ραίτητη προϋπηρεσία 3 ετών, γνώση Αγγλικών 
και H/Y. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο e-mail: 
hr.detect@gmail.com.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία δημόσιων έργων, ζητά Υπομη-
χανικό με ανάλογη εμπειρία για απασχόληση σε 
εργοτάξιο στην Αττική. Βιογραφικά στο e-mail: 
aggelia.mhx@gmail.com.

ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΕΣ - Σιδεράδες ζητούνται με μαγαζί 
και τιμολόγιο για συνεργασία, εντός Αττικής. 
Τηλ: 6970 996077.

συνέχεια στη σελ. 30

Για τα καταστήματά μας: 
•Macarthur Glen, περιοχή 
Σπάτα  
•Factory outlet, περιοχή  
Φάληρο  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στο χώρο 

•Ικανότητα επικοινωνίας  
και ευελιξία 
•Γνώσεις Η/Υ & αγγλικής 
γλώσσας 
•Ηλικία έως 30 ετών

Παροχές εταιρίας: 
•Ευχάριστο περιβάλλον  

εργασίας 
•Σταθερότητα 
•Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν 
να στείλουν το βιογραφικό 
τους στο e-mail:  
vivian2@attrattivo.gr

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

Πωλήτριες Λιανικής  
(Full Time)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχία ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Προϋπηρεσία 2 ετών και άνω στη λιανική  
πώληση οποιουδήποτε επαγγελματικού κλάδου 
•Γνώση Η/Υ και Microsoft office 
•Γνώση αγγλικών 
•Ενεργό δίπλωμα οδήγησης  
Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Ενδιαφέρον για καριέρα σε πωλήσεις 

•Άνεση επικοινωνίας και ικανότητα  
διαπραγμάτευσης 
•Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με 
τα προσόντα και την απόδοση 
•Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης  
Βιογραφικά στο e-mail: sales8@vwautoclub.gr

H AUTOCLUB A.E. εξουσιοδοτημένος έμπορος Kosmocar A.E. ζητά για άμεση πρόσληψη: 

Σύμβουλο Πωλήσεων Αυτοκίνητων

Γραφίστας/τρια - Graphic Designer
Το διαφημιστικό γραφείο bouz αναζητεί junior γραφίστα/τρια που θα στελεχώσει μια δυναμική ομάδα 
με σκοπό την υλοποίηση διαφημιστικών projects για αναγνωρισμένα Ελληνικά και διεθνή brands.

Απαραίτητα προσόντα: 
•γνώση Adobe Creative Suite e.g. Adobe Photoshop - Illustrator - InDesign 
•γνώση Microsoft Office 
•Υπευθυνότητα, εργατικότητα και σημασία στη λεπτομέρεια 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία  
Πρόσθετα προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Διάθεση για μάθηση και συνεργάσιμο χαρακτήρα 
•Εξοικείωση & ενημέρωση των τάσεων του web-design  
Η εταιρία παρέχει: 
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας με απεριόριστες προοπτικές εξέλιξης.  
Προθεσμία υποβολής:06 Φεβρουαρίου 
Ημερομηνία έναρξης: Το συντομότερο δυνατόν

Απαραίτητη η αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο e-mail: info@bouz.gr. bouz - The advertising 
and marketing company, website: www.bouz.gr, Γραβιάς 32, Δάφνη, 172 35, 210 4101806.

Η Forthnet ΑΕ, ο μεγαλύτερος πάροχος συνδυαστικών υπηρεσιών ψυχαγωγίας και επικοινωνίας 
στην Ελλάδα, ζητά να προσλάβει: 

Monitoring Technician 
Κωδ. Θέσης:  MT/15

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης: 
•Παρακολουθεί τα κανάλια και τα ψηφιακά συστήματα του κέντρου εκπομπής για να διαπιστώσει  
εάν υπάρχουν προβλήματα. 
•Επιλύει τα προβλήματα που προκύπτουν στα κανάλια Nova όπου αυτό είναι εφικτό.  
Επικοινωνεί με μηχανικούς καθώς και με το διευθυντή ψηφιακού τμήματος εκπομπής για παροχή 
βοήθειας στην επίλυση προβλημάτων όπου κριθεί απαραίτητο. 
•Ενημερώνει τα αρμόδια τμήματα ή συνεργάτες και ανταλλάζει πληροφορίες για τα προβλήματα  
που παρουσιάζονται στα κανάλια της Νοva ώστε να γίνεται η ενημέρωση των συνδρομητών  
και παράλληλα να διασφαλίζεται η επίλυση των προβλημάτων μέσω της διαδικασίας κλιμάκωσης 
(escalation) 
•Διεκπεραιώνει συμπληρωματικές εργασίες έργων που του ανατίθενται από το διευθυντή  
και τους μηχανικούς του ψηφιακού κέντρου εκπομπής.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ ηλεκτρονικών. 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά). 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ MS Office.  
Απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 έτη σε αντίστοιχη ή παρεμφερή θέση. 
•Γνώσεις video/audio, ψηφιακών συστημάτων επεξεργασίας video/audio καθώς και μετάδοσης  
(εκπομπής/λήψης) 
•Γνώση στα πρωτόκολλα DVB/Mpeg 
•Να διαθέτει ομαδικό πνεύμα, και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών. 
•Να διαθέτει οργανωτικές, συντονιστικές και αναλυτικές ικανότητες.  
Η εταιρία προσφέρει:  
•Ιδιωτικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών μέσω του link: http://tinyurl.com/m8adjeg

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία έως 28 ετών 
•Κάτοικος Ν. Ξάνθης - Ν. Καβάλας  
και Ν. Ροδόπης 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  

για τους άνδρες υποψηφίους 
•Η γνώση Γερμανικών θα συνεκτιμηθεί.  
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως  
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
στο e-mail: career@thraceplastics.gr

Ο όμιλος εταιρειών «Πλαστικά Θράκης ΑΒΕΕ» για την υποστήριξη του πλάνου ανάπτυξης με νέες 
επενδύσεις ζητάει:

Μηχανικούς ΑΕΙ

Μεγάλη βιομηχανία ζητά για άμεση πρόσληψη:

Xημικό Μηχανικό Α.Ε.Ι. 
(Xημ. Μηχ.)

Ο ενδιαφερόμενος θα είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των χημικών εγκαταστάσεων του 
εργοστασίου και θα αναφέρεται στο διευθυντή του τμήματος.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο πολυτεχνικής σχολής. 
•Καλή γνώση Microsoft Office. 
•Καλή γνώση της Αγγλικής  και Γερμανικής γλώσσας 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 χρόνων σε βιομηχανικό περιβάλλον. 
•Οργανωτικό πνεύμα, ομαδικότητα στην εργασία και ευχέρεια στην επικοινωνία.  
•Ηλικία έως 32 ετών. 
•Η διαμονή στην ευρύτερη περιοχή του Σχηματαρίου θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν.  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. 
•Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση. 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων. 
•Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, αναγράφοντας τον 
κωδικό της αγγελίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cvspost1@gmail.com

Μεγάλη Βιομηχανία

Merchandisers
Η POINT-BLANK, εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο της προώθησης πωλήσεων και της below 
the line επικοινωνίας, αναζητά merchandisers στον τομέα τρόφιμο-supermarket.  
Ημέρες εργασίας: Δευτέρα, Παρασκευή και Σάββατο.  
Περιοχή: Θεσσαλονίκη  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Άτομο στοχευμένο στην επίτευξη θετικού αποτελέσματος 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας, επαγγελματισμό και συνέπεια 
•Κάτοχος αυτοκινήτου 
•Ηλικία: 25-35 ετών 
•Εμπειρία σε merchandising στο χώρο του τροφίμου - S/M

Οι ενδιαφερόμενοι που πιστεύουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της θέσης 
παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους με επισυναπτόμενη φωτογραφία προσώπου, 
αναγράφοντας τον κωδικό θέσης εργασίας MERCH008 μέσω e-mail: point-blank@point-blank.gr, 
website: http://www.point-blank.gr/
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι & Βοηθοί Σερβιτόρων 
από το ξενοδοχείο Cronwell Platamon Resort 
& Spa 5*, στον Πλαταμώνα Πιερίας, απόφοιτοι 
σχολών, με προυπηρεσία, γνώστες τουλάχιστον 
Αγγλικής, ευπαρουσίαστοι, ευγενικοί, με όρεξη 
για δουλειά. E-mail: platamon.gm@cronwell.com.

MAITRE d’ Hotel από το ξενοδοχείο Cronwell 
Platamon Resort & Spa 5*, απόφοιτος σχολής, 
προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 χρόνια στη θέση, 
πολύγλωσσος, γνώστης Η/Υ, εμφανίσιμος, 
συνεργάσιμος, με ικανότητα διαχείρισης ομά-
δας. Βιογραφικά στο e-mail: platamon.gm@
cronwell.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πιτσαδόρος, με γνώση στη ζύμη. Τηλ: 
6936 906825.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας ή Βοηθός Μάγειρα για Wine 
Bar. Βιογραφικά στο e-mail: cava.vegera@yahoo.
com, τηλ: 211 0125700.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία σε κατάστημα με 
κρέπες, βάφλες, καφέ στο Κέντρο της Θεσσαλο-
νίκης. Απαραίτητη προϋπηρεσία και εμπειρία σε 
κρέπα. Βιογραφικά στο e-mail: chocofreddo35@
gmail.com, τηλ: 6977 535250.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για να εργαστούν με ημια-
πασχόληση σε βοηθητικές εργασίες κουζίνας 
στα μαγειρεία του Νοσοκομείου της Ζακύνθου. 
Πρόσληψη από ιδιωτική εταιρία, μισθός, ΙΚΑ. 
Τηλ: 6985 802568.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από Ανώνυμη εταιρία, με 
εμπειρία στην παρασκευή καφέ για εργασία σε 
κυλικείο στην περιοχή του Αιγάλεω. Bιογραφικά 
στο e-mail: cv_center@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Sous Chef για ξενοδοχείο στην Κύπρο. 
Τηλ: 6942 877295.

ΝΕΟ Food-Bar στη Σαντορίνη (σε κεντρικό 
εμπορικό), αναζητά νέους Συνεργάτες (Μάγει-
ρα, Κρεπιέρη, Μπάρμαν και Σέρβις) με όρεξη και 
γνώση για δουλειά όλο το χρόνο. Βιογραφικά με 
πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: barapiato@
gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Γλυφάδα ζητεί άμεσα Σερβι-
τόρα, επικοινωνιακή, για το bar και το Α la carte 
restaurant, 6ωρη απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: aand@me.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα εμφανίσιμη για καφέ στο 
Περιστέρι. Τηλ: 6974 338592, 210 5701184.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στις Κυκλάδες ενδιαφέρεται να 
προσλάβει για την καλοκαιρινή περίοδο Α’ Μά-
γειρα, βοηθό Μάγειρα, Σερβιτόρους και Μπάρμαν. 
Fax 2282 071097.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Horizon Beach Resort 4+* στην 
Κω, ζητά για την σεζόν 2015, Mαϊtre, Barman, 
Σερβιτόρο -α Α’ με ανάλογη 2ετή προϋπηρεσία & 
Γερμανικά. Βιογραφικά στο e-mail: manager@
hbr.gr, fax: 22420 59271, τηλ: 22420 58801.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για το τμήμα του Σέρβις, Καμα-
ριέρες και Μάγειρες για αλυσίδα ξενοδοχείων σε 
Ελλάδα και Κύπρο. Παρέχεται δωρεάν σίτιση και 
στέγαση. Βιογραφικά στο e-mail: chainhotelcvs@
gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Μύκονο αναζητεί Προσωπικό 
για Κουζίνα για καλοκαιρινή εργασία. Δυνατότητα 
διαμονής εντός ξενοδοχείου. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@damianoshotel.com, τηλ: 22890 
23085.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4 αστέρων στη Μύκονο ζητεί: A’ 
Μάγειρα, B’ Μάγειρα, Μπάρμαν - Μπαργούμαν 
και Σέρβις. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογρα-
φία στο e-mail: jobmykonos2015@gmail.com.

4* ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας στη Μύκονο, ψάχνει 
για Barista. Εμπειρία σε ένα πολυτελές boutique 
ξενοδοχείο. Άριστη γνώση της Αγγλικής και της 
Ελληνικής γλώσσας. Βιογραφικά με πρόσφα-
τη φωτογραφία στο e-mail: jobmykonos2015@
gmail.com.

4* ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας στη Μύκονο, ψάχνει 
για Barman. Εμπειρία σε ένα πολυτελές boutique 
ξενοδοχείο. Άριστη γνώση της Αγγλικής και της 
Ελληνικής γλώσσας. Βιογραφικά με πρόσφα-
τη φωτογραφία στο e-mail: jobmykonos2015@
gmail.com.

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Mongo Asian Food (Κέντρο 
Θεσσαλονίκη) ζητάει άμεσα Μάγειρα με εμπειρία 
στο Sushi. Βιογραφικά στο e-mail: petrou@mongo.
gr, τηλ: 694 4283655, κος Χρήστος (12:00-20:00).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Μάγειρα σε Wine Bar στο 
κέντρο της Βούλας. Τηλ: 211 0125700.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 αστέρων στο Καμάρι Θήρας 
αναζητά Restaurant Manager και Ά Σερβιτόρο. 
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
akoumitzelis@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 αστέρων στο Καμάρι Σαντο-
ρίνης αναζητά, Β Μάγειρα και Γ Μάγειρα. Βιο-
γραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
chondrogiannis.p@gmail.com.

ONE of the most stylish Hotels in Mykonos for 
the season 2015 is searching for a Bar Captain in 
charge of the Bar. CVs: hrmykonos@outlook.com.

ONE of the most stylish Hotels in Mykonos 
for the season 2015 is searching for a Beach 

Service Waiter. CVs: hrmykonos@outlook.com.

ONE of the most stylish Hotels in Mykonos for 
the season 2015 is searching for a Room Service 
Waiter. CVs: hrmykonos@outlook.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Σέρβις, παρασκευή 
όλων των ειδών καφέ, καθώς και άτομο για 
κουζίνα. Βιογραφικά και συνεντεύξεις εντός του 
καταστήματος. Διεύθυνση: Παπαναστασίου 108 
minim24h, τηλ: 2315 527772, 6944 029610.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Paros Bay ζητά Μάγειρα Β’ 
και Γ’ και Barman για τη σεζόν 2015. Απαραίτητη 
η καλή γνώση Αγγλικών. Η γνώση επιπλέον 
γλωσσών θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: 
parosbayhr@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για σέρβις από Cafe - Bar - 
Restaurant στο Μαρούσι, εμφανίσιμη, χαμο-
γελαστή, και με όρεξη για δουλειά. Τηλ: 6972 
018539, μετά τις 15:00, κ. Χρήστος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι /ρες από 5 αστέρων 
ξενοδοχείο στη Ζάκυνθο για τη σεζόν 2015, 
με απαραίτητη ανάλογη προϋπηρεσία, γνώση 
Αγγλικών και καλή εμφάνιση. Προσφέρεται δι-
αμονή και διατροφή. Βιογραφικά με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: dsellinas@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Μάγειρα για την πόλη της 
Ζακύνθου, για ημιαπασχόληση πρωί ή απόγευμα 
με απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
Τηλ: 6987 851764.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Κουζίνα σε καφέ-μπαρ 
στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βραδινό ωράριο. 
Τηλ: 6956 971748, κα Ειρήνη.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ - Σερβιτόροι ζητούνται από Κα-
φετέρια στην Παλλήνη με σχετική προϋπηρεσία. 
Αποδοχές ικανοποιητικές. Βιογραφικά με φω-
τογραφία, στο e-mail: eleganti_caffe@otenet.
gr, τηλ: 6973 390644.

 

άγροτικά εφόδια και υπηρεσίες 
- γεωπόνοι - Ζωοτέχνες
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα από αξιόπιστη εμπορική εταιρία 
Καλλιεργητής και Παραγωγός των προϊόντων της 
για ανεξάρτητη συνεργασία. Ευέλικτο ωράριο. 
Βιογραφικά στο e-mail: gotsi.forever@gmail.com.

Η TECHNOLAB εταιρία που δραστηριοποιείται 
στο χώρο της εμπορίας επιστημονικών οργάνων 
ζητά Γεωπόνο Τεχνολόγο Τροφίμων για άμεση 
πρόσληψη. Απαιτούνται: Aγγλικά και δίπλωμα 
οδήγησης. Βιογραφικό στο e-mail: info@technolab.
gr, τηλ: 210 2718030.

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ή Τεχνολόγος ΦΠ ζητείται από εταιρία 
αγροεφοδίων και gardening με φυτά, λιπάσματα, 
γεωργικά φάρμακα στην περιοχή Αεροδρομίου 
Θεσ/νίκης για το τμήμα πωλήσεων. Βιογραφικά 
στο e-mail: gardenplus@outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθητικό άτομο, με γνώσεις γεωπο-
νίας/κηποτεχνίας/ανθοκομίας από τα φυτώρια 
Κρήτης στη Σαντορίνη. Επιθυμητή προϋπηρεσία 
και πτυχίο γεωπονίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@cretanurseries.gr, τηλ: 6976 338498.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητάει Γεωπόνο ή Επόπτη 
υγείας, για συνεργασία, στον κλάδο των πωλή-
σεων για το Ν. Αχαΐας. Βιογραφικά στο e-mail: 
grivag@gmail.com.

 

άισθητική - Μόδα - ομορφιά - 
γυμναστική - ευεξία
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σπουδαστές /τριες ΤΕΙ - ΙΕΚ από 
μεγάλο κέντρο αισθητικής για Πρακτική Άσκηση, 
εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 9714800@gmail.
com, τηλ: 210 9704222.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη Spa από ξενοδοχείο 4 
αστέρων στο Καμάρι Σαντορίνης, με γνώσεις 
manicure, pedicure και massage. Προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση και άριστη γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
antineamanager@sunresorts.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Φαρμακοποιού-Αισθητικός 
με ευχέρεια στις πωλήσεις για φαρμακείο στην 
Βούλα. Πλήρης ωράριο συνεχόμενο. 2ετή προ-
ϋπηρεσία σε φαρμακείο, γνώση ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης, καλλυντικών-συμπληρωμά-
των διατροφής, Αγγλικών. E-mail: etasidimou@
gmail.com, τηλ: 210 8951132.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Μανικιούρ-Πεντικιούρ, 
απόφοιτη σχολής, με προϋπηρεσία και γνώση 
Αγγλικής γλώσσας. Παρέχεται διαμονή. Τηλ: 
6947 182434.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από σχολή Εκπαιδευτές πατρόν, 
βιομηχανικού πατρόν, τεχνικού σκίτσου, 
fashion marketing. Βιογραφικά στο e-mail: 
ekotzachristou@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιάστρια Μόδας για σχεδιασμό 
θεατρικών στολών σε σχολικές παραστάσεις. 
Τηλ: 210 2828025.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδών κομμωτηρίου στη Θεσσαλονίκη 
αναζητεί Τεχνικό Κομμωτή -τρια, με εμπειρία 
και μεταδοτικότητα. Εξειδίκευση στις βαφές 
και ευχέρεια ταξιδίων. Θα εκτιμηθεί γνώση 
ξένων γλωσσών. Βιογραφικά στο e-mail: 
kommotiriakaeidi@gmail.com.

ZHTOYNTAI Αισθητικοί για πλήρη απασχόληση 
σε ξενοδοχειακά spa για τα νησιά Ρόδου και 
Κω, για την καλοκαιρινή σεζόν. Επιθυμητή η 
γνώση ξένων γλωσσών. Βιογραφικά στο e-mail: 
ko.proto@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός, απόφοιτος ΤΕΙ/ΙΕΚ, για 
8ωρη εργασία σε δερματολογικό ιατρείο. Βιο-
γραφικά με φωτογραφία στο e-mail: mfertidi@
gmail.com.

ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ζητείται από φαρμακείο στα 
Βόρεια προάστια. Βιογραφικά με τίτλο διατροφο-
λόγος στο e-mail: hrvoreiaproastia@gmail.com.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ζητείται για φαρμακείο στα Βόρεια 
προάστια. Βιογραφικά με τίτλο Αισθητικός στο 
e-mail: hrvoreiaproastia@gmail.com.

ΝΕΕΣ εμφανίσιμες ζητούνται από spa στο Καλλι-
μάρμαρο, εκτός reception. Μικτός μισθός 1000€. 
Τηλ: 210 9244077.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ ζητείται πεπειραμένη σε κομμω-
τήριο στην Ελευσίνα, που να έχει εμπειρία σε 
χτενίσματα και κουρέματα, βαφείο. Μισθός και 
ασφάλιση. Τηλ: 6977 561500.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ ζητείται με άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος πεπειραμένη. Τηλ: 6932 595191.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Μαρκόπουλο ζητεί Κομμώτρια 
με 3ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, γνώσεις κουπ 
- βαφείο - χτένισμα, καθώς και μια Μανικιουρίστ. 
Παρέχεται μισθός, bonus, ασφάλιση, συνεχής 
εκπαίδευση. Τηλ: 22990 63570, 6948 755995.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στα Πατήσια ζητεί πεπειραμένη 
Κομμώτρια να γνωρίζει και μανικιούρ πεντικιούρ. 
Μισθός, ασφάλεια, bonus, εξαιρετικό περιβάλλον, 
πλήρη ή μερική απασχόληση. Τηλ: 210 2013139, 
210 8610553.

ΚΕΝΤΡΟ αισθητικής πολυδύναμο, στα Γλυκά 
Νερά, ζητεί Αισθητικούς, Φυσικοθεραπευτές. 
Βασικός μισθός, bonus, ασφάλεια. Τηλ: 6944 
360028, 210 6657161.

ΕΤΑΙΡΙΑ βιοτεχνολογικών καλλυντικών, έν-
ζυμα, μηχανήματα αισθητικής ζητεί Αισθητικό 
επαγγελματία για παρουσιάσεις προϊόντων σε 
ιατρεία - ινστιτούτα αισθητικής. Μισθός, πο-
σοστά, δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@goumasbeautymet.gr, τηλ: 210 
2921273.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ - Μακιγιέζ πεπειραμένη, ζητείται 
για αλυσίδα κομμωτηρίων, να εκτελέσει και χρέη 
Receptionist. Απαραίτητη προϋπηρεσία, για περιοχή 
Κολωνακίου και Χαλανδρίου. Τηλ: 210 3609004.

ΝΕΑ ζητείται να γνωρίζει κούρεμα, πιστολάκι 
ή Βαφέας με γνώσεις κουρέματος και πελατο-
λόγιο, από κομμωτήριο στο Νέο Ψυχικό. Τηλ: 
210 6983885, 6979 761737.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ -ής, έμπειρη -ος ζητείται για άμεση 
πρόσληψη από μικρή αλυσίδα κομμωτηρίων στην 
Κατεχάκη. Τηλ: 210 6920374, 210 6615020.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στον Κορυδαλλό ζητεί Κομμώτρια 
για μόνιμη εργασία ή ημιαπασχόληση, πεπειραμένη 
στο πιστολάκι. Τηλ: 210 4972667, 6937 204028.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ Πανουργιάς Αμπελόκηποι - 
Παγκράτι ζητούν Τεχνίτες -τριες, για σαλόνι 
- βαφείο. ΙΚΑ, bonus, εκπαίδευση. Τηλ: 210 
6911153, κα Αθηνά.

ΒΟΗΘΟΙ και νέοι-ες απόφοιτοι σχολών ΙΕΚ, 
ζητούνται για πρακτική σε κομμωτήριο στην 
Πλάκα. Τηλ: 210 3245067.

ΑΤΟΜΟ ζητείται να γνωρίζει μανικιούρ, πεντι-
κιούρ, σχέδια, αποτρίχωση, από κομμωτήριο στο 
Νέο Ψυχικό. Τηλ: 210 6983885.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ SPA Experts. Προϋπηρεσία σε ίδιους 
χώρους, πολύ καλή εμφάνιση και γενική γνώση 
του αντικειμένου. Ευχάριστη προσωπικότητα, 
δραστήριοι, κοινωνικοί με άνετες διαπροσωπικές 
και επικοινωνιακές σχέσεις. Πολύ καλά Αγγλικά, 
Γερμανικά και Ρώσικα. Βιογραφικά στο e-mail: 
manager@dionpalace.com.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ζητούνται για πώληση καλλυντι-
κών σε κατάστημα Hondos Center. Απαραίτητη 
σχετική προϋπηρεσία μισθός, ασφάλιση, bonus, 
μόνιμη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
i.archontopoulou@brandit.gr, τηλ: 210 5753348, 
κα Αρχοντοπούλου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός, με άριστες γνώσεις μα-
νικιούρ, πεντικιούρ, gel-τεχνητά, αποτρίχωση, 
για πλήρη απασχόληση. Ανατολική Θεσσαλονίκη. 
Τηλ: 2314 008518.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ολοκληρωμένος επαγγελματίας 
Γυμναστής σε γνωστή αλυσίδα γυμναστηρίων. 
Ωράριο 15:00-23:00. Βιογραφικά στο e-mail: 
pfaliro@yava.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Thalatta Seaside Hotel στην 
Αγία Άννα στη Βόρεια Εύβοια, επιθυμεί να προ-
σλάβει για την καλοκαιρινή σεζόν 2015, Γυμναστή 
/τρια. Βιογραφικά, με πρόσφατη φωτογραφία, 
στο e-mail: career@maestrogroup.gr.

AΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής 
ζητείται Συνεργάτης Spa Therapist, για το SPA 
του ξενοδοχείου. Βιογραφικά στο e-mail: info@
kriopigibeach.gr, τηλ: 6979 783730.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια με πείρα στο πιστολάκι 

και όρεξη για δουλειά. Περιοχή Κυψέλη. Τηλ: 
6983 776975.

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ζητείται με γνώσεις TRX, Personal, 
ζητείται από γυμναστήριο στην Πετρούπολη. Βι-
ογραφικά στο e-mail: petroupoli@yava.gr, τηλ: 
210 5010550.

ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ-τριες ζητούνται από γυμναστήριο 
στο Ελληνικό για επίβλεψη σε όργανα και ομαδι-
κά προγράμματα, μερική απασχόληση. Τηλ: 210 
9620698, 6944 982810.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για μανικιούρ-πεντικιούρ. 
Άμεση πρόσληψη. Απαραίτητη προϋπόθεση άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος. Τηλ: 6976 703624, 
210 5909073.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ ζητείται για κατάστημα ειδών 
κομμωτηρίου. Απαραίτητα Αγγλικά και χρήση 
Η/Υ. Συνεχές ωράριο. Τηλ: 2310 747170, ώρες 
καταστημάτων.

ΤΟ MELIAN boutique hotel & spa στη Μήλο, 
ζητά Spa Therapist - massage. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@melian.gr.

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ-τρια ζητείται για pilates από αθλη-
τικό σύλλογο στο Ίλιον. Τηλ: 6977 214449, 213 
0048317.

ΜΕΓΑΛΟΣ ξενοδοχειακός όμιλος Mitsis Hotels 
ζητά για εκτός Αθηνών: Spa Manager, Μασέρ, 
Αισθητικούς. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντί-
στοιχη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: career@
mitsishotels.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών ζητά Αισθητικούς με πείρα 
για καταστήματα καλλυντικών εντός λεκανο-
πεδίου Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: info@
gavrilisgroup.eu, τηλ: 210 4819167, fax: 210 
4225642.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φυσιοθεραπεύτριες - Αισθητικοί 
από τα Spa Prive. Τηλ: 2310 538176.

 

καθαριότητα - φύλαξη -  
εξωτερικές εργασίες - διανομή
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθαρίστριες για ημιαπασχόληση 
σε εταιρίες Βορείων Προαστίων Αττικής. Βι-
ογραφικά στο e-mail: nfo@elegant-fs.gr, fax: 
210 6829571.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για διανομές εντύπων στο 
τμήμα διανομής. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: suncitypromotion@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φοιτήτρια για φύλαξη-φαγητό-μελέτη, 
2 παιδιών Α’ Γυμνασίου, 3,5 ώρες καθημερινά, 
Δευτέρα-Παρασκευή, καλή σχολή, άριστες ακα-
δημαϊκές επιδόσεις, ήθος, υπεύθυνη, έμπιστη, 
άριστη σχέση με παιδιά, 3 ευρώ/ώρα 200 ευρώ 
μηνιαίως, άριστο περιβάλλον/παιδιά στην Καλ-
λιθέα. Σοβαρές προτάσεις. E-mail: elenisrc@
windowslive.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια από εταιρία για τα γραφεία 
της στο Μεταξουργείο. 2 ώρες εβδομαδιαίως, κάθε 
Παρασκευή από τις 15:00 - 17:00. Βιογραφικά 
στο e-mail: job@galaxynet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθαρίστριες για καθαρισμό γρα-
φείων και καθαρισμό τραπεζών. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@elegant-fs.gr, fax: 210 6829571.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εταιρία Καθαρισμού. 
Αρχιεργάτες για πολυκαταστήματα και Επόπτες. 
Τηλ: 210 4111139.

ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητούνται άτομα 
για διανομή φυλλαδίων καθώς και επόπτες με 
απαραίτητη προϋπόθεση την κατοχή Ι.Χ. στη 
Θεσσαλονίκη. Τηλ: 26510 29600, Δευτέρα-
Παρασκευή, 08:00-16:00.

ΖHTOYNTAI άτομα για διανομές εντύπων. Βιογρα-
φικά υπόψιν τμήματος διανομής με φωτογραφία 
στο e-mail: suncitypromotion@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ Security αναζητά νεαρά άτομα Security 
να εργασθούν σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. 
Απαραίτητη προϋπόθεση η άδεια Security και 
απολυτήριο λυκείου. Τηλ: 6980 981773.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για διανομές εντύπων. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
suncitypromotion@gmail.com, υπ’ όψιν τμή-
ματος διανομής.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Baby Sitter εσωτερική, ευσυνείδητη, 
εργατική, για μωρό 18 μηνών στον Άγιο Δημήτριο 
και στο Λαγονήσι. Οικιακές εργασίες και συστά-
σεις απαραίτητες, ρεπό Σάββατο πρωί - Σάββατο 
βράδυ, ωράριο 07:00-22:00. Τηλ: 6946 121186.

ΑΤΟΜΟ αναζητά εργασία σε σπίτι για φροντίδα 
ηλικιωμένων. Μεγάλη εμπειρία. Μόνο στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης. Τηλ: 694 6983230.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για διανομές εντύπων. Βιογραφι-
κό με φωτογραφία στο e-mail: suncitypromotion@
gmail.com, υπόψιν τμήματος διανομής.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τραπεζοκόμοι - Πλύντες για να ερ-
γασθούν στη σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής 
στο Βύρωνα. Ωράριο 18.00-22.00 από Δευτέρα 
έως και Παρασκευή. Τηλ: 6987 851764.

ΜΕΓΑΛΟΣ ασφαλιστικός όμιλος ζητεί 3 νέους 
-ες για 6ώρη εξωτερική εργασία, (διανομή φυλ-
λαδίων και προώθηση προϊόντων), απαραίτητη 

προϋπόθεση μεταφορικό μέσο. Περιοχές: Αγία 
Παρασκευή και Καλλιθέα. Fax: 210 6009844.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδών κομμωτηρίου ζητεί νέους -ες 
με δίπλωμα αυτοκινήτου και δικό τους μηχανάκι 
για εσωτερική-εξωτερική εργασία, όχι courier. 
Περιοχή Μενίδι. Τηλ: 6987 968420, ώρες επι-
κοινωνίας 10:00-13:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Οικιακή Βοηθός στην Ηλιού-
πολη σε ζευγάρι ως εσωτερική. Μισθός 700€. 
Τηλ: 6906 228854.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ ζητεί Υπάλληλο Εξωτερικών Εργα-
σιών. Απαραίτητα προσόντα: Καλή γνώση Αθήνας, 
δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και μηχανής. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@genius.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ security, αναλαμβάνοντας μεγάλο 
έργο φύλαξης στην Κομοτηνή αναζητά άμεσα 
10 άτομα Security. Απαραίτητη προϋπόθεση: 
άδεια security, απολυτήριο Λυκείου, Αγγλικά. 
Τηλ: 6980 981773.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εργάτες -τριες για να εργαστούν σε 
ταχυδρομικά καταστήματα στη διαλογή αλληλο-
γραφίας και δεμάτων. Πλήρης απασχόληση και 
ΙΚΑ. Βιογραφικά, με θέμα ΑΘΗΝΑ, στο e-mail: 
galyfanef@hotmail.com.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχειακό όμιλο ζητείται 
Λαντζιέρης για λάντζες ξενοδοχείων. Εργασία 
εποχική στη Φολέγανδρο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@choraresort.com.

ΟΔΗΓΟΣ με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και μηχα-
νής ζητείται για αποφράξεις - απολυμάνσεις για 
μόνιμη απασχόληση και δυνατότητα ανέλιξης. 
Τηλ: 216 9001900.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται Διανομείς με εμπειρία για να 
δουλέψουν σε ένα πολυχώρο εστίασης στον Άλιμο 
και να γνωρίζουν την περιοχή. Βιογραφικά στο 
e-mail: ioannasproject@gmail.com.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ καθαρισμού επαγγελματικών 
χώρων ζητείται Καθαρίστρια για περιοχή Γλυ-
φάδας. Τηλ: 6986 587919, ώρες επικοινωνίας 
Δευτέρα - Παρασκευή 10:00 - 14:00.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για φροντίδα ηλικιωμένης. 
Παρέχεται διαμονή. Περιοχή Άλιμος. Τηλ: 6978 
799931.

ΑΤΟΜΟ ζητείται ως εσωτερική για άτομο με 
ειδικές ανάγκες. Περιοχή Χαλάνδρι. Τηλ: 210 
6833782, 6944 412125.

ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ ζητείται ως εσωτερική, σοβαρή, 
νοικοκυρά για φροντίδα ηλικιωμένης 80 ετών 
κατάκοιτης με Αλσχάιμερ. Περιοχή: Άγιος Δημή-
τριος, 1 ρεπό, μισθός 400€. Τηλ: 210 9818007, 
6989 475601.

ΝΕΑ Οικιακή Βοηθός ζητείται για οικία και γρα-
φείο. Τηλ: 6986 885845.

ΑΤΟΜΟ ζητείται ως εσωτερική για οικιακές 
εργασίες και φροντίδα ατόμων με αναπηρία. 
Επιπλέον προσόν δίπλωμα οδήγησης. Τηλ: 210 
6723232, ώρες επικοινωνίας 09:00 - 14:00.

ΝΕΑ ζητείται για οικιακές εργασίες - μαγείρεμα 
και φύλαξη παιδιών ως εσωτερική ή εξωτερι-
κή, μη καπνίστρια, μισθός 500€, Γέρακας. Τηλ: 
6941 444235.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται από ψυχιατρική κλινική 
στο Χαλάνδρι. Βιογραφικά στο fax: 210 6810949, 
τηλ: 210 6821230, πληροφορίες 09:00 - 13:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ υπηρεσιών καθαριότητας ζητεί Καθα-
ρίστρια για περιοχές Γλυκά Νερά. Τηλ: 6986 
587919, ώρες επικοινωνίας 10:00 - 14:00.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται για παιδικό σταθμό στην 
Κηφισιά, κάτοικος Κηφισιάς και γύρω περιοχών. 
Τηλ: 210 8074367.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από συνεργείο καθαρισμού 
για νοσοκομείο στην Κυψέλη. Μισθός ικανο-
ποιητικός. Τηλ: 6945 853014.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ εταιρία ζητεί Απολυμαντή 
για κάλυψη θέσεως μόνιμης εργασίας, μισθός, 
ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: f.androulidaki@
attika-ktiria.gr, τηλ: 210 4539619.

ΕΤΑΙΡΙΑ ταχυμεταφορών ζητεί Διανομέα κάτοχο 
διπλώματος αυτοκινήτου και δικύκλου γνώστης 
της ευρύτερης περιοχής του Αμαρουσίου για 4ωρη 
απασχόληση. Τηλ: 210 6121014, 6972 923081.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός εσωτερική ζητείται από οικο-
γένεια με γνώσεις μαγειρικής, ρεπό Κυριακή, 
απαραίτητες συστάσεις, μισθός ικανοποιητικός. 
Τηλ: 6974 417418.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός εσωτερική με δίπλωμα οδή-
γησης ζητείται από οικογένεια. Μισθός 750€. 
Τηλ: 210 8035425.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός εσωτερική για οικογένεια 
με 2 μεγάλα παιδιά, μη καπνίστρια, συστάσεις 
απαραίτητες. Τηλ: 6932 733301.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός εσωτερική με γνώσεις Ελλη-
νικών ή Αγγλικών, όχι καπνίστρια ζητείται για 
δουλειές σπιτιού και λίγη φροντίδα παιδιών στο 
Παλαιό Ψυχικό. Τηλ: 6937 084400.

ΑΤΟΜΟ με καλά Ελληνικά ζητείται για φροντίδα 
ηλικιωμένης όχι κατάκοιτης. Περιοχή Κερατσίνι. 
Μισθός 400€. Τηλ: 210 8833313.

Στελέχη παραγωγής -  
Μεταποίηση - ποιοτικός Έλεγχος
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης για τεμαχιοβαφή και κρύα 
βαφή ρούχων (Βούτα). Τηλ: 6932 374857, 
00359887977826.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιάστρια Μόδας για σχεδιασμό 
θεατρικών στολών σε σχολικές παραστάσεις. 
Τηλ: 210 2828025.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ εξαγωγική εταιρία ενδυμάτων 
περιοχή Ωραιοκάστρου, ζητούνται Υπεύθυνοι 
Κοπτηρίου & Υπεύθυνοι Ραφείου - Ποιοτι-
κού Ελέγχου. Βιογραφικά στο e-mail: info@
cottonfashion.gr, τηλ: 2310 689530.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μοδίστρες για εργασία σε εταιρίες 
στην Αγγλία με εμπειρία και γνώσεις, μισθός ανα-
λόγως των προσόντων, Αγγλικά βασικό επίπεδο, 
άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά και φωτογραφικό 
υλικό, στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ λευκών ειδών με έδρα στην 
Αργυρούπολη ζητά Κόπτη /τρια με πείρα και 
σε γαζωτική μηχανή. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@crist.gr.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Λευκών Ειδών με έδρα στην 
Αργυρούπολη ζητά γαζώτρια με πείρα σε εν-
δύματα και λευκά είδη. Αποστολή βιογραφικών 
στο info@crist.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος - Μηχανικός για τμήμα 
παραγωγής εργοστασίου στη Θεσσαλονίκη. Απα-
ραίτητη προϋπηρεσία 3 ετών, γνώση Αγγλικών 
και H/Y. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο e-mail: 
hr.detect@gmail.com.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - Μηχανικός, απόφοιτος ΤΕΙ, 
ζητείται από την εταιρία ανάπτυξης ιατρικών μηχα-
νημάτων Μicrel Medical Devices, για στελέχωση 
του τμήματος ποιοτικού ελέγχου. Βιογραφικά 
στο e-mail: careers@micrelmed.com.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ πεπειραμένη ή Ράφτης που ασχολείται 
με επιδιορθώσεις παντελονιών και σακακιών, 
ζητείται από ραφείο. Τηλ: 210 6753886.

 

Στελέχη και Μηχανικοί ναυτιλίας 
- ναυτικοί - Marine
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος για εταιρία ναυτιλιακού 
αντικειμένου με 3ετή προϋπηρεσία σε ναυτιλι-
ακή εταιρία, άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ, 
στην Κηφισιά. Βιογραφικά στο e-mail: captain@
navigatorltd.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος Μηχανικός από εται-
ρία αντιπροσωπειών με σπουδές ή/και πείρα σε 
μηχανήματα θαλάσσης και ενέργειας. Άπταιστη 
γνώση της Αγγλικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
central@ariexpo.gr, fax: 210 9831346.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός με εμπειρία σε πλοία. 
Γνώση Αγγλικών και δίπλωμα οδήγησης, για 
μόνιμη εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
forcecooling.gr.

CHARTER Broker ζητείται από γνωστή εταιρία 
ενοικιάσεων πολυτελών σκαφών αναψυχής. 
Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση ή σε Τουριστικό Γραφείο, άριστη γνώση 
Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: info@
all4yachting.com.

SKIPPER - Καπετάνιος ιστιοπλοϊκών σκαφών 
ζητείται από ναυτιλιακή εταιρία διοργάνωσης εκ-
δρομών (καταμαράν) για σεζόν Απρίλιο - Οκτώβριο 
στην Σαντορίνη. E-mail: info@sailing-santorini.
com, τηλ: 22860 72200. 

GLOBAL Ships Service company requires 
a Marine Engineer with minimum 3 years 
experience onboard merchant vessels. 
Strong customer orientation, Proficiency level 
English and computer literacy are a must. CVs: 
portsalesengineer@gmail.com.

 

οδηγοί - άποθηκάριοι - Logistics 
- Μεταφορές - άεροπορία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από Δυτική Θεσσαλονίκη για 
χειρωνακτική εργασία. Πρωινές ώρες, βασικός 
μισθός και μόνιμη θέση, για πλύσιμο και άδειασμα 
βαρελιών σε εταιρία επεξεργασίας λαδιών. Τηλ: 
6975 205223.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με ανάλογο δίπλωμα για επο-
χική απασχόληση σε μεγάλο ξενοδοχειακό όμιλο 
στη Φολέγανδρο. Βιογραφικά στο e-mail: info@
aspalathras.com, fax: 210 8940845.

ΑΝΩΝΥΜΗ εμπορική εταιρία αναζητά Αποθηκάριο 
- Οδηγό Κλαρκ, κάτοχο άδειας οδήγησης Κλαρκ. 
Βιογραφικά στο e-mail: agialini@topelcom.gr, 
Υπόψη κας Γιαλίνη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός ταξί στο κέντρο για μισή ή ολό-
κληρη βάρδια. Τηλ:6936 068116, 210 5142410.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Oδηγός ταξί για βραδινή βάρδια. Πε-
ριοχή Βύρωνας. Τηλ: 6986 228311.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Oδηγός ταξί για Skoda Octavia 5, μοντ 
07 για απογευματινή βάρδια, απαραίτητα κάρτα, 
εγγύηση, ΙΚΑ, ή ΟΑΕΕ, περιοχή Περιστέρι, Νέα 
Zωή, Κηπούπολη, Πετρούπολη. Τηλ: 6948 189731.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εργάτες -τριες, για να εργαστούν 

σε ταχυδρομικά καταστήματα στην Αλεξανδρού-
πολη, στη διαλογή αλληλογραφίας και δεμάτων. 
Παρέχονται: Πλήρης απασχόληση, ΙΚΑ. Βιογρα-
φικά στο e-mail: galyfanef@yahoo.gr, με θέμα 
Αλεξανδρούπολη.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Αποθήκης ζητούνται για ηλεκτρονικό 
κατάστημα, για παραλαβή προϊόντων & επεξεργασία 
παραγγελιών. Βιογραφικά με τίτλο Υπάλληλος 
αποθήκης στο e-mail: hrvoreiaproastia@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εργάτες-Εργάτριες για να εργαστούν 
σε ταχυδρομικά καταστήματα στη διαλογή αλλη-
λογραφίας και δεμάτων. Πλήρης απασχόληση, 
άμεση πρόσληψη και ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: 
galyfanef@yahoo.gr με θέμα ΑΘΗΝΑ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Οδηγοί σχολικών λεωφορεί-
ων για το κρατίδιο της Βαυαρίας! Προϋποθέσεις: 
Δίπλωμα οδήγησης Β ή ΒΕ DIN 95, fahrerkarte 
(Ψηφιακός ταχογράφος), σχετική εμπειρία, γνώση 
Γερμανικών επιπέδου Α2 - Β1. E-mail: tarasidou.
trianta@gmail.com, τηλ: 004921021485950.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εργάτες-Εργάτριες, για φόρτω-
ση-εκφόρτωση δεμάτων και αλληλογραφίας 
στην Αθήνα. Χειρωνακτική εργασία, ΙΚΑ, άμεση 
πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: galyfanef@
hotmail.com.

ΓΡΑΦΕΙΟ αποφράξεων ζητεί Οδηγό με δίπλωμα 
Γ’ κατηγορίας και μηχανής για μόνιμη απασχόληση. 
Τηλ: 216 9001900.

ΕΤΑΙΡΙΑ DAXXA Γερμανίας ζητάει άμεσα να 
προσλάβει, Οδηγούς λεωφορείων, με δίπλωμα 
Δ’ ή ΔΕ με Π.Ε.Ι. Προϋπόθεση: καλή γνώση Γερ-
μανικών. Βιογραφικά στο e-mail: tarasidis5@
yahoo.gr.

ΑΠΟ E-SHOP στο Μοσχάτο ζητείται νεαρή με 
γνώσεις H/Y και Αγγλικά για αποθήκη. Ωράριο 
10:30-15:30. Παρέχεται εκπαίδευση, ασφάλιση 
και μισθός. Τηλ: 210 8005787, ώρες επικοινω-
νίας 11:00-13:00.

ΟΔΗΓΟΣ με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και μηχα-
νής ζητείται για αποφράξεις - απολυμάνσεις για 
μόνιμη απασχόληση και δυνατότητα ανέλιξης. 
Τηλ: 216 9001900.

ΟΔΗΓΟΣ ζητείται για ταξί Skoda Octavia 1.900 
cc μοντέλο 03. ΙΚΑ, κάρτα, εγγύηση, περιοχή 
Καισαριανή. Τηλ: 210 7251171.

ΟΔΗΓΟΙ ταξί ζητούνται για βάρδια εναλλάξ, αλλαγή 
Λένορμαν 97. Τηλ: 6932 711971, 210 5153525.

ΟΔΗΓΟΣ ζητείται με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και 
ηλεκτρονική κάρτα ταχογράφου. Περιοχή Γέρακα. 
Βιογραφικά στο e-mail: skrekis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Αποθήκης για εργασία 
πλήρους απασχόλησης σε φαρμακαποθήκη/e-
shop στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Απαραίτητες 
γνώσεις Αγγλικών, βασικών λογιστικών αρχών 
και Η/Υ και ERP. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε 
ανάλογη θέση. E-mail: alefteris@yahoo.com.

ΟΔΗΓΟΣ με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας, ζητείται από 
εταιρία στον Ασπρόπυργο. Προϋπηρεσία επιθυ-
μητή. Βιογραφικά στο e-mail: info@diverse.gr.

ΟΔΗΓΟΣ-Πωλητής, ζητείται από εταιρία ανακύ-
κλωσης κάτοχος ADR, με δίπλωμα Γ’ ή Ε’ κατηγο-
ρίας και ευχέρεια στην επικοινωνία. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@eco-trans.gr, κωδ: ΟΠ12.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με δίπλωμα 3ης κατηγορίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: psigeiap@otenet.gr.

 

Τουρισμός - ξενοδοχοϋπάλληλοι 
- Τουριστικά γραφεία
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πεπειραμένοι Υπάλληλοι Υποδο-
χής από ξενοδοχειακό όμιλο στην Φολέγανδρο. 
Γνώση Έρμη / Win. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@choraresort.com.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο στα Σύβοτα Θεσπρωτίας 
ζητά Υπάλληλο για τη σεζόν 2015. Απαραίτητα 
προσόντα: Άριστα Αγγλικά, χρήση Η/Υ και δίπλωμα 
οδήγησης. Επιθυμητά προσόντα: Προϋπηρεσία 
και διαμονή σε κοντινές περιοχές. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@elgreco.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ αλυσίδας 4 αστέρων στην πόλη 
της Ρόδου ζητά Υπάλληλους Υποδοχής με γνώση 
Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Ρωσικών ή 
Σουηδικών. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: gmrodoshotel@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 3* στην περιοχή Αλυκανά Ζα-
κύνθου ζητά άτομο για εργασία στη ρεσεψιόν 
του ξενοδοχείου. Ωράριο πρωινό. Τηλ: 6979 
914137, 6979 914138, Κ. Μουζάκης.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ πρακτορείο incoming tourism, στη 
Ρόδο ζητά Επαγγελματία Γαλλόφωνο Ξεναγό 
για καθημερινές ξεναγήσεις χερσαίων και θα-
λάσσιων εκδρομών σε 6μηνη και πλέον βάση. 
Έναρξη 19/04-29/10/2015. Προσφέρεται στέγη. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: ibiscus-
tr@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα νέες-νέοι ως Υπάλληλοι από 
ξενοδοχειακούς ομίλους στην Πάφο. Για πλή-
ρωση όλων των θέσεων εργασίας, Καμαριέρες, 
Συντηρητές κλπ. Προσφέρεται δωρεάν διαμονή 
και σίτιση. Βιογραφικά στο e-mail: nikolaidisa@
hotmail.com. Υπεύθυνος κ. Αλέξανδρος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από ξενοδοχειακή επιχεί-
ρηση στην Πρέβεζα με ανάλογη προϋπηρεσία 
υπεύθυνο για τις κρατήσεις του ξενοδοχείου. 
Η κατοχή πτυχίου τουριστικών επιχειρήσεων 
είναι καλοδεχούμενη. Μισθός ικανοποιητικός. 
Τηλ: 6976 759267.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Hotel Sales Manager από το ξενοδοχείο 
Αvantis Hotel στην Ερέτρια Ευβοίας με αποδε-
δειγμένη εμπειρία στις πωλήσεις, marketing, 
internet promotion, on line reservations, social 
media. Μόνιμη απασχόληση με υψηλές αποδοχές. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@avantis-hotel.gr, 
τηλ: 2229 064004.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Yποδοχής, Σερβιτόροι, 
Μάγειροι και Καμαριέρες για απασχόληση σε 
ξενοδοχεία της Πάρου και της Σαντορίνης. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@elegant-fs.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4 αστέρων στα Φηρά Σαντορί-
νης ζητεί Ρεσεψιονίστ γλωσσομαθή, Β’ Μάγειρα, 
Μπάρμαν / Μπαργούμαν και Σέρβις. Βιογραφικά 
με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: kalisti@
otenet.gr fax: 22860 22962, τηλ: 2286 022317.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος/η κρατήσεων για το 
ανακαινισμένο Alexia Premier City Hotel στη 
Ρόδο. Πεπειραμένος/η με γνώση Αγγλικής και 
μίας επιπλέον γλώσσας, καλή γνώση χειρισμού 
Η/Υ και ξενοδοχειακού λογισμικού. Ε-mail με 
φωτογραφία στο: ibiscus-tr@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προϊσταμένη Ορόφων, Απόφοιτη 
Τουριστικής Σχολής από ξενοδοχείο 4 αστέ-
ρων στο Καμάρι Σαντορίνης. Προϋπηρεσία σε 
ανάλογη θέση και άριστη γνώση Αγγλικών. Βιο-
γραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
antineamanager@sunresorts.gr.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ορόφων από το ξενοδοχείο 
Cronwell Platamon Resort & Spa 5*, 200 δω-
ματίων στον Πλαταμώνα Πιερίας, απόφοιτη 
σχολής, προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 χρόνια στη 
θέση, γνώση Αγγλικής και Η/Υ. Βιογραφικά στο 
e-mail: platamon.gm@cronwell.com.

REMARC Agency is looking for Hotel Entertainers 
for 2015 summer season. If you have outgoing 
personality, dancing/acting/singing skills, fitness/
sports skills, children experience, knowledge 
of foreign languages, then apply to remarc@
otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα για ξενοδοχείο στη Δροσιά 
Αττικής με απαραίτητη προϋπηρεσία. Αποδοχές 
οι προβλεπόμενες και bonus παραγωγικότητας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@anastaziahotel.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ρεσεψιονίστ για εποχική απασχόληση, 
με προϋπηρεσία, Σέρβις Εστιατορίου & Beach 
Bar, Ανιματέρ. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: fbrahoni@yahoo.gr, τηλ: 6976 282282.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Υπάλληλοι στην περιοχή Κολυ-
μπία της Ρόδου για την θερινή περίοδο 2015. 
Να γνωρίζουν καλά την Γερμανική, Αγγλική 
και Ρώσικη γλώσσα. Βιογραφικά στο e-mail: 
rodosmts@otenet.gr, τηλ: 22410 56347, ώρες 
επικοινωνίας: 17:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από ξενοδοχείο 5 αστέρων 
στην Πάρο με προηγούμενη εμπειρία και συ-
στάσεις για το τμήμα κρατήσεων. Βιογραφικά 
στο e-mail: astir@otenet.gr, fax: 22840 51985, 
τηλ: 22840 51976.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής με προϋπηρεσία, 
για πολυτελές ξενοδοχείο στις Κυκλάδες. Βιογρα-
φικά με φωτογραφία στο e-mail: hotelaspect@
gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Horizon Beach Resort 4+* στην 
Κω, ζητά για την σεζόν 2015, Ρεσεψιονίστ -τρια με 
ανάλογη 2ετή προϋπηρεσία, Protel & Γερμανικά. 
Βιογραφικά στο e-mail: manager@hbr.gr, fax: 
2242059271, τηλ: 22420 58801.

ΓΝΩΣΤΗ εταιρία ενοικιάσεων πολυτελών σκαφών 
αναψυχής ζητά έμπειρο Συνεργάτη για το Τμήμα 
Ναυλώσεων Πολυτελών Σκαφών, τουλάχιστον 
4ετή αντίστοιχη προϋπηρεσία (ή σε Τουριστικό 
Γραφείο). Άριστη γνώση Αγγλικών & Η/Υ. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@all4yachting.com.

CHARTER Broker ζητείται από γνωστή εταιρία 
ενοικιάσεων πολυτελών σκαφών αναψυχής. 
Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση ή σε Τουριστικό Γραφείο, άριστη γνώση 
Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: info@
all4yachting.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 αστέρων στο Καμάρι Θήρας 
αναζητά Υπάλληλο Υποδοχής με γνώση Αγγλικών 
και Ιταλικών. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτο-
γραφία στο e-mail: akoumitzelis@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ με έδρα τη Θεσσαλονίκη ζητά 
άμεσα Υπεύθυνο Κρατήσεων. Προσόντα: Απόφοιτοι 
Τουριστικής Σχολής, άριστη γνώση-χρήση fidelio, 
άριστα Αγγλικά, προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
ή ρεσεψιόν ξενοδοχείων. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@across.gr, fax: 2310 476132.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Paros Bay ζητά Λαντζιέρα 
και Καμαριέρα για την καλοκαιρινή σεζόν 2015. 
Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: parosbayhr@yahoo.com.

ZHTOYNTAI άτομα από ξενοδοχείο πολυτελείας 
5* στη Ζάκυνθο για τη σεζόν Groom με απαραίτητη 

γνώση Αγγλικών και καλή εμφάνιση. Προσφέρεται 
διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: dsellinas@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες από 5* ξενοδοχείο πο-
λυτελείας στη Ζάκυνθο, για τη σεζόν με ανάλογη 
προετοιμασία και γνώση Αγγλικών απαραίτητη. 
Προσφέρεται διαμονή, διατροφή. Βιογραφικά με 
πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: dsellinas@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εκπαιδευόμενοι από ξενοδοχείο 
πολυτελείας 5 αστέρων στη Ζάκυνθο για την 
σεζόν 2015, του ξενοδοχειακού κλάδου όλων 
των ειδικοτήτων. Γνώση Αγγλικής απαραίτητη. 
Προσφέρεται διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά 
στο e-mail: dsellinas@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από 4άστερο ξενοδοχείο Receptionist/
Υπάλληλος Κρατήσεων με απαραίτητα προσόντα: 
Σχετική προϋπηρεσία, άριστη γνώση συστημά-
των κρατήσεων, Αγγλικών και δεύτερης ξένης 
γλώσσας, πτυχίο Τουριστικής Σχολής, συστά-
σεις. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
emousseti@yahoo.gr.

ΤΟ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟ παραδοσιακό ξενοδοχείο 
Κρήσσα Γειτονία, σε χωριό της ανατολικής 
Κρήτης ζητά Υπεύθυνο Front-Office / Reception. 
Περίοδος λειτουργίας: σεζόν 7 μήνες full-time 
(δυνατότητα επιμήκυνσης συνεργασίας). E-mail: 
info@cressa.gr.

5* HOTEL in Mykonos is looking for Staff to 
all Depatrments for season 2015. CVs: pr@
princessofmykonos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Reception και Barman 
στο ξενοδοχείο Epavlis-Kamari-Σαντορίνη με 
προϋπηρεσία και καλός γνώστης της δουλειάς του. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@epavlishotel.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στα Κύθηρα ζητεί για την κα-
λοκαιρινή τουριστική περίοδο Καμαριέρα με 
γνώσεις Ελληνικών και Αγγλικών. Η εμπειρία 
θα εκτιμηθεί. Παρέχεται διαμονή και διατροφή. 
Τηλ: 6978 481568.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Guest Relation Representatives. 
Αγγλικά, Γερμανικά, Ρώσικα, πολύ εμφανίσιμες, 
με άριστες επικοινωνιακές σχέσεις και ξενοδο-
χειακές γενικές γνώσεις, για την σαιζόν 2015. 
E-mail: manager@dionpalace.com.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποδοχής, πτυχιούχοι ξενοδοχει-
ακής σχολής, εμφανίσιμοι, Αγγλικά, Γερμανικά 
ή Ρώσικα, προϋπηρεσία απαραίτητη, γνώση ξε-
νοδοχειακών συστημάτων - Protel. Βιογραφικά 
στο e-mail: manager@dionpalace.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Operation Manager, με 2 χρόνια 
προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση, καλή γνώση 
Αγγλικών, γνώση ξενοδοχειακού συστήματος 
Hart, επαγγελματική συμπεριφορά, για ξενο-
δοχείο στη Σαντορίνη. Βιογραφικά στο e-mail: 
gm@andromeda-santorini.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Mikri Poli στο Μακρύ Γιαλό 
Σητείας ζητά να προσλάβει Υπάλληλο Υποδοχής, 
με γνώσεις Αγγλικών, Γερμανικών και Γαλλι-
κών. Απαραίτητη προϋπηρεσία, πτυχίο σχολής 
και δυνατότητα διαμονής. Βιογραφικά στο e-mail: 
crete@mikripoli.gr, τηλ: 28430 52145.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής, με 2 χρόνια 
προϋπηρεσία τουλάχιστον, γνώση Αγγλικών, 
επαγγελματική συμπεριφορά και ικανότητα επι-
κοινωνίας, για πολυτελή ξενοδοχειακή μονάδα 
στη Σαντορίνη. Βιογραφικά στο e-mail: gm@
andromeda-santorini.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Πωλήσεων σε όμιλο ξενο-
δοχείων στη Σαντορίνη, με 2 χρόνια προϋπηρεσία 
σε παρόμοια θέση γνώση IDSs και ξενοδοχεια-
κού συστήματος HART. Δυνατότητα συνεργασίας 
σε ετήσια βάση. Βιογραφικά στο e-mail: gm@
andromeda-santorini.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα-Καθαρίστρια για ξενοδοχείο 
στα Καλάβρυτα. Προσφέρεται: Διαμονή, διατροφή, 
μισθός, ΙΚΑ. E-mail: info@vill-oneiro.gr, τηλ: 
6945 776821.

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Lagomandra Beach Hotels 
& Spa στη Σιθωνία Χαλκιδικής ζητούν Καμα-
ριέρες-Καθαρίστριες. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
στην αντίστοιχη θέση και γνώσεις Αγγλικών ή 
Ρωσικών. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: info@lagomandra.gr.

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Lagomandra Beach Hotels & 
Spa στη Σιθωνία Χαλκιδικής ζητούν E-Commerce 
& E-Marketing. Απαραίτητη προϋπηρεσία στην 
αντίστοιχη θέση, γνώσεις Αγγλικών, Γερμανικών ή 
Ρωσικών. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: info@lagomandra.gr

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Lagomandra Beach Hotels 
& Spa στη Σιθωνία Χαλκιδικής ζητούν Υπάλ-
ληλο Κρατήσεων, γνώσεις Ids, Web Bookings. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία στην αντίστοιχη θέση, 
γνώσεις Αγγλικών, Γερμανικών ή Ρωσικών. Βι-
ογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
info@lagomandra.gr

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Lagomandra Beach Hotels & 
Spa στη Σιθωνία Χαλκιδικής ζητούν Υπαλλήλους 
Reception. Απαραίτητη προϋπηρεσία στην αντί-
στοιχη θέση, γνώσεις Αγγλικών, Γερμανικών ή 
Ρωσικών. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: info@lagomandra.gr.

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Lagomandra Beach Hotels & 
Spa στη Σιθωνία Χαλκιδικής ζητούν Νυχτερινό 
Receptionist. Απαραίτητη προϋπηρεσία στην αντί-
στοιχη θέση, γνώσεις Αγγλικών, Γερμανικών ή 
Ρωσικών. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: info@lagomandra.gr.

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Lagomandra Beach Hotels 
& Spa στη Σιθωνία Χαλκιδικής ζητούν Guest 
Relations. Απαραίτητη προϋπηρεσία στην αντί-
στοιχη θέση, γνώσεις Αγγλικών, Γερμανικών ή 
Ρωσικών. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: info@lagomandra.gr.

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Lagomandra Beach Hotels & 
Spa στη Σιθωνία Χαλκιδικής ζητούν Υπεύθυνο -η 
Υποδοχής. Απαραίτητη προϋπηρεσία στην αντί-
στοιχη θέση, γνώσεις Αγγλικών, Γερμανικών ή 
Ρωσικών. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: info@lagomandra.gr.

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Lagomandra Beach Hotels & 
Spa στη Σιθωνία Χαλκιδικής ζητούν Υπεύθυνο 
-η κρατήσεων. Απαραίτητη προϋπηρεσία στην 
αντίστοιχη θέση και γνώσεις Αγγλικών. Βιο-
γραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
info@lagomandra.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες για ξενοδοχειακή μονάδα 
στη Μύκονο για τη σεζόν 2015. Βιογραφικά στο 
e-mail: pr@princessofmykonos.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Animateur Αθλητικών Δραστη-
ριοτήτων. Ευχάριστη προσωπικότητα, δραστή-
ριοι, κοινωνικοί με άνετες διαπροσωπικές και 
επικοινωνιακές σχέσεις. Πολύ καλά Αγγλικά, 
Γερμανικά και Ρώσικα. Βιογραφικά στο e-mail: 
manager@dionpalace.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής με δίπλωμα οδήγησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: pr@princessofmykonos.gr.

NEA απόφοιτος σχολής με άριστα Αγγλικά και 
ευχέρεια στις δημόσιες σχέσεις, ζητείται για Απρί-
λιο έως Οκτώβριο 2015 στο τμήμα εξυπηρέτησης 
πελατών-Guest Relation, σε πολυτελείας resort 
σε νησί του Ιονίου. Βιογραφικά στο e-mail: gsa@
otenet.gr, τηλ: 210 3634665.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Υποδοχής για ξενοδο-
χειακή μονάδα στη Μύκονο. Απαραίτητη γνώση 
Αγγλικών-Γαλλικών). Βιογραφικά στο e-mail: 
pr@princessofmykonos.gr.

εστίαση - Μάγειρες -  
παρασκευαστές
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό για Σέρβις από το εστιατόριο 
Ραμπαγάς στον πολυχώρο Κυκλάδων στη Σίφνο 
(υπό την επιμέλεια του Σεφ Γιάννη Λουκάκου) για 
την καλοκαιρινή σεζόν. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@yiannislucacos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος /α με εμπειρία σε μαγαζί 
με live μουσική για Παρασκευή και Σάββατο. 
Ωράριο: 22:00-05:30, περιοχή Παγκράτι. Τηλ: 
6932 368348.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Α’ Μάγειρας από ξενοδοχείο στην Κύπρο 
για την καλοκαιρινή περίοδο με απαιτούμενη διετή 
προϋπηρεσία στη συγκεκριμένη θέση. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@aliathonvillage.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ F&B Manager από ξενοδοχείο στην 
Κύπρο με άριστη γνώση Αγγλικών και Ελληνι-
κών και με απαιτούμενη εξαετή προϋπηρεσία 
στη συγκεκριμένη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@aliathonvillage.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος /η Σερβιτόρος /α με εξειδικευ-
μένη γνώση πάνω στο κρασί για Wine Restaurant 
στο κέντρο της Αθήνας. Βιογραφικά στο e-mail: 
pnikiforou@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας από εστιατόριο της Πάτρας. 
Απόφοιτος Σχολής για μερική πρωινή απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: kon.taxservices@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας /ισσα από ξενοδοχείο 4 αστέ-
ρων 18 δωματίων στο Ημεροβίγλι Σαντορίνης, 
για παρασκευή πρωινού και για μεσημεριανό a la 
carte. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: gek@karamolegos.gr, τηλ: 22860 34185.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4 αστέρων στα Φηρά Σαντορί-
νης ζητεί Ρεσεψιονίστ γλωσσομαθή, Β’ Μάγειρα, 
Μπάρμαν / Μπαργούμαν και Σέρβις. Βιογραφικά 
με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: kalisti@
otenet.gr, fax: 22860 22962, τηλ: 2286 022317.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι, Απόφοιτοι Τουριστικής 
Σχολής από ξενοδοχείο 4 αστέρων στο Καμάρι 
Σαντορίνης. Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση και 
άριστη γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά με πρόσφα-
τη φωτογραφία στο e-mail: antineamanager@
sunresorts.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Β’ Μάγειρας από ξενοδοχείο 4 αστέρων 
στο Καμάρι Σαντορίνης. Απαραίτητη εμπειρία και 
συστάσεις. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: antineamanager@sunresorts.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Α’ Μάγειρας από ξενοδοχείο 4 αστέρων 
στο Καμάρι Σαντορίνης. Απαραίτητη εμπειρία και 
συστάσεις. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: antineamanager@sunresorts.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό για service από το εστιατόριο 
Ηytra σε ξενοδοχείο ή εστιατόριο με απαραίτητη 
ανάλογη προϋπηρεσία, και γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: pediaditis@hytra.gr.



Ξέρουμε ότι η είσοδός σου στην αγορά εργασίας δεν είναι εύκολη υπόθεση. Για αυτό, στο 
skywalker.gr, σου προσφέρουμε πρόσβαση σε αγγελίες, προκηρύξεις, ανακοινώσεις θέσεων 
και εργαλεία διαχείρισης καριέρας, καθώς και τη δυνατότητα να προσθέσεις το βιογραφικό σου 
σημείωμα σε πανελλαδική βάση δεδομένων, από όπου μπορεί να το αντλήσουν εταιρίες παντού 
στην Ελλάδα. Για να μπεις στην αγορά εργασίας, μπες σήμερα στο skywalker.gr.


