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

25.000 Αντίτυπα

182 θέσεις εργασίας στον κλάδο του Τουρισµού σελ. 16-17, 30

Ενδιαφέροντα & Χρήσιµα
σελ. 3

Υπάλληλοι Γραφείου, 
Γραµµατείς,  
Στελέχη Επιχειρήσεων

σελ. 4

Λογιστές, 
Προγραµµατιστές

σελ. 6

Γραφίστες, 
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση, 
Promotion-Merchandisers

σελ. 8

Εµποροϋπάλληλοι, 
Στελέχη Πωλήσεων

σελ. 10

Νοσηλευτές, Ιατροί,  
Ιατρικοί Επισκέπτες,  
Εκπαίδευση,  
Θετικές Επιστήµες, 
Μηχανικοί

σελ. 12-13

Τεχνίτες, Βιοµηχανία,  
∆ιανοµείς, Αποθηκάριοι,  
Εστίαση σελ. 14

Αισθητικοί
σελ. 18

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

2.231
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Σας ενδιαφέρουν!

ΧΡΗΣΙΜΑi

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

Τρίτη 3 Μαρτίου 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

Εμπορικός διευθυντής: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης
Διευθυντής πωλήσεων: Γιάννης Σοϊλεμές

Υπεύθυνη αγγελιών: Ελένη Κούτσικου
Υποδοχή αγγελιών: Μάγδα Ζουπαντή

Υπεύθυνη διαφημίσεων & χορηγιών: Κέλλυ Μπαντή
Υποδοχή διαφημίσεων:  

Ελισάβετ Καλαρούτη, Ιωάννα Παπαγγελή
Διευθύντρια marketing: Ελένη Ροκά

Διαδικτυακό marketing: Αθανασία Τσουκαλά
Διαδικτυακή έρευνα: Γεωργία Κωνσταντίνου

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

Υπεύθυνη ροής αγγελιών: Γεωργία Παναγιώταρου
Οικονομικός διευθυντής: Νεκτάριος Κολλάρος

Υπεύθυνη διεκπεραίωσης: Κορνέλια Καραγιαννίδου
Διευθυντής δημιουργικού: Στέλιος Σπανουδάκης

Υπεύθυνη δημιουργικού: Γεωργία Κούσκουρη
Ατελιέ: Φερενίκη Κουτσούμπα

Δημοσιογραφική τεκμηρίωση: Αποστόλης Ζαβιτσάνος
Τεχνική υποστήριξη: Κώστας Τσουράκης

Διανομή: Fast Messengers Ε.Π.Ε.
Υποστήριξη ιστότοπου: Human Factor M.E.Π.Ε.

Εκτύπωση: Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.
Υπεύθυνη διανομής: Μαριάννα Μάρκου

Σύβουλοι έκδοσης: Ειρήνη Τσικνιά-Αριστέα Δημητρούση

 ΑΤΤΙΚΗ
•  Άγ. Ανάργυροι - Καματερό,  

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

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου
•  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
• Γαλάτσι, Κοινωνική Υπηρεσία
• Γαλάτσι, Δημαρχείο
• 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, 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

➤  Δωρεάν εξετάσεις από το ΙΚΠΙ  
σε ανασφάλιστους και άνεργους.  
Το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής 
Ιατρικής (ΙΚΠΙ) πραγματοποιεί πρόγραμμα 
προληπτικών εξετάσεων, για την πρόληψη 
του σακχαρώδους διαβήτη,  
των καρδιαγγειακών νοσημάτων  
και των καρκίνων παχέος εντέρου, 
τραχήλου της μήτρας και μαστού, με τίτλο 
«Πρόληψη για Όλους». Ο προληπτικός 
έλεγχος πραγματοποιείται σε συνεργαζόμενα 
νοσοκομεία της Αττικής, κατόπιν ραντεβού, 
το οποίο κλείνεται μετά από επικοινωνία  
με το ΙΚΠΙ, τηλ.: 210 7222727. 
Οι εξετάσεις διενεργούνται δωρεάν  
για τους συμμετέχοντες, καθώς το κόστος 
καλύπτεται από το ΙΚΠΙ. Δικαίωμα 
συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν άτομα 
40-60 ετών που είναι άνεργοι  
(επικυρωμένα αντίγραφα κάρτας ανεργίας 
άνω των 12 μηνών & αστυνομικής 
ταυτότητας, υπεύθυνη δήλωση)  
ή ανασφάλιστοι (επικυρωμένα αντίγραφα 
ληγμένου βιβλιαρίου υγείας & αστυνομικής 
ταυτότητας, υπεύθυνη δήλωση).

➤  Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις  
σε ανασφάλιστους ή άνεργους  
στην Παλλήνη. Μέχρι τον Απρίλιο 
συνεχίζεται η συνεργασία του Δήμου 
Παλλήνης με τα νοσοκομεία μέλη  
του ΕΔΝΥΠΥ που αφορά στο πρόγραμμα  
του Ινστιτούτου Κοινωνικής  
και Προληπτικής Ιατρικής αποκλειστικά  
για ανασφάλιστους και ανέργους  
της περιφέρειας Αττικής. Οι ανασφάλιστοι/
ες ή οι άνεργοι/ες, ηλικίας 25 έως 65  
ετών μπορούν να επωφεληθούν  
όπως σημειώνεται για να κάνουν δωρεάν 
προληπτικό έλεγχο για σακχαρώδη  
διαβήτη, καρδιαγγειακά νοσήματα  
και τους καρκίνους παχέος εντέρου,  
μαστού και τραχήλου της μήτρας  
στα συνεργαζόμενα νοσοκομεία  
του Δικτύου, έπειτα από ραντεβού.  
Μαζί με τα αποτελέσματα θα λάβουν  
έκθεση υγείας με τις απαραίτητες οδηγίες 
και συμβουλές. Για ραντεβού  
και για περισσότερες πληροφορίες 
τηλέφωνο επικοινωνίας του ΙΚΠΙ:  
210 7222727-723, ώρες 09:00 -17:00  
και στην ιστοσελίδα του προγράμματος: 
www.prolipsigiaolous.gr

➤  Δωρεάν προετοιμασία υποψηφίων 
ΤΕΦΑΑ -Στρατιωτικών Σχολών  
για εξετάσεις αθλημάτων. Δωρεάν  
για μια ακόμη χρονιά, προσφέρει ο Δήμος 
Παλλήνης, την προετοιμασία  
των υποψηφίων για τις εξετάσεις 
αθλημάτων στα ΤΕΦΑΑ - Στρατιωτικές 
Σχολές, Στίβου και Κολύμβησης. Έτσι,  
όλοι οι υποψήφιοι των παραπάνω σχολών 
που είναι κάτοικοι του Δήμου Παλλήνης, 
μπορούν να γίνουν αποδέκτες της απαραίτητης 
προετοιμασίας στα αθλήματα (στίβου -  
κολύμβησης), εφόσον έχουν ενταχθεί  
στα ανάλογα προγράμματα προετοιμασίας. 
Οι υποψήφιοι Γ΄ Λυκείου που είναι κάτοικοι 
του Δήμου Παλλήνης και έχουν ανάγκη 
προετοιμασίας στα αθλήματα του στίβου  
και της κολύμβησης μπορούν να εγγράφονται 
και να παρακολουθούν δωρεάν προγράμματα 
προετοιμασίας για τις εξετάσεις. Πληροφορίες 
και εγγραφές στην κοινωφελή επιχείρηση 
Δήμου Παλλήνης και στο τηλέφωνο:  
210 6032245 (5ο Αθλητικό Κέντρο).

➤  Το 5ο Ετήσιο Google Science Fair 
έφτασε! Ανακοινώνεται το 5ο Ετήσιο 
Google Science Fair, το οποίο απευθύνεται 
σε μαθητές ηλικίας 13-18 παγκοσμίως.  
Όλα τα projects υποβάλλονται online έτσι 
το μόνο που χρειάζεται είναι ένα ανήσυχο 
μυαλό και μία σύνδεση στο διαδίκτυο.  
Από το 2011, το Google Science Fair  
έχει γίνει το μεγαλύτερο online science fair 
στον κόσμο με χιλιάδες συμμετοχές από 
μαθητές από περισσότερες από 90 ώρες.  
Η υποβολή συμμετοχών έχει ξεκινήσει  
και θα διαρκέσει μέχρι τις 18 Μάιου. 
Μερικά νέα στοιχεία για το Google Science 
Fair 2015 είναι, τα νέα βραβεία: 
Συμπληρωματικά στο ετήσιο μεγάλο 
βραβείο του νικητή, έχουμε 7 νέα βραβεία: 
To Google Technologist award, το Scientific 
American Innovator award, the LEGO Builder 
award, το National Geographic Explorer 
award, το Virgin Galactic Pioneer award,  
το Incubator Award και το Inspiring Educator 
award. Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε το www.googlesciencefair.
com και το Official Google Blog.

Έρευνα αγοράς για αναζήτηση εργασίας
Η έρευνα αγοράς, είναι απα-

ραίτητη έτσι ώστε ο υποψήφιος 
να προσδιορίσει τη ζήτηση αλλά 
και την προσφορά εργασίας για 
τον κλάδο που τον ενδιαφέρει. 
Οι περισσότερες επιχειρήσεις 
προβλέπουν τις ανάγκες τους και 
ως εκ τούτου προγραμματίζουν 
τις ανάγκες τους σε ανθρώπινο 
δυναμικό. Τα στοιχεία που σαφώς 
εξετάζουν οι επιχειρήσεις προ-
κειμένου να αξιολογήσουν, πριν 

προσλάβουν τους υποψηφίους 
και που θα πρέπει να γνωρίζει 
ο υποψήφιος εργαζόμενος είναι 
τα εξής:
-Η παρούσα θέση του -  
προϋπηρεσία
-Η ηλικία του
-Η προηγούμενη εμπειρία του
-Οι γνώσεις του και οι δεξιό-
τητές του
-Η κατάρτιση και η εκπαίδευσή του
-Η γνώση χειρισμού Η/Υ και 

εξειδικευμένου software
-Η γνώση ξένων γλωσσών
-Τυχόν επιπρόσθετα εφόδια
-Στοιχεία της προσωπικότητάς 
του και του χαρακτήρα του

Γνωρίζοντας αυτά τα στοιχεία, 
ο υποψήφιος εργαζόμενος μπο-
ρεί να σταθμίσει τι περιμένουν οι 
επιχειρήσεις από αυτόν. Επίσης 
θα πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά 
με τη μελέτη του ανταγωνισμού, 
σε σχέση με τη διεκδίκηση μιας 

θέσης εργασίας και από άλλους 
υποψηφίους. Μόνο κατά αυτό τον 
τρόπο μπορεί να είναι ανταγωνι-
στικός. Αυτό μπορεί να το πετύχει 
μέσω της δια βίου εκπαίδευσης 
και μάθησης, προκειμένου να είναι 
και να παραμένει ανταγωνιστικός.

Βασίλειος Γαλάνης, 
Marketing Manager,  

Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Καθηγητής, Συγγραφέας,  

Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων 

Εργασιακή ψυχολογική κακομεταχείριση 
ή bullying στον εργασιακό χώρο

Το bullying στην εργασία έχει εξελιχθεί 
σε μείζον πρόβλημα και εντείνεται λόγω της 
οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Για την 
εργασιακή ψυχολογική κακομεταχείριση, όπως 
είναι ο επιστημονικός όρος στα ελληνικά, δεν 
υπάρχει ακόμη ορισμός από ψυχολόγους 
και κοινωνιολόγους, που να είναι διεθνώς 
αποδεκτός. Διάφοροι φορείς έχουν προτείνει 
τους δικούς τους ορισμούς. Έτσι, ο Ευρω-
παϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και 
την Υγεία στην Εργασία (osha.europa.eu/el) 
δίνει ως ενδεικτικό ορισμό: «Ως παρενόχληση 
στο χώρο εργασίας ορίζεται η επαναλαμβα-
νόμενη αδικαιολόγητη συμπεριφορά προς 
έναν εργαζόμενο ή ομάδα εργαζομένων 
που προκαλεί κινδύνους για την υγεία και 
την ασφάλειά του. Στο συγκεκριμένο ορι-
σμό: «αδικαιολόγητη συμπεριφορά» είναι 
μια συμπεριφορά που ένα λογικό άτομο, 
αναλογιζόμενο το σύνολο των συνθηκών, 
θεωρεί δυσμενή μεταχείριση, ταπείνωση, 
υπονόμευση ή απειλή. Ως «συμπεριφορά» 
νοούνται οι ενέργειες ατόμων ή ομάδας στις 
οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνεται η κα-
τάχρηση εξουσίας. Ένα σύστημα εργασίας 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο δυσμενούς 
μεταχείρισης, ταπείνωσης, υπονόμευσης ή 
απειλής. Στους «κινδύνους για την υγεία και 
την ασφάλεια» περιλαμβάνεται ο κίνδυνος 
για την ψυχική και σωματική υγεία του εργα-
ζόμενου. Η «παρενόχληση» ενέχει συχνά το 
στοιχείο της αθέμιτης χρήσης ή κατάχρησης 
εξουσίας, από την οποία τα θύματα ενδέχεται 
να αδυνατούν να προστατευθούν» . 

Το αμερικάνικο ινστιτούτο για το bullying 
στην εργασία (Workplace Bullying Institute - 
workplacebullying.org) ορίζει την εργασιακή 
ψυχολογική κακομεταχείριση ως «επαναλαμβα-
νόμενη βλαβερή για την υγεία κακομεταχείριση 
ενός ή περισσοτέρων ατόμων, των στόχων, 
από έναν ή περισσότερους δράστες. Πρόκειται 
για βίαιη συμπεριφορά, που περιλαμβάνει: 
α. απειλές, ταπεινώσεις, εκφοβισμούς ή β. 
βλαβερή παρέμβαση στη δουλειά, σαμπο-
τάζ, που παρεμποδίζει την ολοκλήρωση της 
εργασίας ή γ. λεκτική βία». Ο ορισμός αυτός 
διατυπώθηκε το 2014 για τις ανάγκες έρευνας 
για το bullying. Είναι αρκετά ενδιαφέρον το 
γεγονός ότι για το bullying χρησιμοποιείται 
και ο όρος «ηθική παρενόχληση στο χώρο 
της εργασίας», προκειμένου να διαχωρίζεται 
από τη σεξουαλική παρενόχληση. 

Και οι δύο ορισμοί, ο ένας από ευρωπαϊκό 
φορέα και ο άλλος από αμερικάνικο, έχουν 
κοινά στοιχεία, που περιγράφουν τα βασικά 
χαρακτηριστικά του bullying: εκφοβισμός, 
ταπείνωση, ύβρεις από τα οποία το θύμα 
δυσκολεύεται ή αδυνατεί να προστατευθεί. 
Επίσης, αξίζει να διευκρινιστεί ότι υπάρχουν δύο 
είδη παρενόχλησης: 1) αυτή που συμβαίνει, 
επειδή υπάρχει κάποια προσωπική διαμάχη, 
2) αυτή που στοχοποιείται ένα θύμα χωρίς να 
έχει προηγηθεί κάποια διαφωνία με το θύτη. 

Ενδιαφέροντα είναι τα στατιστικά στοιχεία 
με αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως να 
ανάγονται στο 2000. Έτσι, εκείνη τη χρονιά, 
σύμφωνα με έρευνα της Ε.Ε., 12.000.000 
εργαζόμενοι στις χώρες-μέλη είχαν πέσει 
θύματα bullying. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι 

το γεγονός ότι παρουσιάζονται μεγάλες απο-
κλίσεις μεταξύ των χωρών-μελών όχι μόνο 
προς τα ποσοστά bullying αλλά και ως προς 
την ανοχή του προβλήματος και την αναφο-
ρά του. Οι αποκλίσεις αυτές συνδέονται με 
τη φιλοσοφία της κάθε κοινωνίας (FACTS, 
τεύχος 23 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για 
την Ασφάλεια κα ι την Υγεία στην Εργασία). 
Στις Η.Π.Α, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
της έρευνας, που διεξήγαγε το Workplace 
Bullying Institute και ανακοίνωσε το Φε-
βρουάριο 2014, το 27% των Αμερικανών 
έχουν πέσει θύματα bullying πρόσφατα ή 
στο παρελθόν. Προβληματισμό προκαλεί το 
γεγονός ότι το 72% των εργοδοτών αρνείται, 
παραβλέπει, ενθαρρύνει, εκλογικεύει ή ακόμη 
και δικαιολογεί την ηθική παρενόχληση! Η 
αμερικάνικη κοινωνία γνωρίζει το πρόβλημα 
με το 72% των Αμερικανών να δηλώνει ότι 
ξέρει πως εκδηλώνεται bullying στη δουλειά. 
Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, στη συντριπτική 
πλειοψηφία, η εργασιακή ψυχολογική κατα-
πίεση ασκείται από προϊσταμένους.

Θύματα του bullying συνήθως είναι οι 
καινούριοι υπάλληλοι μιας επιχείρησης, οι 
γυναίκες, όσοι εκλαμβάνονται ως εύκολοι 
στόχοι λόγω κάποιας αναπηρίας, μετανάστευ-
σης, φύλου, θρησκείας ή άλλων στοιχείων 
που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στο να 
θεωρήσει ο θύτης ότι το θύμα ανήκει σε μια 
μειονότητα και άρα δεν μπορεί να αντιδρά-
σει. Σε κάποιες περιπτώσεις, θύμα είναι και 
στέλεχος που έχει υψηλή θέση μέσα στην 
εταιρεία, ενώ συμβαίνει, αρκετά σπάνια, και 
οι υφιστάμενοι να παρενοχλούν ψυχολογι-
κά τους προϊσταμένους τους. Όσον αφορά 
στο φύλο του θύτη, το bullying ασκείται σε 
μεγάλο ποσοστό από άνδρες. Οι γυναίκες 
μπορεί να κακοποιούν ηθικά και ψυχολο-
γικά συναδέλφους σε μικρότερο ποσοστό, 
όμως οι στόχοι τους είναι άλλες γυναίκες σε 
ποσοστό διπλάσιο από αυτό των ανδρών.
Αξίζει να διευκρινιστεί ότι η εργασιακή ψυ-
χολογική καταπίεση δεν παρατηρείται μόνο 
σε χώρους, όπου οι αμοιβές και οι υπόλοιπες 
εργασιακές συνθήκες είναι επίσης προβλη-
ματικές. Εκδηλώνεται και σε επιχειρήσεις, 
που προσφέρουν ικανοποιητικό περιβάλλον 
στο ανθρώπινο δυναμικό. 

Το bullying είναι πληγή σε μια εταιρεία, 
διότι προκαλεί υψηλότατα επίπεδα άγχους όχι 
μόνο στο θύμα, αλλά και στους υπόλοιπους 
εργαζόμενους, που γίνονται μάρτυρες σκηνών 

κακοποίησης. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί 
σε μείωση της απόδοσης και σε αποχώρηση 
των στελεχών και μάλιστα των πιο ικανών. 
Βασικός στόχος των οργανισμών πρέπει να 
είναι η πρόληψη τέτοιων καταστάσεων και η 
ενθάρρυνση για την καταγγελία περιστατικών 
bullying αμέσως μόλις εκδηλώνονται. Πολύ 
σημαντικό για την αντιμετώπιση, την εξάλειψη 
και ακόμη την παρεμπόδιση εκδήλωσης ηθικής 
παρενόχλησης είναι η φιλοσοφία και οι αξίες 
της διοίκησης, που θα μπορούσαν να εκφρα-
στούν ως εξής: Ενημέρωση όλων για το τι είναι 
παρενόχληση, διερεύνηση της έκτασης και της 
φύσης του προβλήματος, ενημέρωση για το 
όραμα και τις αξίες της επιχείρησης μέσω των 
μηχανισμών εσωτερικής επικοινωνίας, συμμε-
τοχή των εργαζομένων (ή των εκπροσώπων 
τους) στο σχεδιασμό των στρατηγικών για την 
καταπολέμηση του bullying, η εκπαίδευση 
των στελεχών, ιδιαίτερα όσων έχουν θέσεις 
εξουσίας, για να μην ανέχονται, αγνοούν ή 
ενθαρρύνουν τέτοιες συμπεριφορές.

Στη διαμόρφωση της εταιρικής πολιτικής 
κατά της εργασιακής ψυχολογικής παρενόχλη-
σης συμβάλλουν: η ηθική δέσμευση εναντίον 
του bullying, η δέσμευση ότι δε θα υπάρξουν 
αντίποινα ή άλλες συνέπειες για το θύμα που 
καταγγέλλει το θύτη του (δέσμευση, που πρέπει 
να τηρείται απόλυτα), σαφή διαδικασία, που 
ακολουθείται ύστερα από την καταγγελία, πλη-
ροφορίες για το πού πρέπει να απευθυνθούν 
για βοήθεια τα θύματα (βλ. FACTS, τεύχος 23 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια 
και την Υγεία στην Εργασία).

Κλείνουμε το άρθρο μεταφέροντας μερικά 
από τα ερωτήματα που θέτει προς προβλημα-
τισμό ο κ. Hadyn Olsen, μέλος του διεθνούς 
φορέα International Association on Workplace 
Bullying and Harassment (IAWBH, iawbh.org) 
και σύμβουλος σε θέματα πρόληψης bullying:
•  Σε τι βαθμό, το bullying αποτελεί έκφραση 

της ανάγκης του θύτη για δύναμη;
•  Πώς διαχειρίζονται τη δυναμική της εξου-

σίας οι οργανισμοί σε σχέση με το οργανό-
γραμμα και τη διοίκηση της συμπεριφοράς; 
Είναι δυνατόν να υπάρξει μια καλύτερη 
διαχείριση της εξουσίας, έτσι ώστε όλοι 
να αισθάνονται ενδυναμωμένοι; 

•  Είναι δυνατόν κάποιος να αντιμετωπίζει 
έναν θύτη, χωρίς να καταφεύγει και ο ίδιος 
σε μεθόδους bullying; 

Ελένη Ροκά
Διευθύντρια Μάρκετινγκ Skywalker.gr
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συνέχεια στη σελ. 6

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το Santorini Princess Spa Hotel και το Santorini 
Princess Presidential Suites επιθυμούν να προσλά-
βουν άμεσα:

Υπάλληλο Γραφείου

•Για 12μηνη απασχόληση (7 μήνες στη Σαντορίνη 
και 5 μήνες στην Αθήνα).  
•Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση Αγγλικών.

Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: info@
santorini-princess.com. Τηλ: 210 8076292, υπ’ 
όψιν Κας Μώρου Αγγελίνας.

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

Πελάτης: Μεγάλη εταιρεία στο χώρο των ασφαλιστι-
κών υπηρεσιών επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο 
δυναμικό της εξειδικευμένο στέλεχος στη θέση του:

 Executive Administrator 
για το Agency System Θεσσαλονίκης

Περιγραφή θέσης: 
Ο κατάλληλος υποψήφιος: 
•Εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία  
των υποκαταστημάτων ευθύνης του  
και του διοικητικού προσωπικού με βάση  
τους κανόνες, τις διαδικασίες και τις οδηγίες  
της εταιρείας. 
•Προετοιμάζει, σε συμφωνία με τη διοίκηση  
των πωλήσεων, τους προϋπολογισμούς εσόδων/
εξόδων των υποκαταστημάτων ευθύνης του. 
•Παρακολουθεί και ελέγχει σε συνεργασία  
με τους agency managers τα υποκαταστήματα  
για την επίτευξη των στόχων τους, σύμφωνα 
με τα KPIs και στόχο την ποιοτική και κερδοφόρα 
ανάπτυξη. 
•Επιλύει προβλήματα που αφορούν στη λειτουργία 
των υποκαταστημάτων. 
•Παρακολουθεί και ελέγχει την σωστή διαδικασία 
επιλογής νέων ασφαλιστικών συμβούλων.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 6 έτη σε agency 
system σε διοικητική θέση ή σε θέση πωλήσεων. 
•Δυναμική προσωπικότητα με ευχέρεια  
στην επικοινωνία και προσανατολισμό  
στα αποτελέσματα 
•Ηγετικές και οργανωτικές ικανότητες και εμπειρία 
στο χειρισμό και επίλυση προβλημάτων 
•Ικανότητα ανάπτυξης πωλήσεων στις περιοχές 
ευθύνης, στοχεύοντας στην αύξηση των μεγεθών 
εστιάζοντας σε κερδοφόρα 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Σπουδές σε χρηματοοικονομικούς κλάδους 
•Άριστη γνώση της ασφαλιστικής και τραπεζικής 
αγοράς 
•35-50 ετών.

Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.

Παρακαλούμε να στείλετε άμεσα το βιογραφικό σας 
σημείωμα με φωτογραφία, αναφέροντας οπωσδήποτε 
στο θέμα τον κωδικό θέσης, μέσω fax στον αριθμό 
211 8008866, μέσω του link: http://www.ksmhr.gr/
submit-cv ή στη διεύθυνση: KSM HUMAN RESOURCES 
Α.Ε.Π.Α. Γεωργίου Παπανδρέου 76-78 Ζωγράφου. 
Τ.Κ 15377. Τηλ. επικοινωνίας: 210 7472010. Όλες 
οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Transaction Advisory Services / 

Transactions and Restructuring Position

EY is a global leader in assurance, tax, transaction 
and advisory services. We are committed to building 
a better working world with a focus on improving 
business performance and managing risk, and we build 
integrated teams to help our clients drive business-
led and technology-enabled transformation across 
a broad range of business issues.

At EY, we believe your career is a journey and we are 
committed to providing an array of exciting opportunities 
to help you find the career path that is right for you. In 
this role, you will have the opportunity to team with a 
variety of clients to deliver professional services and 
to actively participate in a rapidly growing practice. 
You will work on client assignments that will help 
you deepen and broaden your skills, while gaining 
valuable and rewarding experiences.

If you are interested in building a better working world, 
being part of a dynamic team, serving clients and 

reaching your full potential, EY Transaction advisory 
services is for you.

Responsibilities: 
•Decision support (valuation, business modelling, 
business plans and feasibility studies);  
•Transaction advice and support (M&A, carve-out 
and disposals, joint ventures and due diligence);  
•Restructuring services (financial and operational 
reconfiguration, company administrations  
and receiverships).

Requirements: 
•Holder of or working towards an ACA, CFA,  
or CF qualification;  
•Only candidates with relevant experience at 
a big 4 firm, an investment bank or a financial 
consultancy will be considered;  
•Excellent understanding of M&A Cycle;  
•Ability to analyse financial statements  
and forecasts;  
•Proven exceptional interpersonal skills that have 
developed into business relationships of trust, 
confidence and top results;  
•Excellent writing, communication  
and presentation skills;  
•Willing to learn and develop on an ongoing basis.

All interested candidates in the above vacancy 
should send their resume’s to the following e-mail 
address: ey.recruitment@cy.ey.com

 
Υπεύθυνος/η Marketing  

 (Ref:ΥΜ/02/15)

Ο πελάτης: Ο πελάτης μας είναι όμιλος εταιρειών, με 
ηγετική 25ετη παρουσία στην αγορά, διεθνή δραστηρι-
ότητα στο χώρο της εμπορίας τροφίμων και συναφούς 
εξοπλισμού, με κύκλο εργασιών άνω των 60εκ€, και 
απευθύνεται στους κλάδους του HO.RE.CA. και της 
λιανικής. Τα προϊόντα της εταιρείας είναι επώνυμες 
μάρκες με υψηλή αξία και εικόνα στον καταναλωτή. 
Ο πελάτης μας με έδρα την ΒΙ.ΠΕ. Παιανίας, ζητά να 
προσλάβει υπεύθυνο/η marketing.

Η θέση: Η θέση αναφέρεται στο διευθυντή marketing 
και επικοινωνίας και θα διαχειρίζεται συγκεκριμένες 
μάρκες επώνυμων προϊόντων. Συγκεκριμένα θα είναι 
υπεύθυνος/η για την ανάπτυξη των προϊόντων ευθύ-
νης του σε όλο το φάσμα ενεργειών προβολής και 
προώθησης σύμφωνα με τις πολιτικές της εταιρείας.

Απαραίτητα προσόντα: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να 
διαθέτουν πτυχίο με αντικείμενο το marketing, τη διοί-
κηση επιχειρήσεων ή συγγενές αντικείμενο σε επίπεδο 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Θα πρέπει να γνωρίζουν 
άριστα Αγγλικά. Γνώσεις των τεχνικών και της αγοράς 
διαφήμισης, και της διαχείρισης έργων είναι επίσης 
απαραίτητες. Γνώση Ιταλικών θα ήταν επιθυμητή.

Απαραίτητα είναι η εμπειρία 3-5 ετών σε περιβάλλον 
μεγάλης οργανωμένης εταιρείας, και να έχει διαχειριστεί 
επώνυμα καταναλωτικά προϊόντα με αποδεδειγμένη 
επιτυχία.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να χειρίζεται την τεχνολογία 
ηλεκτρονικών υπολογιστών άριστα, συστήματα ERP 
(κατά προτίμηση SAP) και να γνωρίζει τις τάσεις στον 
τομέα του.

Αμοιβές και παροχές: Η εταιρεία παρέχει ένα ανταγω-
νιστικό πακέτο αποδοχών και εξαιρετικές προοπτικές 
εξέλιξης στα πλαίσια μιας αναπτυξιακής πορείας. Εάν 
βρίσκετε τη θέση ενδιαφέρουσα, στείλτε μας το βι-
ογραφικό σας, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης 
(ΥΜ/02/15) στο: cv@futuretrend.gr

 
Marketing Manager 

Μεγάλων Πελατών (Γυναίκα) 
με έδρα την Αθήνα

Η θέση αφορά την επικοινωνία και τη διαχείριση των 
υπαρχόντων μεγάλων πελατών.

Η υποψήφια θα χρειάζεται να είναι: 
•Άκρως επικοινωνιακή, Result oriented, μεθοδική 
και ακριβής στο σκοπό και στους στόχους της

Η υποψήφια θα χρειάζεται να έχει: 
•Επιχειρηματικό πνεύμα και οικονομική αντίληψη 
(P&L, Budgeting, Cash Flow) 
•Οργανωτικό πνεύμα και ηγετική ικανότητα 
•Πανεπιστημιακή μόρφωση στο marketing 
με ειδικότητα στο P.R. και γνώσεις brand 
management 
•Μεταπτυχιακό στην ψυχολογία  
του καταναλωτή/neuromarketing 
•Τριετή εμπειρία σε ανάλογη θέση διαχείρισης 
πελατών 
•Εξαίρετη γνώση της Ελληνικής γλώσσας  
και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση της χρήσης σύγχρονων  
λογισμικών/μηχανογραφικών εφαρμογών.

Η εταιρεία προσφέρει: προοπτικές εξέλιξης και επαγ-

γελματικής ανέλιξης σε ένα πολύ καλό εργασιακό 
περιβάλλον. Το επίπεδο αποδοχών είναι αρκετά καλό.

Υποβολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
speros@megasystems.gr μέχρι 10/3/2015, website: 
www.scent-magazine.info

 
Εταιρία τροφίμων με ηγετική παρουσία στην αγορά 
και με δίκτυο διανομής σε Κρήτη και Δωδεκάνησα 
ενδιαφέρεται να εντάξει στο τμήμα marketing & PR:

Marketing Assistant

Περιγραφή ρόλου: 
•Συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση  
του πλάνου marketing και επικοινωνίας της εταιρίας 
•Συμμετοχή στη δημιουργία διαφημιστικών  
φυλλαδίων και ενεργειών επικοινωνίας 
•Εκπόνηση ερευνών αγοράς 
•Διαχείριση της ιστοσελίδας και των social media 
της εταιρείας 
•Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων  
και πληροφοριών από τις έρευνες  
και από τις βάσεις πελατών 
•Συνεργασία με το τμήμα πωλήσεων  
για την επίτευξη των εμπορικών στόχων 
•Σύνταξη μηνιαίων αναφορών αποτελεσμάτων  
του προγράμματος 
•Διατήρηση βάσης δεδομένων πελατών  
και αξιοποίηση τους σε καμπάνιες ηλεκτρονικού 
marketing 
•Tήρηση αρχείου για όλες τις δραστηριότητες  
επικοινωνίας, CRM και ανάπτυξης αγοράς

To προφίλ του υποψηφίου: 
•Ηλικία έως 25-35 ετών 
•Πτυχίο ΑΕΙ/TEI με κατεύθυνση marketing 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Άριστη χρήση Η/Υ(MS Office) 
•Ομαδικό πνεύμα και επαγγελματική εμφάνιση  
και συμπεριφορά 
•Ευελιξία και ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Ικανότητα επικοινωνίας και προσανατολισμός 
στον πελάτη 
•Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης 
•Εστίαση στην επίτευξη στόχων 
•Δυναμική προσωπικότητα, φιλοδοξία, θετική 
διάθεση 
•Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ 
•Προϋπηρεσία στο marketing θα θεωρηθεί  
πρόσθετο προσόν

Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό μισθό, ασφάλιση 
•Συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να υποβάλλουν το 
βιογραφικό τους στο e-mail: shr@otenet.gr

 
Intersys - exclusive CANON Partner in Greece - market 
leader in office automation systems, information 
technology, is currently looking for a product manager 
for Office MFD & Solutions products:

Product Manager  
(P.M. 109) 

Key responsibilities:  
•Active participation in the formulation  
of the marketing plan and its execution 
•Organization and implementation of strategic 
marketing and promotional sales activities 
•Training of respective sales teams 
•Support sales tenders (competitive advantages - 
Key Points, visit customers with sales consultants) 
•Competition analysis - regular competition 
tracking 
•Regular communication with international 
vendors of interest 
•Market competition research to identify  
new products compliant to existing product lines 
in cooperation with the company’s purchasing 
department 
•Monitoring of the needs and opportunities  
of customers and formulation of proposals  
for the further development of cooperation 
•Monitoring of quantity and quality targets  
per month 
•Monitoring and coordination of orders to vendors 
•Check stock traffic 
•Proposing on pricing policy 
•Maximizing the profitability of products 
•Participation in marketing processes  
(annual marketing activities / budget plan, 
marketing campaigns, advertising, PR) 
•Organization and implementation  
of new products launch 
•Events, campaigns, exhibitions 
•e-marketing 
•Organize, update and communicate relevant 
company information (product catalogs / 
marketing material, price lists - wholesale  
and retail)

Required skills/abilities: 
•University degree 
•Postgraduate studies desirable 
•Excellent knowledge of English language 
•Excellent knowledge of MS Office 
•Experience of at least four years in a marketing 
department 
•Prioritize and manage multiple tasks 
•Creative thinking, methodical, excellent 
communication, flexibility and team spirit 
•Execution excellence in combination with ability 
to appropriately allocate tasks 
•Familiarity with the analysis and presentation  
of management information statements, fluency 
in written and spoken language 
•Letters of recommendation will be positively 
considered

We offer a dynamic career development in the 
growing environment of an industry market leader.

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

Πεπειραμένοι Σύμβουλοι Διαφήμισης 
(Προσωπικών Πωλήσεων)

Αντικείμενο εργασίας: 
•Διαχείριση και ανάπτυξη (up selling, cross selling) 
υπάρχοντος πελατολογίου. 
•Ανεύρεση νέων πελατών-ανάπτυξη νέων αγορών 
(αφιερώματα). 
•Ενημέρωση πελατών για τα νέα προϊόντα  
της εταιρίας. 
•After-sales service.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε τμήμα  
πωλήσεων (πωλήσεις διαφημιστικού χώρου  
ή internet marketing). 
•Επαγγελματική εμφάνιση. 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών. 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ(MS 
office,internet) & social media. 
•Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας  
και διαπραγμάτευσης. 
•Εστίαση & επιμονή στο αποτέλεσμα  
και την επίτευξη των στόχων. 
•Γνώση της αγοράς μαζικής εστίασης (κυρίως)  
σε Θεσσαλονίκη & Χαλκιδική.

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Μισθό - bonus. 
•Κινητό τηλέφωνο. 
•Lap-top. 
•Άμεση πρόσληψη. 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης. 
•Συνεχή εκπαίδευση.

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

Είμαστε η μεγαλύτερη πολυεθνική εταιρία στους τομείς 
αναγέννησης κυττάρων, αντιγήρανσης και πρόληψης 
υγείας και ξεκινάμε το επόμενο διάστημα στην Ελλάδα. 
Ενδιαφερόμαστε άμεσα για Διοικητικά Στελέχη και 
Συνεργάτες τα οποίοι μπορούν με την προσωπικότητα 
τους να πείσουν ανθρώπους, να διοικήσουν συνεργά-
τες και με νέες ιδέες να συμμετέχουν στην ανάπτυξη 
της εταιρείας. Για τα επόμενα χρόνια έχουμε θέσει 
φιλόδοξους στόχους και θέλουμε να συνεχίσουμε την 
ανάπτυξη μας και στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. 
Για την επίτευξη αυτών των στόχων, αναζητούμε συνερ-
γάτες που επιθυμούν να συμμετέχουν στον περαιτέρω 
σχεδιασμό και ανάπτυξη.

Τα καθήκοντα σας 
•Σχεδιασμός και καθορισμός των στόχων 
•Οργάνωση και διοίκηση της ομάδας σας - 
performance management 
•Ανάπτυξη και καθοδήγηση των συνεργατών σας 
•Οργάνωση και υλοποίηση τοπικών εκδηλώσεων 
και recruiting 
•Ανάπτυξη και διατήρηση μακροπρόθεσμων σχέσεων 
με πελάτες και συνεργάτες 
•Στοχευμένες ενέργειες προσανατολισμένες  
στην πώληση και παρουσίαση νέων προϊόντων - 
διοικητικά και οργανωτικά καθήκοντα

Απαιτήσεις 
•Εμπειρία στη δημιουργία και διοίκηση ομάδας - 
εμπειρία στις πωλήσεις 
•Έντονος ενθουσιασμός και επιχειρηματική σκέψη 
•Επαγγελματική παρουσίαση με ισχυρή ικανότητα 
επικοινωνίας 
•Ικανότητα διαπραγμάτευσης, ανεύρεσης λύσεων, 
ευελιξίας, ικανότητα ανάλυσης και δομημένος  
τρόπος εργασίας 
•Δυνατότητα επιβολής και εργασίας υπό πίεση - 
δίπλωμα οδήγησης και αυτοκίνητο

Τι προσφέρουμε 
•Απαιτητική και ποικιλόμορφη περιοχή ευθύνης 



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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συνέχεια στη σελ. 8

•Μία πάνω από το μέσο όρο και αντίστοιχης 
απόδοσης αμοιβή 
•Δυνατότητα οικονομικής ανάπτυξης 
•Επιμελή ένταξη στην επιχείρηση καθώς  
και εκπαιδεύσεις στα προϊόντα και στην στρατηγική 
της πώλησης - ατομικά προγράμματα κατάρτισης 
και εκπαίδευση 
•Επαγγελματικό περιβάλλον με έναν ραγδαία 
αναπτυσσόμενο παγκόσμιο παίχτη και με μία μάρκα 
υψηλής ποιότητας - εξαιρετικές προοπτικές καριέρας 
•Μπορείτε να κερδίζεται μεταξύ 1.000€ και 3.000€ 
από τον πρώτο κιόλας μήνα, ανάλογα  
με τα προσόντα σας. Ψάχνουμε τους συνεργάτες 
που θα κάνουν την διαφορά. Είστε έτοιμος/η  
για μία νέα πρόκληση? Αποστείλετε μας  
την αίτηση σας μαζί με το βιογραφικό σας σημείωμα, 
μία συνοδευτική επιστολή και μία φωτογραφία.
Παρακάτω μπορείτε να κάνετε μία κράτηση  
για μία προσωπική συνάντηση: 
•Αθήνα: http://tinyurl.com/pqj6z9f 
•Θεσσαλονίκη: http://tinyurl.com/pq2rpxd
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
recruitinggreece@gmail.com

 
Villa Manager 

για Βίλα στη Σαντορίνη

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Τρία χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανωτάτης τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και μίας δεύτερης 
γλώσσας 
•Γνώση χρήσης Η/Υ και ξενοδοχειακών  
προγραμμάτων 
•Προϋπηρεσία απαραίτητη σε guest relations / 
reservations/ front office 
•Μεταφορικό μέσο θα ληφθεί υπόψη. 
•Υψηλές δεξιότητες στη φροντίδα των πελατών. 
•Επικοινωνιακός και ευχάριστος χαρακτήρας
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων - προϋπηρεσίας 
•Διαμονή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Ευκαιρίες για περαιτέρω εξέλιξη.
Για αποστολή βιογραφικού απαραίτητη μία ευκρινής 
πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: hr@tresorhotels.com

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Προϊστάμενος Λογιστηρίου 

 Τόπος: Θεσσαλονίκη

Περιγραφή θέσης εργασίας: Καταχώρηση και ορθή 
τήρηση λογιστικών εγγραφών στην γενική και αναλυτική 
λογιστική, συγκεντρωτικών δηλώσεων, δηλώσεων 
ΦΠΑ, αποσβέσεων, ισοζυγίων πληρωμών και ανάλυση 
λογαριασμών.

•Σύνταξη, υποβολή, παρακολούθηση  
και συμμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων 
και δηλώσεων της εταιρίας σύμφωνα  
με την ελληνική φορολογική (ΕΓΛΣ, ΚΒΣ, κλπ.), 
ασφαλιστική, εργατική και εταιρική νομοθεσία, 
•Σύνταξη και διαχείριση της μισθοδοσίας  
προσωπικού 
•Σύνταξη του ισολογισμού της εταιρίας 
•Παρακολούθηση φορολογικής νομοθεσίας  
και διαχείριση φορολογικών θεμάτων 
•Διοίκηση και διαχείριση της ομάδας  
του λογιστηρίου για την επίτευξη των εταιρικών 
στόχων

Απαραίτητα προσόντα: 
•7ετής προϋπηρεσία ως προϊστάμενος/υπεύθυνος 
λογιστηρίου με επιθυμητή προϋπηρεσία  
σε επιχειρήσεις στον τουριστικό κλάδο 
•Άριστη γνώση των ΕΓΛΣ, ΚΒΣ, φορολογίας  
εισοδήματος, ΦΠΑ και εργατικής νομοθεσίας 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες, με υψηλό 
αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τήρηση προθεσμιών 
•Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής/λογιστικής κατεύθυνσης. 
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιθυμητός 
•Γνώση λογισμικού ‘ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5’ 
•Κάτοχος άδειας Α΄ τάξης του οικονομικού  
επιμελητηρίου της Ελλάδος 
•Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε άριστα  
οργανωμένο περιβάλλον ERP-CRM 
•Άριστη γνώση Word, Excel, Power Point 
•Ευχέρεια στον προφορικό και στο γραπτό λόγο 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Κριτική ικανότητα, στοχευμένος και δομημένος 
τρόπος σκέψης με κατανόηση της επιχειρηματικής 
λειτουργίας

Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
mkatsarou@melitours.gr

O πελάτης μας, εταιρία εμπορίας ποδηλάτων και ειδών 
bebe, leader στον κλάδο της, επιθυμεί να προσλάβει:

Βοηθό Λογιστή (ACC02)

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να έχει:  
•πτυχίο ΤΕΙ/ ΑΕΙ λογιστικής κατεύθυνσης 
•2ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•καλή γνώση Αγγλικών 
•καλή γνώση χρήσης Η/Υ (επιθυμητή η γνώση  
του προγράμματος Entersoft) 
•δίπλωμα οδήγησης 
•πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες,  
οργανωτικότητα, ταχύτητα & εχεμύθεια

Η εταιρία προσφέρει δυναμικό & ευέλικτο εργασιακό 
περιβάλλον.

Θερμή παράκληση μόνο συμβατά βιογραφικά. Απο-
στείλατε C.V. με τον αντίστοιχο κωδικό στη διεύθυν-
ση: 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.

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

Υπάλληλος Λογιστηρίου 
Θέση: Υπεύθυνος Ταμείου

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

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

Eπισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.mandoulides.
edu.gr, για αποστολή αίτησης πρόσληψης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Junior Developer (.NET) 

 (ref: JD/02/15), Athens, Greece

With expertise in: C#, VB.Net, ASP.Net, Javascript, 
Oracle PL/SQL, XML, Document Management.

EUROPEAN DYNAMICS (www.eurodyn.com) is a leading 
European software, information and communication 
technologies company, operating internationally 
(Athens, Brussels, Luxembourg, Copenhagen, Berlin, 
Rome, Stockholm, London, Nicosia, Helsinki, Valetta, 
etc). The company employs over 600 engineers and IT 
experts. We design and develop software applications 
using integrated, state-of-the-art technology. Our 
current IT and telecoms projects have a value exceeding 
250 million euro. EUROPEAN DYNAMICS is a renowned 
supplier of IT services to European Union Institutions, 
international organizations, European agencies and 
national government administrations all over Europe.

EUROPEAN DYNAMICS is looking to recruit in Athens a 
Junior Developer with knowledge in .NET technologies.

Tasks: 
•Design and development of document 
management and Web-based applications; 
•Database design, implementation of user 
interfaces and reporting; 
•Follow-up on development of applications  
and user acceptance tests (planning, documenting 
defects etc.).

Qualifications: 
•University degree in computer science  
or relevant subject; 
•Excellent knowledge in C#, VB.Net, ASP.Net, 
Javascript, SQL, XML; 
•Experience in development (at least 1 year); 
•Good understanding of software/systems 
engineering principles; 
•Experience in following technologies is 
considered an asset: document management,  
MS SQL-Server, IIS, XSL, Oracle PL/SQL, JEE, BI; 
•Fluency in English is compulsory; 
•Good knowledge of German or French  
will be highly appreciated.

Our offer: If you are seeking a career in an exciting, 
dynamic and multicultural international environment 
with exciting opportunities that will boost your career, 
please send us your detailed CV in English, quoting 
reference: (ref: JD/02/2015) to the following e-mail 
address: hr@eurodyn.com

We offer an extremely competitive remuneration 
and benefits package, based on qualifications and 
experience. All applications will be treated as 
confidential. You may also consider other open 
requests on our web site (www.eurodyn.com)

Η SiEBEN παρέχει καινοτόμες λύσεις πληροφορικής 
σε επιχειρήσεις, κάνοντας χρήση των πλέον σύγχρονων 
τεχνολογιών. Η συνεχής προσπάθεια για καινοτομία 
και η σημαντική εξειδίκευσή της σε σύγχρονους τομείς 
της πληροφορικής, την ανέδειξαν σε μια από τις κο-
ρυφαίες εταιρίες στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας.

Business Software, Senior Consultant

Ο ρόλος του Business Software Senior Consultant 
αφορά την εγκατάσταση και παραμετροποίηση mobile 
λύσεων που αναπτύσσει η SiEBEN (οικογένεια προϊ-
όντων PocketBiz).

Κύριες υπευθυνότητες / αρμοδιότητες 
•Αναλύει και καταγράφει τις ανάγκες του πελάτη 
που θα καλυφθούν από τη λύση της εταιρίας. 
•Εγκαθιστά και παραμετροποιεί τις εφαρμογές, 
ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του πελάτη 
εντός του προδιαγεγραμμένου χρονικού πλαισίου 
και κατά το βέλτιστο δυνατό και προδιαγεγραμμένο 
τρόπο. Οι εργασίες πραγματοποιούνται 
στις εγκαταστάσεις του πελάτη ή απομακρυσμένα 
από τα γραφεία μας. 
•Αποστέλλει προδιαγραφές στο τμήμα 
development, ώστε να υλοποιηθούν  
νέες δυνατότητες. 
•Συγκεντρώνει δεδομένα από διαφορετικά  
συστήματα (ERP/CRM/SAP/Sharepoint/Excel). 
•Δημιουργεί reports χρησιμοποιώντας  
τα προκαθορισμένα εργαλεία από το τμήμα  
(αναφορές, γραφήματα και κύβους ανάλυσης)  
για τα στοιχεία που συλλέγονται  
από την υλοποιηθείσα λύση. 
•Πραγματοποιεί δοκιμές και κάνει debugging  
εφόσον χρειάζεται στο λογισμικό. 
•Υποστηρίζει τεχνικά, αντιμετωπίζει και επιλύει 
προβλήματα (troubleshooting). 
•Εκπαιδεύει τους τελικούς χρήστες. 
•Δημιουργεί εγχειρίδια (manual) για τελικούς  
πελάτες σε custom εγκαταστάσεις. 
•Καταγράφει και ενημερώνει το τμήμα support  
για τυχόν αποκλίσεις / διαφοροποιήσεις  
στην υλοποίηση από τον προδιαγεγραμμένο τρόπο. 
•Γράφει κώδικα σε SQL Server και βελτιστοποιεί 
κώδικα SQL Server άλλων συμβούλων

Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ θετικής κατεύθυνσης  
με αντικείμενο την πληροφορική 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 έτη  
σε εγκαταστάσεις CRM ή/και ERP ή άλλων  
συστημάτων που διασυνδέονται με CRM και ERP  
(πχ. WMS συστήματα) 
•Άριστη γνώση σχεσιακών βάσεων δεδομένων 
•Άριστη γνώση t-SQL και SQL Server  
(SSIS, reporting services, analysis services) 
•Γενικές γνώσεις λειτουργίας λογιστηρίου  
και τμήματος πωλήσεων μίας εμπορικής  
επιχείρησης 
•Αγγλικά 
•Δίπλωμα οδήγησης

Επιθυμητά προσόντα 
•Μεταπτυχιακό σε πληροφορικά συστήματα 
•Γνώση javascript, Vbscript 
•Διαχείριση Microsoft SQL Server (transact sql, 
reporting services, analysis services, integration 
services, κύβοι ανάλυσης και data mining) 
•Βασικές δικτυακές γνώσεις (firewalls, IP 
forwarding) 
•Γνώση λειτουργικού συστήματος Windows phone, 
Android και Ios 
•Εμπειρία σε διαχείριση έργων και ομάδων εργασίας

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
jobs-seniorbusinessconsultant@sieben.gr

Software Competitiveness International (SOFT COM 
INTERNATIONAL), is a rapidly growing, innovative 
Software House, located in Athens. Through our team, 
of highly motivated Software Engineers with a strong 
technical background and long experience in complex 
international projects, we provide to our customers, 
both locally and internationally, technical excellence 
and valuable services. 

In the year 2014, among other company’s achievements, 
we doubled our team, we established new and very 
promising long term cooperation, enhancing in parallel 
our existing ones and our presence in Middle Europe, 
we became awarded with a Business Award and we 
expanded our certifications’ portfolio technically and 
with ISO 9001:2008 and ISO 27001:2013. 

Due to the positive growth prospects for our company 
and because we know that success is possible only 
through a motivated and dedicated team, we currently 
are looking for:

Senior Software Engineers, C++  
for Automotive

To offer their services (SW analysis, design, coding, 

testing) to one of our international long term 
cooperation, with one of the key players of the 
german automotive market, from our company’s 
premises in Athens.

Required skills: 
•a talented software engineer, passionate about 
C++, 
•willing to take on new challenges, 
•a strong analytical-, problem solving-  
and quantitative ability, 
•able to adapt quickly to new and challenging 
technical and business related environments 
•able to work independently, 
•a team player, able to cooperate with others 
within a multi-national team, 
•flexible enough to work in a fast paced 
environment, according to the customer’s 
mentality, 
•willing to be part of a very dynamically working 
company 
•University degree in computer science, 
electrical-/ electronics engineering or relevant 
discipline 
•Excellent o programming skills in C++ o 
experience with OO- programming and developing 
principles 
•Proven working experience of 4 years,  
as a minimum, as a professional software 
engineer, using the required technologies 
•Strong oral and written communication skills  
in English and Greek

The following skills will be considered  
as an asset: 
•Experience with versions management, uml, 
case- tools 
•Experience with embedded operating systems 
(Windows Mobile, embedded Linux, QNX) 
•The successful candidates will be part of a team 
of highly qualified professionals, established  
in Greece (Athens), being involved in the full 
software development lifecycle. They will have  
an enabling in market- and product- specifics  
in Germany.

Prerequisites: 
•Ability to stay abroad (Germany) for 6 weeks, 
during the enabling period 
•Ability to travel abroad, as needed 
•Participation to a technical test

In case you are willing to become part of our team 
and make the difference, please send your detailed 
CV in English, quoting reference ref: AU-S/01/15, 
to the following e-mail address: hr@softcom-int.
com, not later than 31.03.2015.

Starting date of the cooperation: 2.2015. We offer a 
competitive remuneration package, based on qualification 
/ experience, and benefits, and work in a challenging 
multinational environment. All applications will be treated 
as confidential. For information regarding our company, 
please consult our web site: www.softcom-int.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

 
SingularLogic ERP Consultant

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί με την υλο-
ποίηση πληροφοριακών έργων για τις εφαρμογές της 
SingularLogic (Galaxy & Omega).

Βασικά καθήκοντα: 
•Εκπαίδευση και υποστήριξη χρηστών  
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των πληροφοριακών συστημάτων 
•Καταγραφή, ανάλυση και υλοποίηση  
επιχειρηματικών διαδικασιών 
•Αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων 

Προσόντα: 
•4 έτης κατ’ελάχιστο προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Πτυχίο ανώτατης /ανώτερης σχολής  
πληροφορικής ή σχολής οικονομικής κατεύθυνσης 
•Πολύ καλή γνώση εμπορικής - οικονομικής  
διαχείρισης εταιρειών 
•Ευχέρεια στο γραπτό και προφορικό λόγο  
και ικανότητα στην παρουσίαση λύσεων 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση MS-Office 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία,  
προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας 

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα: 
•Γνώσεις λογιστικής 
•Εμπειρία σε προγράμματα της SingularLogic 
•Εμπειρία σε βάσεις δεδομένων SQL & Oracle 
•Βασικές γνώσεις προγραμματισμού (Scripting)

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους στο e-mail: info@upgrade.net.gr

Web Frontend Developer

Requirements 
You must have: 
•At least 1 years of work experience 
•Strong knowledge of Javascript and jQuery. 
•Web design coding skills (e.g. HTML/CSS)

Bonus points if you have: 
•Experience with Node.JS and ecosystem 
•You are using Typescript, CSS Preprocessors 
(SASS, Less) 
•Familiarity with Web Analytics and/or A/B testing 
•Experience with Javascript MVVM frameworks 
(KnockoutJS, AngularJS, etc) 
•Photoshop skills

Benefits: 
•Do you want to be a part of a fast-growing 
and profitable company where everyone gets 
challenged to become better every day?

On top of a competitive salary, we offer: 
•Dynamic & creative working environment 
•Free lunch 
•Opportunities for career development

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

Junior Java Web Developer  
with Knowledge of German 

 (ref: JJWD/02/15), Thessaloniki, Greece

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

EUROPEAN DYNAMICS is looking to recruit in 
Thessaloniki a Junior Java Web Developer with 
knowledge of German. 

Tasks: 
•Design, development and maintenance of Java 
applications for intranet and internet;

Qualifications: 
•University degree in computer science or related 
field; 
•Strong analytical capabilities, team- and quality-
oriented, keen to learn and excel; 
•Knowledge of Java and enthusiasm  
for programming; 
•Experience in the following technologies is 
considered an asset: Java Enterprise Edition 
(JEE), JSP, JSF, Servlets, AngularJS, JQuery, EJB, 
Spring, OSGi, Hibernate, XML, XSLT, SQL; 
•German and English; French is considered  
an asset.

Our offer: If you are seeking a career in an exciting 
and dynamic company, where you will offer your 
services as part of a team, operating in an international, 
multilingual and multicultural environment where 
you can expect real chances to make a difference, 
please send us your detailed CV in English, quoting 
reference: (JJWD/02/15), at the following e-mail 
address: hr@eurodyn.com

We offer a competitive remuneration (either on a 
contract basis or on a full benefits package), based 
on qualifications and experience. All applications will 
be treated as confidential.

You may also consider all our other open vacancies 
by visiting the career section of our web site (www.
eurodyn.com) and follow us on Twitter Twitter (@
EURODYN_Careers) and LinkedIn.

 
Expert in SAP

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

Evolution Tech always searches for the best IT 
professionals in the market, offering promising career 
to major projects all over Europe.

We are currently seeking for an Expert in SAP having 
at least 4 years of working experience.

Requirements:  
•University degree 
•Knowledge and experience in following  
SAP modules/technologies: Controlling (CO),  
exchange infrastructure (PI), industry solution  
utilities - billing invoicing and device management 
(ISU-Billing), customer relationship 
management (CRM) 
•Excellent communication skills 
•You must be a team player, able to work  
under pressure. 
•We expect you to be fluent in both verbal  
and written English communication. Italian 
language will be a strong asset.

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

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Η NEF-NEF AE. ελληνική εταιρεία, με 50 χρόνια 
εμπειρία στα λευκά είδη ζητά για το σχεδιαστικό της 
τμήμα στις Αχαρνές - Αθήνα:

Graphic Designer

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ γραφιστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία στον χώρο της μόδας 
•Άριστη γνώση των προγραμμάτων Illustrator, 
InDesign, Photoshop 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και ομαδικό πνεύμα 
εργασίας 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα  
με οργάνωση και ταχύτητα στην εκτέλεση  
καθηκόντων 
•Υψηλή αισθητική

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: import@nef-nef.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Η Utelit, είναι εταιρία παροχής επιχειρησιακών λύσεων 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Το πλεονέκτημα 
της Utelit, είναι η ικανότητα παροχής προϊόντων και 
υπηρεσιών, απόλυτα προσαρμοσμένων στις ανάγκες 
του πελάτη, με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Αναζητούμε 
για την εταιρία μας:

Πωλητές/ τριες Telesales

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
•Άνεση στην επικοινωνία και στη διαπραγμάτευση 
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ 
•Ευχέρεια λόγου 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Φιλοδοξία για εξέλιξη 
•Απαιτείται προϋπηρεσία στις πωλήσεις

Παροχές: 
•Πληρωμή δύο φορές το μήνα 
•Συνεπείς πληρωμές 
•Bonus παραγωγικότητας 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Σύγχρονο και ανθρώπινο περιβάλλον εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους στο e-mail: hr@hics.gr

 
“My work is a game, a very serious game!” Σε αυτή 
την αγγελία υπάρχουν πολλά λάθη.Σνφμύωα με μαι 
έυρενα στο Πμανιπσητετο του Κμτρπιαιζ, δεν πζαίει 
ρλόο με τι σρειά είναι τοθοπεμέτενα τα γτάμαμρα 
μσέα σε μία λξλέη, αεκρί το πώτρο κια το ταελείτυο 
γάμρμα να ενίαι στη στωσή θσέη. Ατυό γνίταει γαιτί ο 
απρώνθονις εκέγλφοας δεν δαεβζιάι γάμρμα γάμρμα 
κθάε λξηέ αλλά τη λξηέ σαν σνύλοο.

Αν θςε να αήκνεις κι εσύ στο σνύολο μαις οδαάμς που 
δεν πείαζι ρλόο αν εαίσι μιρόκς ή μεγοάλς, αν έεχις 
εμρίπιεα ή δεν έχιες, αν θες να δουλιεύς πολέλς ή λεγίς 
ώερς, τότε στίελε μας το βιγραοκιφό σου. Το μόνο που 
χρζάειεσαι είναι θηέλση, εποινικωνικαές δετηόξιτες 
και όξρεη για δλουειά...κι εμείς θα σου δουξείμε τον 
τόρπο να τα καφτέαρεις.

“My work is a game, a very serious game!” 
M. C. Escher

Αποστολή βιογραφικού για τη θέση: Εκπρόσωπος 
τηλεφωνικών πωλήσεων [με την ένδειξη Κωδ: 02] 
στο e-mail: hr@mediatel.gr, fax: 214 214 80 90. 
Διεύθυνση εργασίας: Λ. Κηφισίας 125 - 127, ΤΚ 115 
24, Αμπελόκηποι Αθήνα (3’από στάση μετρό Πανόρ-
μου). Για περισσότερες πληροφορίες καλέσέ μας στο 
214 214 8000 (Επιλογή 1), διεύθυνση ανθρώπινου 
δυναμικού.

Εκπρόσωποι 
Τηλεφωνικής Ενημέρωσης

Η εταιρία HBCON που εδρεύει στην περιοχή του Ταύρου 
με πολυετή παρουσία δραστηριοποιείται στο χώρο 
των τηλεπικοινωνιών θέλει να προσλαμβάνει άμε-
σα φοιτητές - τριες ως εκπρόσωποι τηλεφωνικής 
ενημέρωσης για λογαριασμό των εταιριών Forthnet 
και Nova.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ευχέρεια λόγου 
•Διάθεση για εργασία 
•Ευχάριστο χαρακτήρα 
•Θα συνεκτιμηθεί η προϋπηρεσία

Η εταιρία παρέχει: 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Άμεση πρόσληψη στο ΙΚΑ 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό 
•Bonus παραγωγικότητας 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Άμεση πρόσβαση σε ηλεκτρικό σταθμό.

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

Η Doppler SA, η ελληνική πολυεθνική βιομηχανία 
ανελκυστήρων, κυλιόμενων σκαλών, parking lifts και 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ζητά άτομο για τη θέση:

Customer Care για το  
Τμήμα της Ρωσίας με Κωδικό CC02

Για την έδρα της στο Πολύκαστρο Κιλκίς. Η θέση 
αναφέρεται στην εμπορική διεύθυνση.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει:  
•Να είναι πτυχιούχος μηχανολόγος μηχανικός (ΑΕΙ/
ΤΕΙ) ή συναφούς ειδικότητας 
•Να γνωρίζει άριστα Ρωσικά 
•Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας επιθυμητή 
•Απαραίτητη η άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Να είναι επικοινωνιακός-ή και οργανωτικός-ή 
•Επιθυμητή η προϋπηρεσία στην εξυπηρέτηση 
πελατών

Παρέχεται: 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ιδιωτική ιατρική κάλυψη 
•Μεταφορικό μέσο από και προς την περιοχή  
της Θεσσαλονίκης
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: kkhr@doppler.gr

 
Customer Care Officer 

Θεσσαλονίκη - Κωδ. CCTH

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

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει: 
•Καλή γνώση χειρισμού PC και γνώση Αγγλικών 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε παρόμοια θέση 
•’Έμφαση στην εμπορική διαχείριση/ εξυπηρέτηση 
πελατών 
•Ευχέρεια στη χρήση ERP 
•Δυναμική και οργανωτική προσωπικότητα 
•Συστάσεις απαραίτητες

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

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

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

Call Center Sales 
Team Leader

Έχοντας ήδη πολύ το μεγαλύτερο δίκτυο πελατών, 
τους περισσότερους ευχαριστημένους πελάτες και 
τα καλύτερα προϊόντα, ψάχνουμε τον καλύτερο sales 
team leader για να απογειώσει την απόδοση του call 
center μας.
Εργαλεία του θα είναι η άριστη γνώση των τεχνικών 
του τηλεφώνου, της χρήσης της τεχνολογίας και η 
προσωπική του ενασχόληση και hobby το do it yourself.
Περιγραφή καθηκόντων: 
•Σχεδιασμός, υλοποίηση εκπαίδευσης  
και αξιολόγησης της ομάδος σε θέματα τεχνικών 
πωλήσεων, διαδικασιών τμήματος και μεταφοράς 
γνώσης προϊόντων από το τμήμα marketing. 
•Ορισμός ομαδικών και ατομικών στόχων. 
•Οργάνωση, συντονισμός και παρακολούθηση 
εκτέλεσης του καθημερινού προγράμματος. 
•Ορισμός διαδικασιών τμήματος 
•Οργάνωση πλάνων πωλήσεων και προώθησης 
σε συνεργασία με το τμήμα marketing και ευθύνη 
τήρησης αυτών. 
Απαραίτητα προσόντα:  
•Απόφοιτος Deree ή ανώτερης – ανώτατης σχολής 
με οικονομική 
•Πετυχημένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών  
σε οργανωμένο περιβάλλον call center  
(με ειδίκευση την πωλήσεις κατά προτίμηση) 
•Πετυχημένη προϋπηρεσία ως team leader  
και εμπειρία σε δημιουργία εκπαιδεύσεων 
•Αποδεδειγμένη Ικανότητα στη διαχείριση  
και σωστή αξιολόγηση προσωπικού 
•Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office, CRM και ERP 
•Όρεξη για σκληρή δουλεία και ευχέρεια εργασίας 
σε απαιτητικό περιβάλλον 
•Ηλικία 28 – 35 ετών 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Χόμπι η ενασχόληση με τους υπολογιστές,  
τεχνολογία 
•Ενθουσιασμό στο do it yourself

H εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικός σταθερό μισθό αναλόγως  
προσόντων 
•Μεγάλο bonus επίτευξη στόχου 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας. 
•Σταθερή και μόνιμη συνεργασία με προοπτικές 
εξέλιξης
9,5 χλμ Παράδρομος Αττικής Οδού, έξοδος 4, θέση 
Ρουπάκι Ασπρόπυργος, e-mail: Cv1@fournarakis.
gr, website: www.fournarakis.gr. (Βιογραφικό με 
πρόσφατη φωτογραφία). Αποστολή βιογραφικών 
μόνο από όσους διαθέτουν ακριβώς τα ζητούμενα 
προσόντα.

PROMOTION- 
MERCHANDISERS

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 συνεχώς αναπτυσσόμε-
νο περιβάλλον. Η εταιρία για τα κατάστημα της στη 
Θεσσαλονίκη επιθυμεί:

Merchandiser 
(κωδικός MER1)

Αρμοδιότητες: 
•υπεύθυνος για τη μελέτη της θέσης, της διάταξης, 
της ποσότητας, των προϊόντων του καταστήματος 
•τη διαμόρφωση της βιτρίνας του καταστήματος, 
•την εμφάνιση και τη γενική εικόνα  
του καταστήματος, 
•την εξυπηρέτηση των πελατών όποτε προκύψει, 
•για τη διατήρηση των merchandising standards 
ανά προϊοντική κατηγορία, 
•σε συνεργασία με το τμήμα marketing  
την υλοποίηση των προωθητικών ενεργειών  
μέσα στο κατάστημα 
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•για τη μελέτη της διαμόρφωσης των προϊόντων 
του showroom της εταιρίας και των περιπτέρων 
της εταιρίας στις εκθέσεις. 

Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή τίτλος σπουδών σχετικής  
σχολής, 
•Υποχρεωτική προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών 
ως merchandiser στο χώρο της ένδυσης, υπόδησης 
& αξεσουάρ, 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Ms Office), 
•Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 
προφορική και γραπτή (επιπλέον γλώσσα  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν), 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευεξία,  
προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας,  
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα,  
εχεμύθεια, αποτελεσματική επικοινωνία, μεθοδική 
οργάνωση, ορθότητα και ταχύτητα στην εκτέλεση 
καθηκόντων, 
•Δυνατότητα ταξιδιών (εντός και εκτός Ελλάδος), 
•Δίπλωμα οδήγησης, 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, 
•Ηλικία 25-35 ετών.

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέ-
σεις, αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα 
αναφέροντας τον κωδικό ΜΕR1 στο e-mail: hr@
axelaccessories.com

Στελέχη Προώθησης Προϊόντων

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

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

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα 
στο e-mail: dimostsintziras@gmail.com

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Η Fullah Sugah αναζητά:

Πωλήτριες Λιανικής  
για το Κατάστημα της Smart Park στα Σπάτα

Περιγραφή θέσης: 
Αναφέρεστε στην υπεύθυνη του καταστήματος  
με κύριες αρμοδιότητες: 
•Την αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών 
•Την επίτευξη των στόχων πωλήσεως  
του καταστήματος 
•Τη διατήρηση της καθαριότητος και ευταξίας  
του χώρου πώλησης 
•Τη διατήρηση των merchandising standards  
ανά προϊοντική κατηγορία

Προφίλ υποψηφίου: 
•Απόφοιτη ΤΕΙ /ΙΕΚ 
•Ικανότητες επικοινωνίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα, ενεργητικότητtα  
και διάθεση εξυπηρέτησης 
•Υποχρεωτική προϋπηρεσία στο χώρο  
της ένδυσης και της υπόδησης 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Υποχρεωτική γνώση Η/Υ 
•Ηλικία έως 30 ετών

Η εταιρία προσφέρει: Σημαντικές ευκαιρίες εκπαί-
δευσης και επαγγελματικής ανέλιξης στα πλαίσια μίας 
οργανωμένης και δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρίας 
με ανταγωνιστικές αποδοχές και παροχές ανάλογες 
της απόδοσης.

Αποστολή βιογραφικού (θέμα: FS_SmartPark) μαζί 
με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: grammatia@
skondras.gr

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

Πωλήτρια Καταστήματος  
(Κωδ. ΠΚΠ 0414)

Ρόλος/ αρμοδιότητες: Η κάτοχος της θέσης θα γίνει 
μέλος μίας δυναμικής ομάδας στελεχών που εργάζεται 
στο κατάστημα λιανικής πώλησης της εταιρείας στο 
Χαλάνδρι (Λεωφ. Κηφισίας 298) και έχει ως στόχο 
την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση των πελατών της 
εταιρείας.

Οι βασικές αρμοδιότητες περιλαμβάνουν: 
•Εξυπηρέτηση των πελατών τόσο εντός 

του καταστήματος, όσο τηλεφωνικά και μέσω 
internet. 
•Παροχή συμβουλών, εναλλακτικών προτάσεων 
και λύσεων που συνάδουν με τις ανάγκες  
κάθε πελάτη ξεχωριστά. 
•Πώληση ειδών πληροφορικής, αναλωσίμων 
και υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης  
συσκευών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1-2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση. 
•Γνώσεις των προϊόντων πληροφορικής. 
•Ηλικία έως 25 ετών. 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, εργατικότητα 
και ομαδικό πνεύμα. 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην άψογη 
εξυπηρέτηση των πελατών.

Η E-GATE Ε.Π.Ε. προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο 
αποδοχών (μισθό, ασφάλιση, bonus κ.λπ.), σύγχρονο, 
νεανικό και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας, σημα-
ντικές ευκαιρίες εξέλιξης στο πλαίσιο μίας δυναμικά 
αναπτυσσόμενης εταιρείας στο χώρο της πληροφορικής.

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

 
Πωλήτρια Καταστήματος  

για Factory Spata & Mcarthur Glen

Με διάθεση για εξυπηρέτηση, επικοινωνιακή ικανότητα, 
ομαδικό πνεύμα, άποψη για τη μόδα, ενέργεια, δυναμικό 
και ευχάριστο χαρακτήρα, έως 35 χρονών είναι τα 
στοιχεία που απαιτούνται για να ενταχθείς στο δυναμικό 
των καταστημάτων μας.

•Προϋπηρεσία στην λιανική πώληση ένδυσης, 
υποδημάτων, αξεσουάρ.

Αντίστοιχα προσφέρουμε: 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας, 
προοπτικές εξέλιξης.

Βιογραφικά να στέλνονται στο e-mail: douka@
bodytalk.com

 
Υπεύθυνη στο Κατάστημα 

Petra Collection

Περιοχή: Χαλκιδική

Σχέση εργασίας: Απρίλιος - Οκτώβριος full time

Προσόντα απαραίτητα: 
•Προϋπηρεσία σε κατάστημα λιανικής  
με αντικείμενο ρούχο – κόσμημα. 
•Γνώση Αγγλικής και Ρώσικης γλώσσας 
•Χρήση Η/Υ 
•Κάτοχος αυτοκινήτου

Προσφέρουμε: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας  
•Δυνατότητα εξέλιξης λόγω ανάπτυξης  
της εταιρίας στην Ελλάδα 
•Εκπαίδευση στον τρόπο λειτουργίας εντός 
καταστήματος. 
•Στέγη σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας  
του καταστήματος

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv2@skywalker.gr
 

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 βιογραφικό σημείωμα: 
DEXIM A.E.: 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Άγιος 
Στέφανος Αττικής, 145 10, e-mail: hr@dexim.gr, 
κωδικός αγγελίας: 2015020.

Πωλήτριες Μερικής ή  
Πλήρους Απασχόλησης

Ζητάει η Γαλλική εταιρία ORCHESTRA, η οποία δραστη-
ριοποιείται στο χώρο της παιδικής ένδυσης και ειδών 
βρεφανάπτυξης, για το καταστήματά της στην Άνοιξη.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@orchestrahellas.gr, fax: 210 9887829 
αναγράφοντας τον κωδικό ANIXI. 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Tharroe of Mykonos Deluxe Hotel is looking for:

‘’Reservations and Sales Manager» 
Annual Employment

We seek recruiting people with fresh ideas who are 
eager in achieving career objectives.
Duties & responsibilities: 
•Managing e-booking engines (channel 
management). 
•Pricing and yield control 
•Answering guest’s e-mails. 
•After- sales follow-up with guests. 
•Control of all travel agent invoices. 
•Performing market research. 
•Marketing research 
•Electronic and digital filing. 
•Supporting the management with miscellaneous 
administrative duties 
•Referring directly to the hotel manager.
Qualifications / desired skills & expertise: 
•Bachelor and/or master degrees in tourism 
studies 
•Excellent written & verbal communication skills 
in Greek & English language 
•Significant experience in a relevant position. 
•Excellent knowledge of computer/internet 
platforms and use of MS Office (Word, Excel, 
Power point) 
•Fluency in technology and consumer web topics 
•With organizational skills, attention to detail 
and ability to adjust to a demanding professional 
environment.
We believe that people are the “soul” in every 
business, especially when it has to do with hospitality 
& service. 

Send your CV to the following e-mail:  
info@tharroeofmykonos.gr. All applications  
will be automatically considered confidential.

 
Είμαστε μια από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες 
εταιρείες παραφαρμακευτικών προϊόντων στην Ελ-
λάδα. Για την ενίσχυση του δυναμικού του τμήματος 
πωλήσεων ζητάμε:

Επιθεωρητή Πωλήσεων 
Κωδ: ΕΠ/ΠΩΛ για Αθήνα

Οι ιδανικοί υποψήφιοι πρέπει να έχουν: 
•Δυναμική προσωπικότητα, ευχέρεια στην 
επικοινωνία, ικανότητα διαπραγμάτευσης 
•Πάθος και ενθουσιασμό για την επίτευξη υψηλών 
στόχων 
•Δυνατότητα ταξιδιών εκτός Αθηνών 
•5 έτη προϋπηρεσία στο χώρο του φαρμακείου 
•Πτυχίο ανώτερης σχολής
H εταιρεία προσφέρει: 
•Aνταγωνιστικό πακέτο παροχών (μηνιαίο μισθό  
& bonus, αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο) 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης σε ένα άριστο περιβάλλον 
εργασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το βιο-
γραφικό τους σημείωμα με την ένδειξη ΕΠ/ΠΩΛ στο 
e-mail: theo-hr@medisei.gr

 
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:

Sales Representative  
(SR 107)

Job description: 
The sales consultant will be required to:  
•Track, approach and develop new business. 
•Maintain, support and expand existing accounts. 
•Identify, gain and build knowledge on important 
accounts, their business and potential needs. 
•Communicate various professional solution 
offerings that Canon brings to market (products, 
services, software). 
•Negotiate prices, contracts and terms with 
customers while representing Intersys interests. 
•Understand and analyse business challenges  
and opportunities. 

•Apply advanced subject matter knowledge  
to solve complex business issues. 
•Involve himself/herself in sales team meetings.

Basic position requirements: 
•Bachelor’s degree, preferably in business, 
management or information technology field. 
•At least 5 years of proven successful track 
record in sales within structured sales 
department. 
•Proficiency in handling complex concepts 
and applying solutions according to client 
requirements. 
•Fluency in written and spoken business Greek 
and English. 
•Aptitude for constantly learning high-end 
technological products features and applications. 
•Positive attitude towards business challenges 
that may arise. 
•Ability to facilitate and build relationships 
at multiple levels within the customers’ 
organizations and with vendors. 
•ERP & CRM systems literacy.

Preferred position requirements: 
•Postgraduate degree, preferably MBA or MSc/
MA within business, management or information 
technology field. 
•Industry-specific experience.

We offer: 
•Competitive package. 
•Exciting and rewarding work with the leading 
brand in business printing solutions in Greece 
•Potential for personal growth and advancement 
within a fast-moving structured organization.

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

Η αναπτυσσόμενη εταιρεία TAXATION CONSULTING 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ, αναζητά:

Πωλητή Λογισμικών Προγραμμάτων  
 Εμπορικής Διαχείρισης / Μισθοδοσίας 

 / Λογιστικής σε Επιχειρήσεις

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος λυκείου / Ι.Ε.Κ. / Τ.Ε.Ι. 
•προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στις πωλήσεις 
•εργατικότητα και αυτοπεποίθηση 
•άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•αυτοκίνητο 
•κάρτα ανεργίας

Προσφέρονται: 
•εκπαίδευση 
•μισθός αναλόγως προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι που πιστεύουν ότι μπορούν να 
ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης 
παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους 
στο e-mail: info@taxationconsulting.gr. Περιοχή: Ν. 
Φιλαδέλφεια.

 
E-commerce Sales Consultant  

for Hospitality Industry 

Location: Athens, Thessaloniki 
Employment type: Full Time

As official partner of Hotel Link Solutions in Greece 
we provide on-line marketing solutions to help hotels 
evolving their online presence and increase online 
sales including features such as booking engine, 
channel management and hotel websites.

We are looking for an e-commerce sales consultant 
who will be working independently in a global team 
environment and responsible for achieving sales and 
revenue goals by identifying, building and developing 
long-term relationships with clients in the hospitality 
sector.

E-commerce sales consultant duties: 
•Identifying business opportunities by thoroughly 
researching prospects and evaluating their online 
performance and their sales potential 
•Running industry workshops. The sales 
consultant should be capable of running industry 
workshops for potential clients. 
•Selling services by establishing contact, arranging 
meetings and developing relationships with prospects 
by recommending appropriate needs based solutions 
•Maintaining and building relationships 
with clients by providing on- going support, 
information, and guidance; researching and 
recommending new opportunities; recommending 
profit and service improvements 
•Identifying product improvements or new 
products by remaining current on industry trends, 
market activities, and competitors 
•Ensuring accurate and timely completion  
of weekly reports in accordance with company 
procedures 
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Επιθυμητά προσόντα:  
•Άριστες οργανωτικές και αναλυτικές ικανότητες 
•Υψηλό αίσθημα ευθύνης 
•Ικανότητα διαχείρισης τάξης

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ekpaideftikos@
skywalker.gr . Κωδικός αγγελίας: ΠΛ115.

 
Ο εκπαιδευτικός όμιλος ΞΥΝΗ, στο πλαίσιο ανά-
πτυξης και ενδυνάμωσης των δραστηριοτήτων του, 
επιθυμεί να προσλάβει:

Καθηγητές στον 
Τομέα της Μηχανολογίας

Για το ΙΕΚ Ξυνή Πειραιά, για τη διδασκαλία  
των παρακάτω μαθημάτων: 
•Οργάνωση, λειτουργιά και ασφάλεια συνεργείου 
- περιβάλλον 
•Στοιχεία ηλεκτροτεχνίας και ηλεκτρονικά  
συστήματα αυτοκίνητων- μοτοσικλετών 
•Μηχανολογικό σχέδιο 
•Εφαρμοσμένη μηχανολογία 
•Δομή και λειτουργιά υπολογιστικών μονάδων 
•Συστήματα παραγωγής ισχύος 
•Συστήματα μετάδοσης ισχύος 
•Στοιχεία θεωρίας επικοινωνιών και δίκτυα  
συστημάτων σε οχήματα 
•Λειτουργιά, επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτου 
•Λειτουργιά, επισκευή και συντήρηση μοτοσικλετών 
•Ηλεκτρικά συστήματα αυτοκινήτων - μοτοσικλετών 
•Διάγνωση βλαβών αυτοκίνητου 
•Διάγνωση βλαβών μοτοσικλετών 
•Δυναμική οχημάτων

Θέση: 
•Προετοιμασία και παράδοση διαλέξεων σύμφωνη 
με τη διδακτέα ύλη και στην τρέχουσα βιβλιογραφία 
και έρευνα της κάθε ειδικότητας 
•Συμμετοχή στην διοργάνωση εκπαιδευτικών  
επισκέψεων και εκδηλώσεων 
•Καθοδήγηση και συνεχή αξιολόγηση 
των σπουδαστών

Απαραίτητα προσόντα: 
•Διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι μηχανικοί  
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας μηχανικού 
οχημάτων ή μηχανολόγου ή άλλης συναφούς  
ειδικότητας με τριετή εκπαιδευτική ή επαγγελματική 
εμπειρία σχετική με το αντικείμενο 
•Διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι μηχανικοί  
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας μηχανικού 
οχημάτων ή ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου ή άλλης 
συναφούς ειδικότητας με τριετή εκπαιδευτική  
ή επαγγελματική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο

Επιθυμητά χαρακτηριστικά: 
•Ικανότητα στην προετοιμασία, οργάνωση  
και παράδοση διδακτέας ύλης 
•Διάθεση για συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας  
της παρεχόμενης εκπαίδευσης 
•Δυνατότητα δημιουργίας ενός εποικοδομητικού 
περιβάλλοντος μάθησης 
•Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης  
προβλημάτων 
•Κατανόηση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών 
αναγκών των σπουδαστών

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
mkatsara@xinis.com

 
O εκπαιδευτικός όμιλος ΞΥΝΗ, στο πλαίσιο ανάπτυξης 
και ενδυνάμωσης των  δραστηριοτήτων του, επιθυμεί 
να προσλάβει:

Καθηγητές στον Τομέα του Επισιτισμού 
για το ΙΕΚ Ξυνή Αθήνας

Για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων: 
•Mαγειρική τέχνη (εργαστήριο και θεωρία) 
•Aρτοποιητική τέχνη (εργαστήριο και θεωρία) 
•Ζαχαροπλαστική (εργαστήριο και θεωρία) 
•Εγκαταστάσεις-εξοπλισμός κουζίνας 
•Υγιεινή τροφίμων-τροφογνωσία-διαιτητική 
•Διακοσμητική παρασκευασμάτων 
•Τεμαχισμός κρεάτων 
•Χημεία τροφίμων 
•Οινολογία 
•Ποιοτικός έλεγχος-HACCP

Θέση: 
•Προετοιμασία και παράδοση διαλέξεων σύμφωνη 
με τη διδακτέα ύλη και στην τρέχουσα βιβλιογραφία 
και έρευνα της κάθε ειδικότητας 
•Συμμετοχή στην διοργάνωση εκπαιδευτικών  
επισκέψεων και εκδηλώσεων 
•Καθοδήγηση και συνεχή αξιολόγηση  
των σπουδαστών

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο συναφές με το αντικείμενο διδασκαλίας 
•Διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο διδασκαλίας  
•Επαγγελματική προϋπηρεσία σε επισιτιστικές 
επιχειρήσεις

Επιθυμητά χαρακτηριστικά: 
•Ικανότητα στην προετοιμασία, οργάνωση  
και παράδοση διδακτέας ύλης 
•Συνεχή ενημέρωση και πληροφόρηση σχετική  
με την μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική τέχνη 
•Διάθεση για συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας  
της παρεχόμενης εκπαίδευσης 
•Δυνατότητα δημιουργίας ενός εποικοδομητικού 
περιβάλλοντος μάθησης 
•Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης  
προβλημάτων 
•Κατανόηση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών 
αναγκών των σπουδαστών

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: bio@xinis.com
 

Το Κέντρο Σπουδών Αρνός με αντικείμενο την on 
line εκπαίδευση ζητά συνεργάτες - καθηγητές για 
δημιουργία ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού και 
διδασκαλία σε βίντεο.

Καθηγητές με Ειδίκευση 
στη Γεωγραφία (κωδ. Θέσης 6101)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση του αντικειμένου 
•Άριστη χρήση Η/Υ 
•Συνέπεια 
•Αξιοπιστία 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Μεράκι και διάθεση για έρευνα

Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στην εκπαίδευση 
•Διδακτική και ερευνητική εμπειρία

Το Κέντρο Σπουδών Αρνός προσφέρει: 
•Ελεύθερη και αυτόνομη ανάπτυξη on-line  
ζωντανών μαθημάτων 
•Συνεχή κατάρτιση και εξέλιξη στο χώρο  
της on-line εκπαίδευσης (e-learning) 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε νέες αγορές 
•Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον

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

 
Η εταιρεία omind creatives με 10 χρόνια παρουσία 
στην αγορά δραστηριοποιείται στην έκδοση κλαδικών 
περιοδικών και τη διοργάνωση επαγγελματικών 
εκθέσεων -συνεδρίων και ζητά:

Δημοσιογράφους  
Κωδ. Θέσης D4

Με εμπειρία σε κλαδικά B2B περιοδικά και ειδι-
κότερα στο χώρο τoυ food service.

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής 
•Εμπειρία σε κλαδικά έντυπα και web sites 
•Άριστη γνώση και ομιλία Αγγλικών 
•Άριστο χειρισμό Η/Υ 
•Ηλικία 25 έως 38 ετών 
•Προηγούμενη εμπειρία ειδικότερα σε εκδοτικές 
εταιρείες στον τομέα τροφίμων-ποτών και food 
service ή παρεμφερείς θέσεις θα ληφθεί υπ’ όψη.

Παροχές: 
•Ελκυστική αμοιβή 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον

Αποστείλατε C.V. με τον αντίστοιχο κωδικό θέσης 
στο e-mail: omindhr@gmail.com

 
Καθηγητές Αγγλικών 
 (Native - Billingual)

•Ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου ζητούνται από 
κέντρο ξένων γλωσσών. 

Αποστολή CVs στο e-mail: pvschools@ath.forthnet.
gr, τηλ: 210 2280270. 09:00 π.μ. - 09:00 μ.μ.

Από μεγάλο εκπαιδευτικό όμιλο με έδρα την Αθήνα 
ζητούνται έμπειροι:

Καθηγητές ΕΠΑΛ

Με προϋπηρεσία για να διδάξουν  
στους παρακάτω τομείς εκπαίδευσης: 
•Πληροφορικής 
•Οικονομίας - διοίκησης 
•Ναυτιλιακών 
•Ηχοληψίας 
•Μουσικής τεχνολογίας 
•Υπηρεσιών ασφαλείας (security) 
•Παιδαγωγικών 
•Φυσικοθεραπείας 
•Εργοθεραπείας 
•Νοσηλευτικής 
•Αισθητικής 
•Κομμωτικής 
•Ποδολογίας

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται τα βιογραφικά που 
αποστέλλουν να είναι συνοπτικά χωρίς συνοδευ-
τική επιστολή και σε επισυναπτόμενο αρχείο word. 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cathigites.v@
gmail.com

Ο όμιλος φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης “Νέο 
Φροντιστήριο», ζητά:

Καθηγητές όλων των Ειδικοτήτων

•Για να καλύψει τις ανάγκες του σε 51 μονάδες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιο-
γραφικό τους στο e-mail: neopatisia@gmail.com
Μετά την αξιολόγηση των βιογραφικών θα καθοριστούν 
συνεντεύξεις με τους υποψήφιους την Κυριακή 15 Μαρ-
τίου 2015. Αποστολή βιογραφικών μέχρι 12 Μαρτίου.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Η STRATIS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ είναι εταιρία συμβούλων/ με-
λετητών με έδρα στο Μαρούσι. Κύριο αντικείμενο των 
δραστηριοτήτων της είναι η υποστήριξη, ως σύμβου-
λος τεχνικής υποστήριξης (ΣΤΥ), τελικών δικαιούχων 
διαφόρων χρηματοδοτικών πλαισίων στον σχεδιασμό, 
στην υλοποίηση και στην διαχείριση έργων τα οποία 
εντάσσονται σε εθνικά και κοινοτικά χρηματοδοτικά 
προγράμματα (ΕΣΠΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψη-
φιακή Σύγκλιση», ΠΕΠ κτλ), IΝTERREG, URBACT, MED, 
7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο ΕΤΑ, EQUAL κτλ).

Στα πλαίσια αυτά αναλαμβάνει και την εκπόνηση σχετι-
κών μελετών (επιχειρησιακά σχέδια, ωρίμανση έργων, 
τεχνικά δελτία έργων, τεχνικές προδιαγραφές, τεύχη 
προκήρυξης διαγωνισμών, μελέτες σκοπιμότητας, τε-
χνικοοικονομικές μελέτες κτλ). Επίσης συμμετέχει και η 
ίδια σε έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) 
καθώς και σε δράσεις που εμπίπτουν στο ΕΚΤ. Κύρια 
πελατειακή της βάση είναι οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και 
γενικά το δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, σωματεία, ΜΚΟ, ΚΕΚ 
και, σε σταδιακά αυξανόμενο βαθμό, οι επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο των έργων Ε&ΤΑ, η εταιρία υλοποιεί 
ερευνητικό έργο μελέτης, σχεδιασμού και ανάπτυξης 
ενός καινοτομικού, δυναμικού και ολοκληρωμένου 
διαδικτυακού συστήματος δημιουργίας και λειτουρ-
γίας εικονικών επιχειρήσεων. Τμήμα του έργου αυ-
τού αποτελεί η ανάπτυξη μιας σύνθετης διαδικτυακής 
πλατφόρμας η οποία θα γίνει σε Web περιβάλλον.

Πρόσληψη Ενός Στελέχους για την Υλοποίηση 
του Έργου «European Network for Virtual 

Enterprises (ENET-VES)» 

To οποίο συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμ-
ματεία Έρευνας & Τεχνολογίας - ΓΓΕΤ (πρόγραμμα 
«Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση 
προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης»)

Η εταιρεία STRATIS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ στο πλαίσιο υλοποίη-
σης του έργου «EUROPEAN NETWORK FOR VIRTUAL 
ENTERPRISES (ENET-VES)» το οποίο συγχρηματοδο-
τείται από τη ΓΓΕΤ, σχεδιάζει να προσλάβει ένα στέλε-
χος, με σύμβαση έργου, με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

Ερευνητής

Απαραίτητα προσόντα:  
•Πτυχίο πληροφορικής - επιστήμης υπολογιστών 
•Εξειδίκευση σε πληροφοριακά συστήματα  
ή/και τεχνολογίες διαδικτύου 
•Κάτοχος διδακτορικού Τίτλου (PhD), σχετικό  
με τα παραπάνω αντικείμενα. 
•Πολύ καλός χειρισμός της ελληνικής γλώσσας 
(γραπτός λόγος) 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Απαραίτητη εμπειρία (δύο έτη τουλάχιστον): 
•Εμπειρία στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση 
 πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων 
τηλεπικοινωνιών
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση οικονομικών και διοίκησης επιχειρήσεων. 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (επιθυμητά  
Γαλλικά, Γερμανικά)
Παρακαλούμε αποστείλατε πλήρες βιογραφικό ση-
μείωμα στα Ελληνικά (επιθυμητό και στα Αγγλικά), 
στο e-mail: jobs@stratis.com.gr  αναφέροντας τον 
κωδικό ΙΤ_1402, website: www.stratis.com.gr

 
Η εταιρεία Glonatech ΑΕ (μέλος του ομίλου ΟΝΕΧ 
S.A.) για τη στελέχωση του τμήματος R&D στο ερ-
γοστάσιο της στη Λαμία ζητά: 

Ερευνητή Εργαστηρίου

Προσόντα υποψηφίου 
•Πτυχίο ΑΕΙ χημικού μηχανικού ή χημικού  
ή περιβαλλοντολόγου 
•Διδακτορικό στις διαδικασίες προσρόφησης / 
απορρύπανσης 

•Επιθυμητή η γνώση νανοτεχνολογίας και ιδιαίτερα 
νανοσωλήνων άνθρακα (MWCNTs) 
•Εμπειρία σε εφαρμογές νανοϋλικών και τεχνικών 
απορρύπανσης 
•Εμπειρία σε βιομηχανική επιχείρηση  
και απασχόληση σε εταιρικό περιβάλλον καθώς  
και σε ηγεσία ομάδας 
•Εντοπιότητα θα συνεκτιμηθεί
Περιγραφή θέσης 
•Εργασία στο τμήμα R&D 
•R&D σε διαδικασίες προσρόφησης με τη χρήση 
νανοϋλικών 
•Χαρακτηρισμό MWCNTs και υλικών  
νανοτεχνολογίας 
•Ανάπτυξη νέων προϊόντων/υλικών με βάση  
τους MWCNTs με έμφαση σε τεχνολογίες φίλτρων 
•Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων νανοϋλικών 
•Δυνατότητα συχνών μετακινήσεων
Προσφέρονται 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον
Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στο e-mail: hr@onexcompany.com 
ή στο fax: 210 4310875.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
H ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. ζητεί για τις εγκαταστάσεις της στη 
Μάνδρα: 

Μηχανικό Συντήρησης

Αντικείμενο της θέσης είναι η προληπτική συντήρηση 
και ο αποτελεσματικός χειρισμός του μηχανολογικού 
εξοπλισμού καθώς και η επίβλεψη των τεχνικών έργων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα 
προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ 
•Πτυχίο ΤΕΙ Μηχανολογικής κατεύθυνσης

Η θέση προσφέρει δυναμικό περιβάλλον εργασίας, 
συνεχή εκπαίδευση, προοπτικές εξέλιξης και πρόσθετη 
ασφαλιστική κάλυψη.

Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα, με κωδικό θέσης 
ΜΗΧ, στο e-mail: hr@steelmet.vionet.gr ή με fax 
στον αριθμό: 210 68 61 600. Θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεμύθεια.

Η εταιρεία AMCO ABEE είναι μια δυναμικά αναπτυσ-
σόμενη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παρο-
χή ολοκληρωμένων λύσεων αυτοματισμού υψηλής 
τεχνολογίας.
Η εταιρεία ειδικεύεται στη σχεδίαση, κατασκευή, 
εγκατάσταση και υποστήριξη: 
•Ολοκληρωμένων συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων 
για εταιρείες μέσων μαζικής μεταφοράς 
•Ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφόρησης 
επιβατών 
•Ηλεκτρονικών συστημάτων πληροφόρησης  
τεχνολογίας LED
Η εταιρεία AMCO ABEE επιθυμεί να προσλάβει υπεύθυνο 
για το τμήμα ανάπτυξης και υποστήριξης embedded 
εφαρμογών με αντικείμενο τον έλεγχο και συντονισμό 
του σχεδιασμού ηλεκτρονικών εφαρμογών:

Ηλεκτρονικό Μηχανικό Σχεδίασης  
& Ανάπτυξης Embedded Εφαρμογών 

(Κωδ. Θέσης: ΗΜ01/15)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ηλεκτρολόγου/ηλεκτρονικού μηχανικού 
ΑΕΙ 
•Εμπειρία σχεδίασης τυπωμένων κυκλωμάτων, 
κατά προτίμηση Altium Designer 
•Γνώση ψηφιακών & αναλογικών ηλεκτρονικών 
•Γνώση Complex programmable logic devices  
ή FPGAs 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια εργασιακή εμπειρία 
•Σχεδιασμός προϊόντων σύμφωνα με τις οδηγίες 
σήμανση CE (LVD, EMC, κλπ) 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία με micro controllers 8/16bit, assembly, 
πρωτόκολλα Ethernet & σειριακής επικοινωνίας 
(RS232/485, I2C, SPI) 
•Γνώση γλώσσας προγραμματισμού C/C++
Περιγραφή θέσης: 
•Ανάπτυξη συστημάτων που είναι να επεκτάσιμα 
και προσαρμοσμένα για να ανταποκριθούν  
στις απαιτήσεις του πελάτη 
•Χρονοπρογραμματισμό των project,  
συμπεριλαμβανομένων και των κινδύνων  
κατά την διαδικασία σχεδιασμού 
•Να παραδίδει projects που να είναι συντηρήσιμα 
και να συνοδεύονται από την απαραίτητη  
τεκμηρίωση συμπεριλαμβανομένων τεχνικά σχέδια 
και γραπτές οδηγίες για την παραγωγή

•Maintaining quality service by establishing  
and enforcing hotel link solutions standards 
•Maintaining professional and technical 
knowledge by attending educational workshops; 
reviewing professional publications; establishing 
personal networks; benchmarking state-  
of-the-art practices; participating in professional 
organisations 
•Contributing positively to team efforts through 
cooperative relationships and collaborative 
efforts to achieve both personal and team goals

Sales skills and qualifications: 
The ideal candidate should: 
•Have strong written and oral communication 
skills in both English and Greek language 
•Be a great listener 
•Possess good sales, negotiation  
and presentation skills 
•Be well organized and creative 
•Have the ability to prospect for and develop 
client relationships 
•Be highly motivated and thrive on success  
(both individual and team) 
•Be able to work independently in a multi-tasked, 
fast paced environment 
•Have a formal tertiary qualification in hotel sales 
management

Sales experience: 
Experience in the hospitality industry in a sales 
or online marketing role would be a definite 
advantage.

What we offer: 
•Above average performance bonus 
•Professional working environment in a fast 
growing global network 
•Career and development possibilities

If you would like to join our team, please send 
us your detailed CV in English language to the 
following e-mail: info@hotelius.gr

Ανώνυμη εταιρία επιθυμεί να προσλάβει:

Στέλεχος Πωλήσεων 
Business-To-Business

Καθήκοντα: 
•Ανάπτυξη εργασιών. 
•Εξυπηρέτηση & διαχείριση πελατών.

Προσόντα: 
•Πτυχίο πανεπιστημίου. 
•Σημαντική προϋπηρεσία 5 ετών, με αποδεδειγμένα 
αποτελέσματα. 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών, Η/Υ (Ms Office). 
•Επικοινωνιακά χαρίσματα, ικανότητα  
στις διαπραγματεύσεις, ηγετικές ικανότητες.

Παροχές: 
•Ικανοποιητικός μισθός. 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον. 
•Σταθερή εργασία με σημαντικές προοπτικές  
ανάπτυξης.

Αποστολή «βιογραφικών σημειωμάτων» με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: b2bsaless.a1@gmail.com

 
Sales Account Managers

ClickMedia is a top tech agency founded in 2006 in 
Athens. Our services include premium web design, 
e-commerce solutions, seo, ppc and sm campaigns. 
Our clientele consists of small and medium-sized 
enterprises that expect maximum output from their 
online presence. We are seeking for a talented sales 
account manager to join the sales team to grow our 
client base by creating new accounts (websites, eshops, 
applications, sm, sem).

If you are/have: 
•target driven 
•self motivated 
•team player 
•strong understanding of internet and its tools 
•ability to work effectively under pressure 
•customer-oriented

And hold: 
•a university or college degree in IT or business 
administration or marketing 
•2 years experience in B2B sales

Then you should submit your CV (cover letter 
required), mentioning the position code: B2B021.

Company offers: 
•Competitive compensation package 
•Ideal working environment 
•Ability to work in a growing organization

Send your CV to the following e-mail: christina@
clickmedia.gr. All CV’s will be considered as strictly 
confidential.

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 βιογραφικών σε μορφή Europass/Αρ-
χείο Word/ με φωτογραφία, στην Αγγλική γλώσ-
σα στο e-mail: recruitment@md-hellas.gr, επικοι-
νωνία : +30 2810 330009. 

ΙΑΤΡΟΙ 
Ψυχίατρος 

Ζητείται από τους SOS IATPOYΣ της Αθήνας.

•Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών  
& προϋπηρεσία.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: sosiatroi.info@
gmail.com. Η ιστοσελίδα μας: www.sosiatroi.gr

 
Κορυφαίος όμιλος ιδιωτικών διαγνωστικών κέ-
ντρων, αναζητά ειδικευμένο Ιατρό για τη στελέχωση 
της παρακάτω θέσης:  

Ιατρός Βιοπαθολόγος

•Απαιτήσεις θέσης: Απαραίτητη πλήρη απασχόλη-
ση στην περιοχή της Δυτικής Αττικής.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογρα-
φικό σας σημείωμα, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: lsk@idaxarnai.gr. Μετά τη συλλογή και 
αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοι-
νωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να 
οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις 
θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

 
Oδοντίατροι  

Πρόθυμοι να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες 
σε επαρχιακές περιοχές της Γαλλίας.

Περιγραφή θέσης εργασίας: 
•ελεύθερος επαγγελματίας σε ανεξάρτητο ιατρείο, 
με ήδη υπάρχον πελατολόγιο 
•σχέση με τους αρμόδιους φορείς 
•διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε όλη την γαλλική 
επικράτεια, σε αγροτικές κοινότητες  
με τουλάχιστον 1.500 κατοίκους

Περιοχές: Normandie, Rhône-Alpes, Dordogne, 
Languedoc-Roussillon, κτλ.

Προφίλ: 
•πτυχίο Οδοντιατρικής 
•3 έτη εμπειρία 
•πρόθυμος να εργαστεί στη Γαλλία 
•συνείδηση, υπευθυνότητα, εντιμότητα,  
εργατικότητα, ευελιξία, δεξιότητες επικοινωνίας

Προσφέρουμε: 
•εγκατάσταση και τακτοποίηση οδοντιάτρων  
σε οδοντιατρεία 
•μετάφραση εγγράφων, προετοιμασία  
και υποβολή εγγράφων στους αρμόδιους φορείς 
για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος 
•μαθήματα Γαλλικών on-line, μέσω Skype,  
προσανατολισμένα σε ειδική ορολογία, διδακτικό 
υλικό, αξιολόγηση και πιστοποίηση σύμφωνα  
με το CERF 
•οργάνωση επίσκεψης οδοντιατρείου στη Γαλλία 
•προετοιμασία ενός επιχειρηματικού σχεδίου, 
€ 250.000 τζίρο/ έτος εγγυημένα 
•υποστήριξη στη χώρα προορισμού (υποδοχή  
στο αεροδρόμιο, υποστήριξη στα διοικητικά  
βήματα εγκατάστασης, υποστήριξη στην εύρεση 
μιας μόνιμης κατοικίας, καθοδήγηση και επίβλεψη 
τους πρώτους τρεις μήνες από τον οδοντίατρο  
που έχει το ιατρείο). 
•διαπραγμάτευση ενός τραπεζικού δανείου  
στη Γαλλία, εάν χρειαστεί

Κόστος εγκατάστασης: €65.000

Moving People is a company specialized in international 
recruitment of healthcare professionals. The company 
was established in 2005 and placed over 2000 
candidates in Belgium and France.

Moving People offers support in the administrative 
process, organizes language courses and working visits 
as well as guidance in the destination country. Our 
method, based ethics and respect for human beings, 
has proved its effectiveness. The well-being of our 
candidates, the satisfaction of their employers and 
of the patients are our main objectives. Due to our 
expertise and philosophy more than 88% of the candidates 
that we have selected completed their trial period 
successfully, which is more than national average!

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
nbg@movingpeople.com

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η C&P Medicals δραστηριοποιείται στο χώρο των 
ιατρικών ειδών με ταχύτατη ανοδική πορεία που 
οφείλεται στη δυναμικότητα και στην εξειδίκευση 
των στελεχών της.

Ιατρικός Eπισκέπτης
Περιοχές: 
•Ν. Αχαΐας 
•Ν. Αρκαδίας 
•Ν. Ηρακλείου
Απαιτούνται: 
•Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα  
με ικανότητες επικοινωνίας. 
•Προσανατολισμό στην επίτευξη ποιοτικών  
και ποσοτικών στόχων 
•Φιλοδοξία και εργατικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Άριστη γνώση Η/Υ (Microsoft office/Windows)  
και Αγγλικών (Επίπεδο Lower) 
•Εμπειρία σε πωλήσεις και σπουδές στο χώρο 
της υγείας θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν. 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Προσφέρονται: 
•Μισθός και bonus παραγωγικότητας 
•Εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, tablet 
•Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
Αποστολή βιογραφικών στo e-mail: info.cpmed@
gmail.com, πληροφορίες: www.cpmed.gr

 
Η ITF HELLAS Pharmaceuticals αναπτύσσεται και 
ζητά:

Επιστημονικούς Συνεργάτες 
με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να έχουν: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής από το χώρο επιστημών 
της υγείας (φαρμακοποιός, βιολόγος, χημικός κλπ) 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, γνώση  
της Ιταλικής γλώσσας θα θεωρηθεί προσόν 
•Γνώση Η/Υ 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Ευχέρεια επικοινωνίας, πνεύμα συνεργασίας,  
δημιουργικότητα, ενθουσιασμό, προθυμία  
για σκληρή εργασία, θέληση για συνεχή μάθηση  
και βελτίωση 
•Εμπειρία σε πωλήσεις στη φαρμακευτική αγορά 
•Άδεια οδήγησης
Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές, bonus 
πωλήσεων και αυτοκίνητο, πρόσθετη ασφάλιση, ευκαιρίες 
συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης καθώς και 
προοπτικές εξέλιξης σε μία αναπτυσσόμενη εταιρεία.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογρα-
φικό σημείωμα με την ένδειξη «Υπ’ όψιν: διεύθυνσης 
προσωπικού», ταχυδρομικώς, με e-mail ή με fax: ITF 
HELLAS A.E. Άρεως 103 & Αγίας Τριάδος 36, Πα-
λαιό Φάληρο 175 62, fax: 210 9373339, e-mail: 
management@italfarmaco.gr, «Υπ’ όψιν: τμήματος 
προσωπικού», website: www.italfarmaco.gr

ΕΚΠΑΙδΕΥΣΗ
Το Mediterranean College στο πλαίσιο στελέχωσης 
της σχολής μηχανικών ζητά να προσλάβει:

Καθηγητή Μερικούς Απασχόλησης 
στο Πεδίο της Επιστήμης της Τοπογραφίας 

(Κωδικός Θέσης: ΤΟΠΟ14)

Για διδασκαλία στην ελληνική και στην αγγλική 
γλώσσα.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό  
αντικείμενο 
•Άριστος χειρισμός της αγγλικής γλώσσας,  
σε προφορικό και γραπτό επίπεδο 
•Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών  
σε σχετικό αντικείμενο 
•Επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών 
σε σχετικό αντικείμενο
Επιθυμητά προσόντα: 
•Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε σχετικό  
αντικείμενό

Επιθυμητά χαρακτηριστικά: 
•Επικοινωνιακές, οργανωτικές και διοικητικές 
ικανότητες 
•Δημιουργικότητα 
•Καινοτόμο σκέψη 
•Υπευθυνότητα 
•Ομαδικό πνεύμα

Το Mediterranean College προσφέρει: 
•Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη του διδακτικού 
του προσωπικού 
•Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε πολλαπλά 
επίπεδα

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: hr@medcollege.
edu.gr. Απαραίτητα να αναφέρεται ο κωδικός της 
θέσης ΤΟΠΟ14 στο θέμα.

 
Ο εκπαιδευτικός όμιλος ΞΥΝΗ, στο πλαίσιο ανά-
πτυξης και ενδυνάμωσης των δραστηριοτήτων του, 
επιθυμεί να προσλάβει:

Καθηγητές στην Ειδικότητα 
Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και 
Προώθησης Προϊόντων (Μarketing)

Για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων: 
•Έρευνα marketing 
•Διαφήμιση -διαφημιστικά μέσα 
•Marketing λιανικού εμπορίου- χονδρεμπορίου  
και φυσικής διανομής 
•Διοίκηση -σχεδιασμός πωλήσεων 
•Στρατηγική & σχεδιασμός marketing  
(marketing plan) 
•Μέθοδοι και τεχνικές προβλέψεων marketing 
•Προγραμματισμός άμεσου marketing-  
προωθήσεων- δημοσίων σχέσεων 
•Διοίκηση marketing

Θέση: 
•Προετοιμασία και παράδοση διαλέξεων σύμφωνη 
με τη διδακτέα ύλη και στην τρέχουσα βιβλιογραφία 
και έρευνα της κάθε ειδικότητας 
•Συμμετοχή στη διοργάνωση εκπαιδευτικών  
επισκέψεων και εκδηλώσεων 
•Καθοδήγηση και συνεχή αξιολόγηση  
των σπουδαστών

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο συναφές με το αντικείμενο διδασκαλίας 
•Διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο διδασκαλίας  
•Επαγγελματική προϋπηρεσία στο αντικείμενο 
διδασκαλίας

Επιθυμητά χαρακτηριστικά: 
•Ικανότητα στην προετοιμασία, οργάνωση  
και παράδοση διδακτέας ύλης 
•Συνεχή ενημέρωση και πληροφόρηση  
για τα τεκταινόμενα του τομέα 
•Διάθεση για συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας  
της παρεχόμενης εκπαίδευσης 
•Δυνατότητα δημιουργίας ενός εποικοδομητικού 
περιβάλλοντος μάθησης 
•Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης  
προβλημάτων 
•Κατανόηση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών 
αναγκών των σπουδαστών

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: bio@xinis.com
 

Καθηγήτρια Αγγλικών (EDU 042) 
Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Η Ανάδειξη αναζητά καθηγήτρια Αγγλι-
κής γλώσσας για λογαριασμό πολυεθνικής εταιρείας 
πελάτη της στην περιοχή της Θεσσαλονίκης (μερική 
απασχόληση).

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών  
Αγγλικής φιλολογίας 
•Τουλάχιστον 3-6 έτη επαγγελματικής διδακτικής 
εμπειρίας 
•Προϋπηρεσία στην εκπαίδευση στελεχών  
επιχειρήσεων (business English) 
•Πιστοποίηση εκπαιδευτή ΛΑΕΚ (απαραίτητη  
προϋπόθεση)

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

Εκπαιδευτικός

Με εξειδίκευση στη διδασκαλία μαθημάτων πληροφορι-
κής, να προσληφθεί από το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης, 
έναν από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ πληροφορικής 
•Εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης 
•Προϋπηρεσία σε εταιρείες πληροφορικής  
με αντικείμενο τη δημιουργία εφαρμογών  
σε περιβάλλον client - server, διαχείριση βάσεων 
δεδομένων MsSQL και MySQL, προγραμματισμό  
σε C, C++, C#.
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Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων  
με προσήλωση στο αποτέλεσμα 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και μεθοδικότητα

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως  
προσόντων 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση

Τόπος εργασίας: Αθήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα άμεσα, αναφέροντας τον κωδικό 
της θέσης : HM01/15 - μέσω e-mail στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: hr@amco.gr. Για όλα τα βιογραφικά θα 
τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

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

Πρακτικός Μηχανικός / Συντηρητής 
με έδρα τη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς

Περιγραφή θέσης: 
•Έλεγχος λειτουργίας γραμμής παραγωγής,  
αποκατάσταση βλαβών, συντήρηση και λοιπές  
μηχανολογικές εργασίες.

Η θέση αναφέρεται στον προϊστάμενο συντήρησης.

Προσόντα: 
•Εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Άδεια πρακτικού μηχανικού Α΄ ή Β΄ τάξης 
•Πτυχίο μηχανολογίας Τ.Ε.Ι. ή δίπλωμα Ι.Ε.Κ.  
ή πτυχίο Β΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. οποιασδήποτε 
ειδικότητας του τομέα μηχανολογίας ή απολυτήριος 
τίτλος κλάδου ή ειδικότητας μηχανολογίας ενιαίου 
πολυκλαδικού λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Τ.Ε.Λ. ή Τ.Ε.Σ. 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

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 
•Μετακίνηση από και προς το χώρο εργασίας  
με εταιρικό λεωφορείο

Αποστολή βιογραφικών (αναφέροντας τον τίτλο 
της θέσης) μέσω του link: http://tinyurl.com/qhtkd4p

Η Randstad Hellas, για λογαριασμό εταιρίας πελάτη, 
βιομηχανία ηγέτη στον κλάδο, της επιθυμεί να προσλάβει:

 Υπεύθυνο Βαφείου-Χημικό Μηχανικό 
με έδρα στην Βόρεια Ελλάδα

Αρμοδιότητες/responsibilities: 
•Διοίκηση ομάδας εργαζομένων του βαφείου 
•Χειρισμός και επεξεργασία διαλυμάτων,  
προσθαφαίρεση οξέων και άλλων υγρών 
•Επεξεργασία και διαχείριση αποβλήτων 
•Πλύση μετάλλων 
•Μετρήσεις ποιότητας τελικού προϊόντος

Προσόντα/requirements: 
•Πτυχίο χημικού μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•5-10 έτη εμπειρία σε βαφείο powder coating 
(πούδρας) μεταλλικών αντικειμένων  
•Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Καλή γνώση υπολογιστών

Προσφορά/offer: 
•Ανταγωνιστικός μισθός 
•Ασφάλιση 
•Extra παροχές

Πληροφορίες/information: 2310 414731

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

Αποστολή βιογραφικών μέσω του link: http://tinyurl.
com/ntmgvwt. Ακολουθήστε μας στο: LinkedIn, 
Facebook, Twitter, website: www.randstad.gr

Μηχανικοί CAD

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 μηχανολόγους/αεροναυπηγούς/πολιτικούς 
μηχανικούς, κατόχους μεταπτυχιακού ή διδακτορικού με 
εμπειρία στο σχεδιασμό με λογισμικό CAD. Οι θέσεις είναι 
διαθέσιμες στα Ιωάννινα και σε πόλεις της Γερμανίας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση του Siemens NX ή άλλου  
λογισμικού CAD όπως το CATIA V5 
•Ενδιαφέρον για διεπιστημονική συνεργασία 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Βασική γνώση γερμανικών

Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στην ψηφιακή ανάπτυξη οχημάτων 
•Εμπειρία στην προσομοίωση με πεπερασμένα 
στοιχεία και/ή στο macro scripting

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

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Ο όμιλος ξενοδοχείων Philian Hotels & Resorts,  ένα 
ολοκληρωμένο δίκτυο ξενοδοχειακών μονάδων 
που  δραστηριοποιείται σε κορυφαίους ελληνικούς 
προορισμούς,  επιθυμεί να προσλάβει:

Υδραυλικό Συντηρητή 
για Ξενοδοχείο της Σκιάθου

Προφίλ υποψηφίου: 
•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

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@philianhotels.com. Τηλέφωνο: 6955 582285.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Μηχανικός Παραγωγής Βάρδιας 

Κωδικός Θέσης: ΜΠ

Η εταιρία Ελληνικός Χρυσός επιθυμεί να προσλάβει 
εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης για το μεταλλείο 
στην Ολυμπιάδα για τη θέση του μηχανικού παρα-
γωγής (βάρδιας).

Σκοπός της θέσης είναι: 
•Η επίβλεψη του συνόλου των υπογείων εργασιών 
ανάπτυξης και παραγωγής 
•Η σύνταξη των αντιστοίχων αναφορών 
•Ο προγραμματισμός, συντονισμός και επίβλεψη 
εκτέλεσης εργασιών 
•Η επίβλεψη και βελτίωση συνθηκών ασφάλειας 
και αποδοτικότητας 
•Η αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται  
με την παραγωγή 
•Η συνεργασία με τα τμήματα υποστήριξης  
του μεταλλείου για την επίτευξη των στόχων

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει 
τα παρακάτω προσόντα: 
•Πτυχίο μεταλλειολόγου μηχανικού ή μηχανικού 
ορυκτών πόρων 
•1-2 χρόνων σχετική εμπειρία θα αξιολογηθεί  
χωρίς να αποκλείονται περιπτώσεις χωρίς αυτή 
•Καλή γνώση Η/Υ. Θα εκτιμηθεί θετικά η γνώση 
σχετικών προγραμμάτων (CAD κ.τ.λ) 
•Διανοητική και σωματική ικανότητα εργασίας  
στα υπόγεια 
•Ικανότητα συντονισμού και οργάνωσης  
σε συνθήκες εργασίας δύσκολες, με γνώμονα  
την ασφαλή εκτέλεσή τους 
•Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, γραπτή  
και προφορική 
•Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου 
•Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας

Σε περίπτωση που διαθέτετε τα παραπάνω και θέλετε 
να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, παρακαλώ απο-
στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρ. 
διεύθυνση: Hr@gr.eldoradogold.com με τον κωδικό 
ΜΠ ή στην ταχ. διεύθυνση Ελληνικός Χρυσός, Στρατώνι 
Χαλκιδικής, ΤΚ 63082, υπόψη διεύθυνσης ανθρωπί-
νου δυναμικού.

δΙΑΝΟΜΕΙΣ
SPRING AIR FRAGRANCES & CREATIONS: Η SPRING 
AIR LTD είναι η κορυφαία εταιρεία στην παροχή υπη-
ρεσιών υγιεινής και αρωματισμού επαγγελματικών 
χώρων, έχοντας συγκεντρώσει τα πιο ισχυρά δια-
πιστευτήρια:

•Η εταιρεία εφαρμόζει συστήματα διαχείρισης 
ποιότητας και είναι πιστοποιημένη κατά τα διεθνή 
πρότυπα. Είναι η μόνη μάλιστα εταιρεία στο χώρο, 
που διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO 
9001:2008 από TUV NORD 
•Είναι η πρώτη εταιρεία στο χώρο που εφάρμοσε 
το franchising διεθνώς 
•Κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά,  
με ιδιαίτερα σημαντική παρουσία στην παγκόσμια 
αγορά επίσης

Για να εξυπηρετήσει τις αυξανόμενες ανάγκες της η 
εταιρεία θα προσλάβει:

Εξωτερικό Διανομέα  
(Κωδ.: SERV)

Περιγραφή θέσης: 
•Καθημερινή επίσκεψη υπάρχοντος πελατολογίου. 
•Εγκατάσταση - τοποθέτηση αποσμητικών- 
απολυμαντικών συσκευών νέου πελατολογίου. 
•Εισπράξεις από πελάτες.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος λυκείου/ΙΕΚ/ΤΕΙ 
•Έμφαση στο customer service 
•Δίπλωμα μηχανής και επιβατηγού αυτοκινήτου  
•Επιμελημένη εμφάνιση 
•Γνώσεις δρομολόγησης

Η εταιρεία μας προσφέρει: 
•Σταθερό μισθό 
•Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη 
•Πλήρη απασχόληση

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας ση-
μείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: technical@
springair.gr, με τον κωδικό: (Κωδ.:SERV), ή καλέ-
στε στο 210 9734805.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Η εταιρεία Gepaworld Α.Ε που δραστηριοποιείται στην 
παραγωγή ανδρικών, γυναικείων και παιδικών ειδών 
ένδυσης αναζητά:

Υπεύθυνο Αποθήκης 
με έδρα την Αθήνα

Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα 
προσόντα/ικανότητες: 
•Καλή γνώση κυκλώματος αποθήκης 
•Χειρισμός Η/Υ 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για άνδρες υποψηφίους 
•Πολύ καλές οργανωτικές και επικοινωνιακές 
ικανότητες 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση

Περιγραφή θέσης: 
•Υπεύθυνος των αποθεμάτων της αποθήκης,  
διενέργεια απογραφών και διαχείριση των χώρων 
αποθήκευσης 
•Προετοιμασία, ταξινόμηση παραγγελιών,  
δρομολόγηση πωλήσεων και τιμολογήσεις  
παραδόσεων.

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σταθερές αποδοχές 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διακρίνεται για 
τις οργανωτικές του δυνατότητες, τη θετική διάθεση 
και σκέψη, τη δυνατότητα να λειτουργήσει σε ομάδα 
και τη δέσμευσή του στο αποτέλεσμα.

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

Υπάλληλος Διαχείρισης Εμπορευμάτων 
(ημιαπασχόληση, ορισμένου χρόνου)  

στα Τρίκαλα

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

Τα καθήκοντά σας 
•Ανήκετε στον τομέα διαχείρισης εμπορευμάτων 
και εργάζεστε στις εγκαταστάσεις της αποθήκης 
μας στα Τρίκαλα

•Υποστηρίζετε τα τμήματα του τομέα 
•Αξιολογείτε προσφορές, προτείνετε τις κατάλληλες 
ποσότητες των προϊόντων που θα σταλούν  

στα καταστήματα και φροντίζετε για την αποστολή 
τους, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο εμπορευμάτων 
και τις πωλήσεις 
•Ελέγχετε τα διαφημιστικά μέσα (τηλεόραση,  
εφημερίδες κ.ά.), σύμφωνα με το πλάνο διαφήμισης 
•Προετοιμάζετε τις επιστροφές των προϊόντων, 
παρακολουθείτε τις προσφορές τους  
και προετοιμάζετε αναφορές και δείκτες 
•Εργάζεστε με ημιαπασχόληση

Το προφίλ σας 
•Απόφοιτος-η ανώτερης/ ανώτατης εκπαίδευσης, 
ιδανικά με κατεύθυνση logistics 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή στο χώρο  
των logistics θα εκτιμηθεί 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και προαιρετικά 
Γερμανικών 
•Άριστος χειρισμός του MS Office (ιδιαίτερα  
του Excel). Γνώση Macros θα εκτιμηθεί 
•Επικοινωνιακές δεξιότητες, συνέπεια και ομαδικό 
πνεύμα

Τι προσφέρουμε 
•Αναλαμβάνετε μια ποικιλόμορφη εργασία  
με ελκυστικές αποδοχές, επιπρόσθετες παροχές 
και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση 
•Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο  
περιβάλλον 
•Με την ολοκλήρωση της δίμηνης εκπαίδευσης 
στην περιοχή της Θεσσαλίας είστε έτοιμος-η να 
αντεπεξέλθετε στις προκλήσεις της θέσης και να 
ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρίας μας

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λά-
βουμε το βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψετε 
το αρχείο του βιογραφικού σας σε Word ή PDF στα 
ελληνικά. Επισύναψη βιογραφικού online μέσω του 
link: http://tinyurl.com/nsk5q4c

ΕΣΤΙΑΣΗ
Σερβιτόροι για Εστιατόριο Ξενοδοχείου

Απαραίτητα προσόντα 
•Ευχάριστη προσωπικότητα, επαγγελματική  
εμφάνιση 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία σε εστιατόριο 
ξενοδοχείου 5* 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία  
και στις διαπροσωπικές σχέσεις 
•Καλή χρήση Αγγλικών  
•Οι άνδρες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει  
τη στρατιωτική τους θητεία

Προσφέρονται 
•Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε πολυτελές  
περιβάλλον

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

Εστιατόριο του ξενοδοχείου Belvedere 5* αστέρων 
στη Μύκονο ζητά για εποχική απασχόληση:

Floor Manager 
(Restaurant Manager)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Eπαγγελματική εμπειρία σε ξενοδοχεία 5 αστέρων 
ή/και σε εστιατόρια πολυτελείας. 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. Γνώση επιπλέον 
ξένης γλώσσας και προϋπηρεσία στο εξωτερικό 
θα θεωρηθούν επιπλέον προσόντα 
•Ηλικίας έως 35 ετών 

Απαραίτητες διαπροσωπικές ικανότητες:  
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά,  
πηγαία ευγένεια και εξωστρέφεια, ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας, ηγετικές ικανότητες 
•Προσαρμοστικότητα, αποδοτικότητα υπό συνθήκες 
πίεσης

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

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

 
Α’ Σερβιτόρος Εστιατορίου 

Χώρος εργασίας: Τμήμα τροφίμων και ποτών

Έκταση και γενικός σκοπός της δουλειάς: Να με-
γιστοποιήσει την σταθερή ικανοποίηση των πελατών 
βασιζόμενος στα στάνταρ της εταιρίας και να φροντίσει 
ούτως ώστε το προσωπικό να τηρεί βασικές πολιτικές και 
διαδικασίες συμπεριφοράς, υγιεινής και επαγγελματισμού.

Υπόλογος στον: Maitre d’ hotel ή διευθυντή τροφί-
συνέχεια στη σελ. 18
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•Good command of a second foreign language 
(desirable) 
•Good knowledge of back office operating 
systems 
•Preferably tourism, hospitality or accounting 
degree 
•Pleasant personality and well groomed 
•Ability to work under pressure 
•Excellent communication and organizational 
skills 
•Self-motivated, enthusiastic, with excellent 
customer service skills

Shall you wish to work for us please send your 
CV to the e-mail below: cv@shelby.gr. Please be 
sure that all applications will be treated with 
great confidentiality.

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

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Καλή γνώση της Αγγλικής & Γερμανικής  
γλώσσας, καλή γνώση άλλων ξένων γλωσσών  
θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ελκυστικό πακέτο παροχών 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Διαμονή και διατροφή

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

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

Front Office Agent Poros  
(Code FOR Poros)

Qualifications 
•Degree in hospitality/ tourism. 
•2-3 years minimum experience as a front office 
agent preferably in a luxurious boutique hotel. 
•Excellent command of both English and Greek 
language is essential. 
•Very good knowledge of a second foreign 
language will be considered as an asset. 
•Self-motivated, enthusiastic and customer 
-oriented. 
•Excellent MS Office-computer skills. 
•Negotiation and excellent communication 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 CEPHALONIA PALACE HOTEL επιθυμεί 
να προσλάβει για τη θερινή σεζόν 2015:

«Front Office Manager 
 Υπεύθυνη/νος Κρατήσεων» 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία 2-3 ετών σε θέση front office manager 
σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων και τουλάχιστον  
2 ετών σε θέση κρατήσεων ξενοδοχείου 300  
κλινών και άνω. 
•Εμπειρία κρατήσεων 
•Εμπειρία main courante 
•Πτυχίο ξενοδοχειακής σχολής ή ξενοδοχειακής 
κατεύθυνσης Ελλάδος ή/ και εξωτερικού 
•Πολύ καλή γνώση MS Office και ξενοδοχειακών 
προγραμμάτων (κατά προτίμηση Protel) 
•Ικανότητα οργάνωσης και ελέγχου του τμήματος 
της Υποδοχής με σκοπό την επίτευξη στόχων 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης 
προβλημάτων 
•Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση 
και ικανοποίηση του πελάτη 
•Εξαιρετική ικανότητα γραπτής και προφορικής 
επικοινωνίας σε Ελληνικά, Αγγλικά. H γνώση 
περισσότερων γλωσσών θα εκτιμηθεί.

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 

•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο  
προσόντων και δυνατότητα επαγγελματικής  
εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω 
προϋποθέσεις, μπορούν να αποστείλουν άμεσα 
το βιογραφικό τους σημείωμα με φωτογραφία 
στο e-mail: manager@cphotel.gr

 
To ξενοδοχείο 4 αστέρων (70 κλινών) στη Μύκονο 
Ftelia Bay αναζητά:

Front Office Operation

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η σχολής διοίκησης ξενοδοχειακών 
και τουριστικών επιχειρήσεων, Ελλάδος  
ή του εξωτερικού 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών  
σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο 4* 
•Άριστη γνώση Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας 
στον προφορικό και γραπτό λόγο 
•Ικανότητες οργάνωσης και διοίκησης  
ξενοδοχειακής μονάδος 4* και διαχείρισης  
ανθρωπίνου δυναμικού 
•Ιδιαίτερες ικανότητες διαχείρισης πελατών 
•Ικανότητες στις πωλήσεις(τηλ, email,) 
•Δημιουργικότητα και ικανότητες στην ανάπτυξη 
εκδηλώσεων και events 
•Άριστη γνώση Η/Υ, βασικών ξενοδοχειακών 
προγραμμάτων, MS Office και Social Media 
•Ηλικία 25 έως 35 ετών 
•Προαιρετική γνώση PMS, GDS, IDSs συστημάτων 
και channel management systems

Η εταιρία προσφέρει: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και παροχών,  
αναλόγως προσόντων 
•Διατροφή και διαμονή

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

City Circus Hostel in Athens is looking for a:

Receptionist 
to Join our Front Desk Team

Candidates should be well-experienced and trained. 
They should be interesting personalities with a lot 
of heart and charisma that are self-motivated to 
go further. We want candidates who enjoy the 
atmosphere of a hostel and would love to work in 
a vibrant, dynamic and challenging environment.

The ideal candidate profile should have: 
•Experience in the hotel or recreational industry 
•Preferably a tourism or a hospitality degree 
•The ability to work in a demanding environment, 
following specific seasonal requirements 
•Fluency in English and good knowledge 
of one more language (preferably Spanish) 
•A positive, cheerful and polite attitude. 
•The ability to deal with many people and handle 
the most difficult situations/requests  
in a professional and delicate manner according 
to our high standards. 
•Excellent usage of personal computers incl. MS 
Office platform

This is a position that may require working on a 
shifts basis, so keep that in mind.

To join our team, please send your full application 
including your CV & photo by e-mail at: nondas@
citycircus.gr

 
Το ξενοδοχείο πολυτελείας CASTELLO BOUTIQUE 
RESORT & SPA, Σίσσι Λασιθίου ζητάει:

Υπάλληλο Τμήματος Κρατήσεων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ξενοδοχειακή εμπειρία 3 ετών σε ανάλογη θέση 
πολυτελών ξενοδοχείων 
•Απόφοιτος/η τουριστικής σχολής 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και μιας δεύτερης 
γλώσσας 
•Εξαιρετική ικανότητα χειρισμού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών 
•Επιθυμητή γνώση στην προώθηση πωλήσεων 
(μέσω e-channels)

Επαγγελματικές ικανότητες: 
•Ευχάριστη και οργανωτική προσωπικότητα 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Πελατοκεντρική νοοτροπία 
•Διαπραγματευτικές δεξιότητες

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Δυνατότητα άμεσης πρόσληψης 
•12μηνη εργασία 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 

•Αποδοχές ανάλογες προσόντων

Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
kasmirlis@castellohotels.com. Συστάσεις απαραί-
τητες.

 
Tο ξενοδοχείο 4* Minois Village Suites & Spa 
στην Πάρο επιθυμεί να προσλάβει για τη σεζόν 
2015 (Μάιος - Σεπτέμβριος):

Υπεύθυνη Reception  
Front Office Manager

Άνδρας ή γυναίκα με πολύ καλή εμφάνιση και 
προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία τουλάχιστον 4* και 5*.

Απαραίτητα προσόντα:  
•Πτυχίο ανώτερης σχολής τουριστικών  
επαγγελμάτων εσωτερικού ή εξωτερικού. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον -3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχείο 4 και 5 αστέρων. Συστάσεις 
απαραίτητες. 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Γαλλικών  
(επιπλέον γλώσσες θα θεωρηθούν προσόν) 
•Άριστη γνώση Η/Υ ((Word, Excel, Outlook) 
και ξενοδοχειακών προγραμμάτων.(Γνώση 
Hotelworks/Bluebyte θα θεωρηθεί προσόν) 
•Πολύ καλή γνώση διαχείρισης IDS  
και Webhotelier. 
•Ικανότητα στις πωλήσεις και διοίκησης 
προσωπικού. 
•Γνώσεις τιμολόγησης, έλεγχος λογαριασμών  
και παρακολούθηση στατιστικών πληροφοριών. 
•Συνεργάσιμη με υπευθυνότητα και συνέπεια, 
αποτελεσματική και ευχάριστη παρουσία. 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Προσανατολισμένος/η στην άψογη εξυπηρέτηση 
και ικανοποίηση του πελάτη 
•Ηλικία έως 35 ετών

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Ικανοποιητικές αποδοχές βάσει προσόντων 
•Δυνατότητα εξέλιξης και συνεργασίας σε μόνιμη 
βάση 
•Προμήθειες από τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων, 
σκαφών και από τις πωλήσεις εκδρομών  
και αθλητικών δραστηριοτήτων.

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
μέσω e-mail: cv@minois-village.gr. Όλα τα e-mail 
που δε θα περιλαμβάνουν πρόσφατη φωτογραφία 
δε θα αξιολογούνται. Η εταιρεία ενημερώνει τη-
λεφωνικά μόνο τους υποψήφιους των οποίων 
τα προσόντα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της θέσης.

Το ξενοδοχείο Αστάρτη Σουίτες στη Σαντορίνη 
ψάχνει για:

Καμαριέρες
Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία μέχρι 34 ετών. 
•Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχείο 4-5 αστέρων 
•Γνώση Αγγλικών και Ελληνικών 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης 
προβλημάτων 
•Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 
•Συνεργάσιμη και πρόθυμη στο καλύτερο  
αποτέλεσμα του έργου της

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Iκανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο  
προσόντων και δυνατότητα επαγγελματικής  
εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογρα-
φία. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
με φωτογραφία στο e-mail: info@astartesuites.gr

To ξενοδοχείο 4 αστέρων “APHRODITE BEACH 
RESORT MYKONOS”στον Καλαφάτη της Μυκόνου 
ζητά για τη θερινή σεζόν 2015:

Reservations Manager 
(Κωδ. Θέσης RESMGR)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης τουριστικής  
σχολής της Ελλάδος ή του εξωτερικού. 
•Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών  
σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 4* αστέρων. 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή μίας δεύτερης 
γλώσσας (η γνώση της Γερμανικής ή Ιταλικής)  
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 
•Απαραίτητη η χρήση του ξενοδοχειακού  
προγράμματος PROTEL και διαχείρισης  
κρατήσεων μέσω IDS/GDS. 
•Άριστη γνώση και χειρισμό Η/Υ, MS Office suite. 

•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά,  
οργανωτικά και διοικητικά προσόντα, ομαδικό 
πνεύμα εργασίας. 
•Ικανότητα διαχείρισης καταστάσεων σε συνθήκες 
πίεσης και ευελιξία. 
•Συνεργάσιμη, αποτελεσματική και ευχάριστη  
παρουσία. 
•Ικανότητα στις πωλήσεις και εμπειρία  
στη συνεργασία με (tour operators, travel agents, 
clientele, reps). 
•Γνώσεις τιμολόγησης, έλεγχος λογαριασμών  
και παρακολούθηση στατιστικών πληροφοριών.

Καθήκοντα:
•Υπεύθυνος για την οργάνωση, έλεγχο και διασφάλιση 
της ομαλής λειτουργίας του τμήματος των κρατήσεων.

Η εταιρία μας προσφέρει: 
•Εποχική απασχόληση 
•Ικανοποιητικές αποδοχές αναλόγως προσόντων 
•Διαμονή και διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητα εξέλιξης και συνεργασίας σε μόνιμη 
βάση

Όλες οι αιτήσεις διαχειρίζονται με απόλυτη εμπι-
στευτικότητα. Απαραίτητη η επισύναψη πρόσφατης 
φωτογραφίας του υποψήφιου e-mail: manager@
aphrodite-mykonos.com

 
Ζητούνται προς εργοδότηση από το ξενοδοχείο Sunrise 
Village Beach Hotel, Πεταλίδι Καλαμάτας για επο-
χική 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

 
Για τα LAKITIRA HOTELS στην Κω, ζητούνται υπάλ-
ληλοι με την παρακάτω ειδικότητα:

Βοηθός Προϊσταμένης Ορόφων

•Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καλή γνώση 
Αγγλικής γλώσσας.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@lakitira.gr. 
Fax: 210 6233321, τμήμα προσωπικού.

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

Receptionists

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχείο 5* 
•Άριστη γνώση Αγγλικών, Γερμανικών και Η/Υ 
•Ικανότητα στην επικοινωνία  
και στις διαπροσωπικές σχέσεις 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία 
•Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας

Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, άριστο  
περιβάλλον εργασίας

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

Προϊσταμένη Ορόφων 

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

Απαιτούμενες δ§εξιότητες: 
•Παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα  
και αποφασιστικότητα. 
•Πνεύμα ομαδικό και προσανατολισμένο  
στην επίτευξη στόχων. 
•Δυναμική και επικοινωνιακή προσωπικότητα. 
•Αποτελεσματική διαχείριση των καταστάσεων 
και άμεση εξεύρεση λύσεων.

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εργασία σε ευχάριστους χώρους 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
aliapalace7@gmail.com

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
The luxury boutique hotels “Katikies” member of the 
Leading Hotels of the Word “Villa Katikies” - Private 
Santorini Villas “Kirini Suites & Spa” member of 
Relais & Chateaux “Sunrocks” member of Small 
Luxury Hotels of the Word “Chromata” member of 
Small Luxury Hotels of the Word. Seeking for the 
season 2015:

Reservations Agent

Location: Santorini, Greece

Position summary: The ideal candidate should be 
able to provide excellent customer service and to 
make sure that the highest quality standards are 
achieved. He/she should be responsible to create, 
implement and monitor on a daily basis the sales plan 
of the hotel, the hotel’s reservations and creating 
the pricing strategy of the property.

Position requirements: 
•Degree in hospitality / tourism. 
•2 years minimum experience as a front  
office-reservations agent preferably  
in a luxurious boutique hotel. 
•Excellent command of both English and Greek 
language is essential. 
•Very good knowledge of a second foreign 
language will be considered as an asset. 
•Self-motivated, enthusiastic  
and customer-oriented. 
•Excellent knowledge of any PMS,IDS,MS  
Office-computer skills. 
•Negotiation and excellent communication skills. 
•Well groomed with strong interpersonal skills.

Katikies hotels group offer: Accommodation, chance 
to be developed, competitive compensation package

Should you wish to be a member of our team, please 
send us your CV along with a photo of yourself at the 
following e-mail: hr@katikies.com All applications 
will be treated in the strictest confidence.

Το πολυτελές συγκρότημα Porto Zante Villas & 
Spa, μέλος των SMALL LUXURY HOTELS OF THE 
WORLD ζητά για τη θερινή σεζόν (Απρίλιος - Οκτώ-
βριος 2015):

Guest Relations 
Εξυπηρέτηση Πελατών - (Ζάκυνθος)

•Απόφοιτος τουριστικής σχολής ή προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση σε πολυτελές συγκρότημα 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση H/Y σε περιβάλλον Windows 
•Ευχέρεια στις δημόσιες σχέσεις 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Διαμονή, διατροφή, ανταγωνιστικό πακέτο  
αποδοχών, πλήρης ασφάλιση.

Αποστολή βιογραφικού & φωτογραφία: 
reception@portozante.com

 
Receptionist

Η Atlantica Hotels & Resorts, μια από τις πιο 
γρήγορα ανελισσόμενες εταιρείες στην Ελλάδα και 
την Κύπρο, αναζητά άτομο για τη θέση της υποδοχής 
ως receptionist για το ξενοδοχείο Atlantica Grand 
Mediterraneo, στην Κέρκυρα.

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχεία 5* 
•Πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση Γερμανικής γλώσσας 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Οργανωτικό πνεύμα και ευχέρεια  
στην επικοινωνία

Για όλες τις αιτήσεις και τα στοιχεία που θα υπο-
βληθούν θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Αποστολή βιογραφικών στην παρακάτω διεύθυνση: 
gen_mng_grandmed@atlanticahotels.com. Βιογραφικά 
χωρίς πρόσφατη φωτογραφία δε θα ληφθούν υπ’όψιν. 
Η επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους υποψήφιους 
όπου ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των θέσεων.

 
Το ξενοδοχείο CAVO TAGOO 5* στη Μύκονο ζητά 
για εργασία για τη σεζόν 2015 (Μάιος - Οκτώβριος):

Βοηθό Προϊσταμένης Ορόφων

Η υποψήφια θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
•Απόφοιτη ξενοδοχειακής - τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχείο 5* 
•Εμπειρία στην άψογη εξυπηρέτηση πελατών 
υψηλού επιπέδου 
•Ικανότητα στην οργάνωση και διοίκηση  
προσωπικού 

•Ικανότητα στον ποιοτικό έλεγχο 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Ηλικία έως 35 ετών

Αποστείλατε βιογραφικό και φωτογραφία (απαραίτητη) 
στο e-mail: gm@cavotagoo.gr

 
Η Lamway Hotel Management Group αναζητά:

Υπάλληλους Υποδοχής

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής τουριστικών επαγγελμάτων  
ή αντίστοιχης. 
•Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 4 χρόνια  
σε ξενοδοχεία 4* ή 5*.  
•Άριστη γνώση Αγγλικών. Επιθυμητή η γνώση 
δεύτερης ξένης γλώσσας.  
•Γνώση χειρισμού H/Y και ξενοδοχειακών  
προγραμμάτων. 
•Γνώση χειρισμού συστημάτων IDS, GDS. 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία.

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

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

Maitre d’ Hotel - Operation

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής τουριστικών επιχειρήσεων 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 χρόνια σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχειακή μονάδα 5* 
•Άριστη γνώση οινολογίας 
•Άριστη γνώση Αγγλικής

Καθήκοντα και υπευθυνότητες: 
•Ευθύνεται για την εύρυθμη και αποτελεσματική 
λειτουργία του τμήματος FB 
•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

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
kasiakou@themargi.gr

 
Tο ξενοδοχείο SOVEREIGN στην Kαρδαμαίνα - Κω, 
τεσσάρων αστέρων, club με πελάτες Ιταλούς -Άγ-
γλους αναζητά:

Καμαριέρες

Βιογραφικά στο e-mail: sovereignbeach@yahoo.
co.uk, fax -2242 091943, τηλ: 2242 092334-5, 
(κoς Φραγκο - κος Μοναχα).

 
Welcome Service

Company description: The Rocabella Mykonos Art 
Hotel & Spa intents to be hopitality heart of the area 
of Agios Stefanos - a small picturesque Mykonina 
village, offering great views to Mykonos town, Delos, 
Syros and the new Mykonos port.

This boutique hotel & spa is a refreshing addition 
to a village sprawling with traditional whitewashed 
structures and intends to put the focus back on the 
outdoors and natural surroundings.

Location: The hotel is located 100 meters from the 
sandy beach of Agios Stefanos and all rooms offer 
inspiring views of the Aegean Sea. From the hotel, 
a short drive takes you to the premier attractions 
in Mykonos Town such as the famous cocktail bars; 
the folklore museums and the fine dine restaurants.

The hotel is located in an area of 4000 square meters 
strategically overlooking Mykonos and the Mykonos 
Airport is just 6 kilometers away.

Please download from the following link: http://
tinyurl.com/k43zk2j and save the job description 
document to your PC.

Check the boxes that apply to you and save the 
document by typing your surname in front of the 
document name.

You should then send us by using your e-mail: 
•The job description document 
•Your CV and 
•A recent photo of yours

At e-mail: hr@rocabella.gr / rocabellacv@gmail.com

If you do not have an email address, you can create 
one using a free email service (e.g.: Gmail, Yahoo, 
Hotmail). Upon creating your email account, enter 
your email address and begin the online application 
and registration process.

Upon its receipt we will inform you accordingly. 
Please note that no application will be accepted 
if you fail to send us the required documents (job 
description, CV, photo) Looking forward meeting 
you in person!

 
Front Office Agent

Grace Hotels is an upscale boutique hotel group, 
currently operating properties in Mykonos (www.
mykonosgrace.com) and in Santorini (www.
santorinigrace.com).The group is rapidly expanding 
both in Greece and on an International scale with 
fresh & innovating projects opening in different 
destinations developing Grace into a well established 
brand in the tourism sector.

The group aims at creating a young & dynamic 
team that will achieve excellence in all levels of 
hospitality and become the soul of the hotels. Grace 
Santorini are under preparation for another successful 
season by putting together a strong team of well 
experienced individuals and is currently seeking to 
recruit front office agent for the daily operation of 
the front office departments of the hotels during the 
2015 season. The reception operates 24 hours and 
provides full concierge services. Daily activities and 
responsibilities require the following:

Essential qualifications 
•Previous experience in similar position in a 5* 
hotel. 
•Hospitality or tourism degree. 
•Ability to communicate fluently in both Greek 
and English language. 
•Computer literate and experienced with PMS. 
•Excellent organization and communication skills

Key responsibilities & attributes  
•Have full knowledge of hotel facilities  
and services, as well as the local area. 
•Prompt and efficient completion of the shift’s 
duties. 
•Adhere to company check-in and check-out  
procedures, rooming, phone and e-mail handling. 
•Contribute actively in achieving high sales  
turnover with cross selling. 
•Develop and form positive relationships with 
guests and team members, whilst remaining  
professional and service standard orientated  
at all times. 
•Demonstrate service attributes in accordance 
with industry expectations and company 
standards including: 
-Guest attentiveness 
-Anticipate guest needs 
-Demonstrate a «service» attitude 
-Accurately & promptly fulfilling guests requests 
-Maintain a high level of knowledge which affects 
the guest experience  
-Take appropriate action to resolve guest  
dissatisfaction

The FO agent will report directly to the front office 
manager. Interaction with guests will necessitate 
being well-mannered, well-presented and helpful. The 
group offers a competitive salary, accommodation, 
meals at the hotel, a friendly work environment, 
and opportunities for career development within 
a dynamic group.

Please send CV with photograph to the following 
e-mail: careers.greece@gracehotels.com or fax your 
resume to +30 22890 26689 for Mykonos and +30 
22860 21299 for Santorini. For your convenience, apply 
by mentioning the terminus location of interest. All 
applications will be treated with strictest confidence.

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

Υπάλληλους Υποδοχής

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση και σε ξενοδοχείο  
5 αστέρων 
•Γνώση του ξενοδοχειακού προγράμματος Protel 
•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 σταλούν στο e-mail: hotelsaintjohn@
gmail.com

 
The luxury boutique hotels “Katikies” member of the 
leading hotels of the Word “Villa Katikies” - Private 
Santorini Villas “Kirini Suites & Spa” member of 
Relais & Chateaux “Sunrocks” member of small 
luxury hotels of the Word “Chromata” member of 
Small Luxury Hotels of the Word. Seeking for the 
season 2015:

Concierge

Location: Santorini, Greece

Position summary: The ideal candidate should be 
able to provide excellent customer service, providing 
them with local and travel information, to act as a 
sales person, promoting the image of the hotel at 
all times and to make sure that the highest quality 
standards are achieved. He/she should be able to 
deal with guest pampering, telephone / switchboard.

Position requirements: 
•2 years minimum experience in a luxurious 
boutique hotel 
•Excellent command of both the English 
language and the Greek language oral  
and written. Additional multilingual skills 
preferred, but not required. 
•Computer literacy 
•Well groomed with strong interpersonal skills 
•Selling skills 
•A passion for hospitality and exceeding  
our guests’ expectations 
•Being courteous, helpful, discrete, honest  
and proactive

Katikies hotels group offer: 
•Accommodation, chance to be developed, 
competitive compensation package

Should you wish to be a member of our team, please 
send us your CV along with a photo of yourself at the 
following e-mail: hr@katikies.com. All applications 
will be treated in the strictest confidence.

The group of companies Ermia Hotels & Resorts 
a specialist in the management development and 
consulting services in hotels, is looking for a new 
partner for the position of:

Receptionist

We are looking for a dynamic candidate for our Villa 
Complex in Skioni, Halkidiki.

Job description 
•To handle all guest enquiries and guest 
information ensuring maximum guest satisfaction 
and adhering to the standard required by the hotel. 
•To assist with the operations of the mini market 
located at the reception area. 
•To meet and greet customers 
•Handles arrivals and departures 
•Responsible for filling of registration cards 
•To meet customer needs by providing extra 
services 
•To assist with events& banquet when required 
•Helps customers with any issues - questions - 
complaints 
•Updates the reception log book with any issues 
during his shift 
•To receive telephone enquiries and proceed  
to reservations 
•To assist with inputting reservations to the back 
office system 
•To provide cost-control assistance  
and to register invoices in the back office system 
•Checks and keeps the cashier 
•Collects customer satisfaction questionnaires 
•Checks for shortages of stationery, 
consumables and pharmacy and informs the Villa 
executive 
•Is responsible for the smooth operation  
of the PC - printers - phones and generally  
all the equipment of the reception desk 16.

Desired skills and experience 
•At least 2 years of experience at the same 
position in a four/five star property 
•Excellent command of English language 
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μων & ποτών ή F & B controller ή γενικό διευθυντή 
ανάλογα με το οργανόγραμμα της επιχείρησης.

Βασικά καθήκοντα: 
•Να συμβουλεύεται καθημερινά το forecast  
από το τμήμα υποδοχής. 
•Να παραδίδει το πλάνο κατανομής εργασίας  
το οποίο γίνεται σε συνάρτηση με την πληρότητα 
εβδομαδιαίως και πρέπει να φέρει πάντα  
και την υπογραφή του διευθυντή. Το πλάνο  
παραδίδεται κάθε Παρασκευή για την επόμενη 
εβδομάδα. Επίσης μπορεί να διαμορφωθεί κατά  
τη διάρκεια της εβδομάδας ανάλογα με τυχόν αλλαγές. 
•Είναι υπεύθυνος για την καλή συνεργασία  
με το υφιστάμενο προσωπικό. 
•Είναι υπεύθυνος να τηρεί τον πειθαρχικό έλεγχο 
στο προσωπικό βάση πολιτικών και διαδικασιών 
της εταιρίας. 
•Να διεκπεραιώνει στο έπακρο όλες τις πολιτικές 
και διαδικασίες του τμήματος τροφίμων και ποτών. 
•Να χειρίζεται όλα τα παράπονα πελατών,  
τις επιθυμίες τους και τις απορίες που έχουν 
σχετικά με το φαγητό, τα ποτά και τη εξυπηρέτηση. 
•Να καθιερώνει και να διατηρεί καλή σχέση  
με τους πελάτες. 
•Να παρέχει πάντα στους πελάτες ευγενική  
και επαγγελματική εξυπηρέτηση. 
•Να χειρίζεται τις απορίες των πελατών  
με ευγενικό και αποτελεσματικό τρόπο. 
•Να είναι παρών στο εστιατόριο όλες τις ώρες 
κατά τη διάρκεια λειτουργικών περιόδων. 
•Να προσέρχεται στο χώρο εργασίας του στην ώρα 
του, ντυμένος με τη σωστή ενδυμασία και φέροντας 
το ταμπελάκι με το όνομά του. 
•Να διατηρεί καλές διαπροσωπικές σχέσεις  
με το προσωπικό του τμήματος και τα άλλα τμήματα. 
•Να κατανοεί πλήρως την πολιτική της εταιρίας 
όσον αφορά την φωτιά, την υγιεινή και την ασφάλεια 
και να προσκολλάται σ’ αυτή την πολιτική. 
•Να εκπαιδεύει τους νεοπροσληφθέντες βάση  
του μηνιαίου πλάνου εκπαιδεύσεως του τμήματος. 
•Να εξασκεί τεχνική προώθησης πωλήσεων  
όταν αυτό είναι εφικτό, βοηθώντας, συμβουλεύοντας 
τον πελάτη να επιλέξει σύμφωνα με τα καθιερωμένα 
στάνταρ. 
•Να φροντίζει για την αύξηση του τζίρου. 
•Να παραδίδει στον F&B controller τη μηνιαία 
απογραφή τμήματος προς έλεγχο. 
•Να ελέγχει τις φθορές, να φροντίζει  
να καταγράφονται στο επίσημο έντυπο αποδίδοντας 
ημερήσια αναφορά στον F & B controller βάση 
πολιτικών και διαδικασιών της εταιρίας  
•Να τηρεί ευλαβικά και να ελέγχει τις εσωτερικές 
διακινήσεις του τμήματος αποδίδοντας ημερήσια 
αναφορά στον F & B controller βάση πολιτικών  
και διαδικασιών της εταιρίας  
•Να φροντίζει για την σωστή ποιότητα  
και παρουσίαση του μπουφέ. 
•Να έχει άριστη συνεργασία με την κουζίνα.  
Να φροντίζει να γίνονται όλες οι απαραίτητες  
εργασίες και καθαριότητες από το προσωπικό βάση 
ημερήσιου πλάνου. 
•Να ελέγχει πηγές ενέργειας παγίων και φροντίζει 
για την σωστή χρήση (φώτα, νερό, a/c, μπουφές κ.λ.π.). 
•Να παρευρίσκεται σε όλες τις συναντήσεις  
και τις εκπαιδεύσεις όπως αυτό απαιτείται  
από τη διοίκηση του τμήματος. Να ενημερώνεται 
καθημερινώς από το βιβλίο επικοινωνίας του μπαρ 
και να ενημερώνει καθημερινώς το βιβλίο  
επικοινωνίας των προϊσταμένων.

Προσόντα για τη θέση: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής ή πανεπιστημίου 
Ελλάδος ή εξωτερικού 
•Άριστη διαχείριση γραπτή και προφορική της 
Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. Πρόσθετη 
γλώσσα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν  
•Μίνιμουμ δυο έτη προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο 
3* ή μίνιμουμ προϋπηρεσία τρία έτη σε a la carte 
εστιατόριο  
•Βασικές γνώσεις χρήσης υπολογιστή  
θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν 
•Άριστα καθήκοντα εξυπηρέτησης πελατών  
και ικανότητα αντίληψης αναγκών του πελάτη 
•Ικανότητα να σκέφτεται και να αποφασίζει  
κάτω από πίεση 
•Ικανότητα να οργανώνει το χρόνο σωστά  
και να θέτει προτεραιότητες. 
•Ικανότητα να εργάζεται παράλληλα πάνω  
σε διάφορα θέματα 
•Ικανότητα να εργάζεται ως μέρος μια μικρής  
ομάδας και παράλληλα να μπορεί να λαμβάνει 
πρωτοβουλία στην επίλυση σημαντικών θεμάτων 
•Η ικανότητα και η αυτοπεποίθηση να πουλάει/ 
προωθεί θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Πακέτο παροχών/αποδοχών: 
•Διαμονή σε κοντινή απόσταση από την επιχείρηση 
•Δυο γεύματα ανά ημέρα (πρωινό, μεσημεριανό) 
•Στολή εργασίας & ταμπελάκι με το όνομα  
του εργαζόμενου 

•Εκπαίδευση πριν την άφιξη στο νησί αλλά και κατά 
την διάρκεια της εργασίας για την ομαλή  
προσαρμογή στη φιλοσοφία της επιχείρησης  
•Ασφάλιση 
•Μισθός ικανοποιητικός
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@calderaromantica.gr

Το ξενοδοχείο πολυτελείας Lesante Luxury Hotel 
& Spa, επιθυμεί να προσλάβει:

Μάγειρα Κρύας Κουζίνας

Επιθυμητά προσόντα: 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Πτυχίο σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Προϋπηρεσία 4-6 έτη σε αντίστοιχη θέση 
•Επαγγελματική συμπεριφορά 
•Ομαδικότητα - πνεύμα συνεργασίας
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Μισθός αναλόγως προσόντων
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@lesante.gr

Το ξενοδοχείο πολυτελείας CASTELLO VILLAGE 
RESORT (4*), Σίσσι Λασιθίου ζητά:

Μάγειρα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη/σεζόν σε ανάλογης 
κατηγορίας ξενοδοχείο 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Επαγγελματικές ικανότητες: 
•Σοβαρότητα και υπευθυνότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Μακροχρόνια συνεργασία και προοπτικές 
 επαγγελματικής εξέλιξης 
•Διαμονή και διατροφή 
•Άριστες συνθήκες και περιβάλλον εργασίας
Βιογραφικά στο e-mail: kasmirlis@castellohotels.com

The group of companies Ermia Hotels & Resorts 
a specialist in the management development and 
consulting services in hotels, is looking for a new 
partner for the position of:

Bartender

We are looking for a dynamic candidate for our Villa 
Complex in Skioni, Halkidiki.

Job description: 
•To prepare beverages and provide all guests 
with courteous and professional, service that 
supports the outlet’s operating concept and hotel 
standards. 
•To assist with banquet/events at the beach  
or pool bar 
•Arrives to work on time and follows the hotel 
dress code 
•Follows instructions by the bar manager about 
the course of work or any other issue that may rise 
•Implements service at the bar and prepares 
goods for the lobby area 
•Promotes the hotel and hotel events to the bar 
clients. 7. Welcomes and gives farewell  
to the clients. 8. 
•Ensures client satisfaction 
•Complies with the orders of the bar manager, 
collaborates with him/her on any particular 
characteristics of service and informs him/her  
on any problems. 
•Solve any relevant customer complaints. 
•Responsible for the proper use of utensils, 
cutlery, glasses and other materials used  
for service 
•Reports destroyed/missing utensils, cutlery, 
glasses and other materials, according to relevant 
operational procedures 
•Reports maintenance issues of the bar area 
•Participates in inventory control. Is responsible 
for daily control of wines and beverages kept  
at the bar refrigerators 
•Responsible for safety and turn-off of all 
machinery / light switches in the bar area 
•Participates in preparation of bar/lobby areas  
for an event 
•Ensures that all waist/empty bottles are packed 
and transported promptly in accordance  
with hygiene rules 
•Is responsible for the prompt communication 
with the housekeeping dept. for any issues  
that might arise 
•Is responsible for the cleanness, elegance  
and consistency of his post, before during  
and after service

Desired skills and experience: 
•At least 2 years of experience at the same 
position in a four/five star property 
•Excellent command of English language 
•Knowledge of Micros or other P.O.S. Appliances 
•Pleasant and friendly personality 
•Self-motivated, enthusiastic, with excellent 
customer service skills 
•Well groomed 
•Ability to work under pressure

Shall you wish to work for us please send your CV 
to the e-mail below: cv@shelby.gr. Please be sure 
that all applications will be treated with great 
confidentiality.

Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης «MIKEL» 
προκειμένου να στελεχώσει το κατάστημά της στην 
Πετρούπολη, ζητά προσωπικό ηλικίας 20 - 35 ετών 
για τις παρακάτω θέσεις:

Υπεύθυνο Καταστήματος, 
Barista

Αποστολή βιογραφικών (με επισυναπτόμενη φωτο-
γραφία) στο e-mail: hr.ath@georgiaff.gr. Fax: 211 
800 4885, τηλ. 210 2517 255.

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

Έμπειρο Barman & Α’ Σερβιτόρο

Η θέση αναφέρεται: Είναι υπεύθυνος, διευθύνει και 
κατευθύνει, ελέγχει όλες τις λειτουργίες και το προ-
σωπικό των τμημάτων του.

Απαραίτητα προσόντα/προϋποθέσεις: 
•Γνωρίζει άπταιστα όλες τις λειτουργίες  
των τμημάτων για το οποίο είναι υπεύθυνος  
(main restaurant, bars a la cart, beach bar etc) 
•Επαγγελματική εμπειρία 3-5 ετών σε ξενοδοχεία 
πολυτελείας 5*/resorts 
•Άριστες διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες 
με σωστή, δίκαιη και αμερόληπτη διαχείριση  
του προσωπικού του. 
•Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα. 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, υψηλή απόδοση  
σε συνθήκες πίεσης με θετική σκέψη. 
•Ικανότητα επιτήρησης, διόρθωσης και παρουσίασης 
όλων των εργασιών του τμήματος 
•Κάτοχος πτυχίου ξενοδοχειακής/τουριστική σχολής 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

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

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

 
Tο ξενοδοχείο 5* Minoa Palace Resort & Spa στον 
Πλατανιά Χανίων, επιθυμεί να προσλάβει για τη σε-
ζόν 2015:

Service Manager

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε 5* 
ξενοδοχείο 
•Άριστη γνώση Αγγλικής. Γνώση δεύτερης ξένης 
γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 
•Άριστο διοικητικό, οργανωτικό και επικοινωνιακό 
προφίλ 
•Τυπική εμφάνιση

Κύρια καθήκοντα: 
•Καθημερινός συντονισμός και υποστήριξη  
των 4 εστιατορίων του ξενοδοχείου 
•Επίβλεψη και οργάνωση προσωπικού  
σε εκδηλώσεις και συνέδρια 
•Διασφάλιση ποιοτικής παροχής υπηρεσιών  
και ικανοποίησης του πελάτη διαχείριση  
παραπόνων 
•Supervising και εκπαίδευση προσωπικού

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό 
με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: secretariat@
minoapalace.gr

Η εταιρία «ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ», ζητά για τη στελέ-
χωση των καταστημάτων της εντός της περιοχής του 
Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών τη παρακάτω ειδικότητα:

Μπουφετζήδες

Προφίλ υποψηφίων: 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους 

•Κάτοχοι πιστοποιητικού υγείας σε ισχύ 
•Θα προτιμηθούν κάτοικοι των τριγύρω περιοχών

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι παρακαλούνται να 
αναφέρουν τη θέση για την οποία αποστέλλουν το 
βιογραφικό τους στο e-mail: hr@gefsinus.gr

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Η μεγαλύτερη Ελληνική Αλυσίδα Spa “Aegeo Spas” 
ζητεί για τη σεζόν 2015:

Κομμωτές, Μανικιουρίστ & Πεντικιουρίστ

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Ελάχιστη προϋπηρεσία 2 ετών 
•Επιθυμητός ο τίτλος σπουδών 
•Πνεύμα συνεργασίας και καλή επικοινωνία 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση (και εκτός  
ξενοδοχειακού χώρου) θα θεωρηθεί επιπρόσθετο 
προσόν 
•Επιθυμητή η γνώση μιας ξένης γλώσσας 
•Απαραίτητη η γνώση ή η θέληση εκμάθησης μασάζ

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Μισθός βάσει προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό 
με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: manager@
aegeospas.gr, (τηλ. επικοινωνίας: 2810 263700).

 
Tο ξενοδοχείο 4* Minois Village Suites & Spa στην 
Πάρο επιθυμεί να προσλάβει για τη σεζόν 2015 
(Μάιος - Σεπτέμβριος): 

Spa Therapist / Masseur (Γυναίκα) 
Πρωινή & Απογευματινή Βάρδια, Σπαστό Ωράριο

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ανάλογης σχολής 
•Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
σε αντίστοιχο spa ξενοδοχείων 5*, city spa  
ή πολυδύναμο κέντρο ομορφιάς. Συστάσεις  
απαραίτητες. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Επιθυμητά Γαλλικά (θα θεωρηθεί προσόν) 
και άλλες ξένες γλώσσες 
•Άριστη γνώση θεραπειών προσώπου σώματος 
(απαραίτητη γνώση αποτρίχωσης) 
•Γνώση manicure & pedicure θα θεωρηθεί προσόν 
(Κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος 
manicure-pedicure) 
•Οργανωτικό πνεύμα, ομαδικότητα στην εργασία 
και ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Διάθεση για προσφορά υπηρεσιών υψηλών  
προδιαγραφών 
•Πολύ καλή εμφάνιση 
•Διαβατήριο/ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ΑΦΜ και ΑΜΚΑ

Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές βάσει προσόντων  
και ασφάλιση 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
μέσω e-mail: cv@minois-village.gr. Όλα τα e-mail 
που δε θα περιλαμβάνουν πρόσφατη φωτογραφία δε 
θα αξιολογούνται. Η εταιρεία ενημερώνει τηλεφωνι-
κά μόνο τους υποψήφιους των οποίων τα προσόντα 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.

 
Η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα Spa «Aegeo Spas» 
ζητεί για τη σεζόν 2015:

Managers - Supervisors

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση  
σε spa ξενοδοχείου 
•Άριστες ικανότητες επικοινωνίας και εμπειρία 
στις δημόσιες σχέσεις για την υποδοχή του spa. 
•Ικανότητα στις πωλήσεις και την προώθηση  
προϊόντων/υπηρεσιών καθώς και την επίτευξη 
στόχων που θα οριστούν από την εταιρία. 
•Εμπειρία στη διοίκηση και ηγετικές ικανότητες. 
•Εμπειρία στη δημιουργία πακέτων θεραπειών  
και προσφορών, ανάλογα με τις ανάγκες 
του πελάτη και τις επιχειρήσεως. 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής  
γλώσσας. Η γνώση Ρωσικής ή άλλων ξένων 
γλωσσών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.

Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης με προσφορά 
μόνιμης θέσης εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό 
με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: manager@
aegeospas.gr(τηλ. επικοινωνίας: 2810 263700).

Γεωτεχνικός 
Κωδικός Θέσης: ΓΕΩ

Η εταιρία Ελληνικός Χρυσός επιθυμεί να προσλάβει εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης για το μεταλλείο 
στην ολυμπιάδα για τη θέση του γεωτεχνικού.

Σκοπός της θέσης είναι: 
•Η εκτέλεση των καθημερινών υπόγειων εργασιών 
•Οι καθημερινοί έλεγχοι στο μεταλλείο στις στοές ανάπτυξης και παραγωγής 
•Υπόγεια γεωτεχνικά και χαρτογράφηση 
•Η εφαρμογή των συστημάτων ταξινόμησης βραχόμαζας και αξιολόγηση των γεωτεχνικών συνθηκών 
•Υπόγειες εργασίες πεδίου 
•Η γεωτεχνική καταγραφή πυρήνων 
•Η χρήση του λογισμικού Sirovision τρισδιάστατης ψηφιακής γεωτεχνικής καταγραφής 
•Η γεωτεχνική ερμηνεία και ανάλυση 
•Η εκτέλεση και εισαγωγή δεδομένων από τις καθημερινές εργασίες σε γεωτεχνική βάση δεδομένων

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα: 
•Πτυχίο γεωλογίας ή πτυχίο μηχανικού μεταλλείου (σχετικές μεταπτυχιακές σπουδές θα εκτιμηθούν) 
•Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή 
•Εξοικείωση με τεχνικές καταγραφής και ταξινόμησης βραχόμαζας και μηχανικής πετρωμάτων 
•Πολύ καλή γνώση και δεξιότητα στη χρήση Η/Υ (Office Suite, CAD and GIS software) 
•Γνώσεις χρήσης προγραμμάτων μοντελοποίησης γεωτεχνικών παραμέτρων 
•Προθυμία και ικανότητα εργασίας σε συνθήκες υπόγειου μεταλλείου 
•Ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον υπό αυστηρά χρονοδιαγράμματα και με αυστηρή τήρηση  
των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, γραπτή και προφορική 
•Ικανότητα αυτόνομης εργασίας μέσα σε περιβάλλον ομάδας 
•Δίπλωμα οδήγησης

Σε περίπτωση που διαθέτετε τα παραπάνω και θέλετε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, παρακαλώ 
αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Hr@gr.eldoradogold.com με 
τον κωδικό ΓΕΩ ή στην ταχ. διεύθυνση Ελληνικός Χρυσός, Στρατώνι Χαλκιδικής, ΤΚ 63082, υπόψη 
διεύθυνσης ανθρωπίνου δυναμικού.

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:

Υπεύθυνος Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης (ΥΕΑ-15) 
με έδρα τη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς

Περιγραφή θέσης: Η διερεύνηση και κάλυψη των τρεχουσών και μελλοντικών εκπαιδευτικών αναγκών 
των εργαζομένων του ομίλου, καθώς και ο προγραμματισμός, σχεδιασμός και οργάνωση των εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων, με στόχο την ανάπτυξη και εξέλιξη των εργαζομένων. Διαχείριση γνώσης.
Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικών  
ή κοινωνικών επιστημών 
•Επιθυμητός μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών (ΜΒΑ ή HR)  
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
και Η/Υ 
•Επιθυμητή γνώση 2ης ξένης 
γλώσσας 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές 

ικανότητες

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 
•Μετακίνηση από και προς  
το χώρο εργασίας με εταιρικό 
λεωφορείο

Αποστολή βιογραφικών (ανα-
φέροντας τον τίτλο της θέσης) 
μέσω του link: http://tinyurl.
com/qhtkd4p

Traffic Planners - UK
Our client is an international infrastructure and business services consultancy, working in partnership 
with both the public and private sector. Their transport planning division is seeking traffic planners of 
development planning to join their team.
Key responsibilities: 
•Assist the delivery of development planning, 
transport modelling and transport consultancy 
projects 
•Provide technical support to transport 
planning and development planning projects. 
•Deliver to agreed personal targets. 
•Deliver technical inputs to required quality, 
cost and time. 
•Prepare high quality technical notes.

Required skills and experience: 
•Experience of transport planning or relevant 
discipline may be limited to university studies. 
•Knowledge of commercial and business skills 
likely to be limited to university studies  
or outside of transport planning profession. 
•Evidence of a basic understanding of transport 
planning and an awareness of transport  
and traffic issues. 
•Experience in a combination of software 
packages from the following: SATURN, TUBA, 
COBA, QUADRO, S-Paramics, LinSig, ARCADY, 
Junctions8. 

•Experience of the following would also be  
an advantageous: MapInfo, TRICS, VISSIM, 
MyRIAD, traffic surveys, data analysis. 
•Knowledge of UK government planning policies 
and transport planning guidance. 
•Proven ability of working within a team 
environment. 
•Proficient in Word and Excel and understand/
have experience of macros etc. 
•Highly numerate with strong problem solving 
skills.

Qualifications: 
•Numerate first degree in transport, 
mathematics, geography, civil engineering,  
or a related subject is essential. 
•MSc in transport planning is desirable. 
•Should have commenced on path to chartered 
professional (CEng, TPP or CMILT) status.

Benefits: 
•Competitive salary.

The response address should be: 
recruitment@pointonejobs.com

Αναλυτής Προγραμματιστής/τρια σε PowerBuilder
Η SYSCO Α.Ε. εταιρία πληροφορικής, από τους μεγαλύτερους Integrators στο χώρο μηχανοργάνωσης 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ζητάει αναλυτή - προγραμματιστή για τις δραστηριότητες της στον ξενο-
δοχειακό / επισιτιστικό τομέα με το λογισμικό EPITOME PMS & EPITOME.Net PMS & EPIKOUROS P.O.S.

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

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

Στείλτε βιογραφικό σημείωμα στην: SYSCO Α.Ε. Εφέσου 6 & Λεωφ. Συγγρού - 171 21, Νέα Σμύρνη, 
τηλ: 210 9319551, fax: 210 9319662, e-mail: info@sysco.gr

AW - SharePoint 2013 - Η Αllweb Solutions ζητά ταλαντούχους:

Μηχανικούς Λογισμικού για Απασχόληση
Με αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών και λύσεων με το Microsoft SharePoint 2010 / 2013.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο μηχανικού πληροφορικής ή / και λογισμικού 
•Αποδεδειγμένη άριστη γνώση Αγγλικών 
•Κατανόηση της αρχιτεκτονικής του Microsoft SharePoint. 
•Αποδεδειγμένη 5ετη εμπειρία σε σχεδιασμό και υλοποίηση intranet & extranet με SharePoint 2010 
- 2013 συμπεριλαμβανομένου του λογικού και φυσικού σχεδιασμού 
•Σχεδιασμός (design), ανάπτυξη (develop), ολοκλήρωση (deploy) και υποστήριξη(support)  
out-of-the-box solutions με τη χρήση του SharePoint 2010 - 2013, SharePoint Designer  
2010 - 2013, SharePoint’s content management services 
•Εμπειρία στην υποστήριξη υλοποιήσεων σε SharePoint 2010 - 2013. 
•Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών όπως επίσης και σε σενάρια αναβάθμισης / μετάπτωσης  
δεδομένων 
•Εμπειρία στη διαχείριση SharePoint Sites 
•Γνώση τεχνολογιών και εργαλείων ανάπτυξης όπως SharePoint Designer, Visual Studio, C#,.NET 
framework, Web Services, JavaScript/CSS, HTML, SSRS Reports, SQL Queries, XML 
•Εμπειρία στην ανάπτυξη λύσεων με το Workflow Framework για το Microsoft SharePoint. 
•Άριστη γνώση διαλειτουργικότητας με άλλες εφαρμογές και συστήματα 
•Αποδεδειγμένη 5ετη εμπειρία σε εφαρμογές .NET, #C, SQL Server 
•Εμπειρία στην ανάπτυξη και υποστήριξη λύσεων χρησιμοποιώντας web based πλατφόρμες 
•Επιθυμητή γνώση εργαλείων μοντελοποίησης όπως UML και μεθοδολογιών ανάπτυξης εφαρμογών 
όπως SCRUM, MSF, RUP, DSDM, AGILE development 
•Ικανότητα έρευνας και υιοθέτησης νέων τεχνολογιών 
•Ικανότητα για αποτελεσματική εργασία τόσο ανεξάρτητα όσο και σα μέρος ομάδας. 
•Ικανότητα σύνταξης τεχνικών κειμένων, ανάλυσης προδιαγραφών τόσο στα Ελληνικά  
όσο και στα Αγγλικά και παραγωγή use case models. 
•Portfolio προηγούμενων έργων. Οι υποψήφιοι πρέπει να παρουσιάσουν δύο project τουλάχιστον 
(που έχουν υλοποιήσει οι ίδιοι) με τη χρήση της τεχνολογίας SharePoint

Η εταιρία παρέχει: 
•Εξαιρετικά ενδιαφέροντα projects, προοπτικές εξέλιξης, ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον εργασίας.

Στείλτε το βιογραφικό σας μαζί με portfolio των projects σας στο e-mail: jobs@allweb.gr.  
Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

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

Πωλητή/τρια Telesales 
(Λογισμικών Προγραμμάτων Εμπορικής  
Διαχείρισης/Μισθοδοσία/Λογιστικής)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος - Τ.Ε.Ι./Α.Ε.Ι. 
•Απαραίτητη 2ετη τουλάχιστον αποδεδειγμένη 
εργασιακή εμπειρία στις πωλήσεις  
(όχι σε εταιρίες κινητής τηλεφωνίας  
και εισπρακτικές). 
•Γνώσεις λογιστικής / μισθοδοσίας  
θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν. 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ. 
•Πολύ καλή χρήση της Ελληνικής γλώσσας,  
επιπλέον προσόν η γνώση της Αγγλικής  
γλώσσας. 
•Άριστες επικοινωνιακές & διαπραγματευτικές 
ικανότητες. 

•Εργατικότητα, αυτοπεποίθηση, ομαδικότητα

Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικός μισθός 
•Bonus επίτευξης στόχων 
•Επιπλέον ιδιωτική ασφάλιση 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Ιδανικό περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας απαραιτήτως 
τον κωδικό της θέσης μέσω του link: http://tinyurl.
com/nyk55wx ή στο fax: 2310 920770. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 2310 981700. Όλες οι υποψηφιότητες 
θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.
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Μικρές Αγγελίες Εργασίας
διοικητικά & Επιτελικά Στελέχη 
Επιχειρήσεων
ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 
στον αγροδιατροφικό τομέα αναζητά Στέλεχος 
Διοικητικής Υποστήριξης, πλήρους απασχόλησης. 
Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο οικονομικής ή γεω-
πονικής κατεύθυνσης, αναλυτικές και συνθετικές 
ικανότητες, δεξιότητες χειρισμού εφαρμογών 
γραφείου. E-mail: info@simbiosis.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πτυχιούχοι Διοίκησης Επιχειρήσεων 
με υπεύθυνη και ικανή εργασιακή εμπειρία για το 
ξεκίνημα στελέχωσης μεγάλης μονάδας διεθνούς 
ομίλου. Βιογραφικά στο e-mail: patras192@
yahoo.gr. Κος Πάτρας.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διοικητικά Στελέχη - Διευθυντής 
Πωλήσεων από εταιρία με αντικείμενο το internet, 
για έλεγχο, οργάνωση ομάδας πωλητών. Βιογρα-
φικά στο e-mail: job@galaxynet.gr, κωδ: 101.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διοικητικοί Υπάλληλοι και Χειριστές 
Η/Υ από την εταιρία PP Telecoms. Απαραίτητη 
προϋπόθεση η αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα 
voucher «Κατάρτιση ανέργων σε τομείς οικονο-
μικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη 
απασχόληση». E-mail: e.pavlaki@cis.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητά Υπεύθυνο /η Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού για συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς, 
διαχείριση προσωπικού ασφαλείας, επιθυμητή 
προϋπηρεσία σε εταιρία security τουλάχιστον 2 
έτη. Βιογραφικά στο e-mail: info@kolossosnet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Προμηθειών. Καθήκοντα: 
Επικοινωνία με υπάρχοντες προμηθευτές και 
έρευνα για νέους, παρακολούθηση και ανα-
πλήρωση αποθεμάτων υλικών, διαχείριση και 
πληρωμές προμηθευτών. Βιογραφικά στο e-mail: 
fd@nikolidakisgroup.gr, τηλ: 2262 081440.

H ALEXANDER Moore Certification επιθυμεί 
να προσλάβει Επιθεωρητές ISO. Πτυχίο ΑΕΙ-
ΤΕΙ, γνώση της Αγγλικής, γνώσεις σχετικά με 
τα πρότυπα ISO (HACCP) θα εκτιμηθούν θετικά. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@alexandermoore.
com, κωδ. IS.Adm.2015/02.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ Ανάπτυξης ζητείται από Α.Ε Πα-
ροχής Υπηρεσιών, με διοικητικές ικανότητες και 
προϋπηρεσία στην οργάνωση τηλεφωνικών πω-
λήσεων και εξωτερικών πωλητών. Βιογραφικά 
στο e-mail: energodynamiki2014@gmail.com, 
κωδ: ΚΘ 300.

H ALEXANDER Moore Certification επιθυμεί να 
προσλάβει Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρι-
σης ISO με σχετικό πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, γνώση της 
Αγγλικής, IRCA Certified Lead Auditor / Auditor 
Training Course. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
alexandermoore.com, κωδ. IS.Aud.2015.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Διοίκησης με γνώσεις 
marketing, με άπταιστη (μητρική) γνώση Ιταλικής 
γλώσσας, καλή γνώση Αγγλικών από εκδοτικό 
οίκο στο Περιστέρι με διεθνή δραστηριότητα. 
Βιογραφικά στο e-mail: segreteria@edilingua.
it, fax: 210 5758 903.

CASA editrice con sede a Peristeri cerca 
impiegato/a italiano madrelingua, con conoscenze 
nel settore marketing e/o economico-finanziario, 
buona conoscenza inglese e capacita organizzative. 
E-mail: segreteria@edilingua.it, tel: 210 5758903 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος με αυτοπεποίθηση και φιλοδοξίες. 
Οργανωτικός και άκρως εμπιστοσύνης άτομο για 
Διευθύνων Σύμβουλος σε πολυεθνική διαφημι-
στική εταιρία. Απαραίτητες γνώσεις Οικονομικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: cvcollect01@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Διοίκησης κάτοχος πτυχίου 
ΑΕΙ/ΤΕΙ με άριστη γνώση Η/Υ(MS Office-ERP), 
άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, γνώσεις λογι-
στικής, ομαδικό πνεύμα, έδρα εργασίας Γέρακας 
Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: hrhellas@gmail.
com, fax: 210 6082687.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά άτομο με διοικητικές ικανότητες. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διευθυντής Διαχείρισης Πελατεια-
κών Σχέσεων σε πανευρωπαϊκή εταιρία, για την 
αντιπροσώπευση της στην Ελλάδα. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@updience.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Επιχείρησης με Πτυχίο ΑΕΙ, 
ΤΕΙ και 3 χρόνια προϋπηρεσία σε ευρωπαϊκά και 
εθνικά προγράμματα ανάπτυξης για διαχείριση 
των ως άνω προγραμμάτων. Βιογραφικά στο 
e-mail: logistirio@koispe.org.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ εκπαιδευτικός όμιλος επιθυμεί 
να προχωρήσει άμεσα στην πρόσληψη Γενικού 
Διευθυντή. Οι υποψήφιοι να διαθέτουν εκτενή 
προϋπηρεσία σε εμπορικές και ακαδημαϊκές θέσεις 
στο χώρο της ιδιωτικής μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Ε-mail: managingdirector.edu@
gmail.com., κωδ: ΓΔ_01_2015.

ΤΟ Κ.Ε.ΑΝ του θρυλικού στρατηγού Ακρίτα ζητά 
Στελέχη Πολιτικού Κόμματος για συγκρότηση 
εκλογικών συνδυασμών σε ολόκληρη την επι-
κράτεια. Σύντομο βιογραφικό στα γραφεία μας Λ. 
Συγγρού 11 - Αθήνα. Τηλ: 210 3625644.

ΕΤΑΙΡΙΑ Συμβούλων Επιχειρήσεων αναζητά 
Συνεργάτη για μόνιμη απασχόληση. Απαραίτητα 
προσόντα πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μικρή 
εμπειρία στον κλάδο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@ycp.gr, τηλ: 210 7700583.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Στελέχη Επιχειρήσεων για στελέ-
χωση θέσεων γραφείου. Μόνιμη απασχόληση, 
σταθερός μισθός. Τηλ: 6949 856652.

 

Γραμματείς-Υπάλληλοι  
Γραφείου & Υποδοχής
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου από εκδοτική-
διαφημιστική, με εμπειρία και ικανότητα στο 
χώρο των δημοσίων σχέσεων. Θα προτιμηθεί 
με εμπειρία από τη διοργάνωση εκδηλώσεων. 
Ωράριο: 10:00 - 16:00. Τηλ: 210 3801619.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες Υπάλληλοι Υποδοχής για θέση 
υποδοχής σε κεντρικό κατάστημα στην Αθήνα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@olympiacroissant.gr.

H ALMECO Α.Β.Ε.Ε. ηγέτης στο επαγγελματικό 
έπιπλο, ζητά Γραμματεία Υποδοχής - Πωλήσεων 
για το κατάστημα της Θεσσαλονίκης. Άριστη γνώση 
Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ. Βιογραφικά στο 
e-mail: almeco@almeco.gr, κωδ: ΠΓΘ.

H ALMECO Α.Β.Ε.Ε. ηγέτης στο επαγγελματικό 
έπιπλο, ζητά Γραμματεία Πωλήσεων - Reception 
για το κατάστημα της Αθήνας. Άριστη γνώση 
Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ. Βιογραφικά στο 
e-mail: athensshowroom2@almeco.gr, κωδ: ΠR.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου από όμιλο 
επιχειρήσεων για εσωτερική θέση γραφείου σε 
νεοσύστατο τμήμα. Άμεση πρόσληψη και σταθερός 
μισθός. Τηλ: 212 6872450.

ΟΜΙΛΟΣ Επιχειρήσεων ζητά Υπάλληλους Γραφεί-
ου για εσωτερική θέση γραφείου σε νεοσύστατο 
τμήμα. Άμεση πρόσληψη, σταθερός μισθός. Τηλ: 
212 6872565.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ κατάστημα αυτοκινήτου, ζητά 
E-shop Assistant και Customer Support. Άριστη 
γνώση Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ, γνώσεις στο 
χώρο του αυτοκινήτου. Βιογραφικά στο e-mail: 
megacc29@yahoo.com.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ πωλήσεων ζητά Υπάλληλους Γρα-
φείου με γνώσεις Η/Υ, office, internet, Αγγλικά, 
για εργασία σε όμιλο εταιριών. Βιογραφικά στο 
e-mail: sales@galaxynet.gr.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ λογιστηρίου ζητά Υπάλληλους 
Γραφείου με γνώσεις Η/Υ, office, Αγγλικά, internet, 
για εργασία σε όμιλο εταιριών. Βιογραφικά στο 
e-mail: job@galaxynet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου με πείρα στους 
διαγωνισμούς του δημοσίου και του ευρύτερου 
δημοσίου τομέα, με καθήκοντα την αναζήτηση 
των διαγωνισμών την σύνταξη και υποβολή 
προσφορών. E-mail: g.thanopoulos1@gmail.
com, τηλ: 210 9768158.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου με έδρα το Νέο 
Ψυχικό, γενικών καθηκόντων, για γραμματεια-
κή υποστήριξη με καλή γνώση Αγγλικών-Η/Υ. 
Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα θεωρηθεί 
προσόν. E-mail: g.thanopoulos1@gmail.com, 
τηλ: 210 9768158.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 8 Υπάλληλοι Γραφείου για παράρτημα 
νέου υποκαταστήματος για ρεσεψιόν-γραμματεία-
τηλεφωνικό κέντρο, αρχειοθέτηση-λογιστήριο-
νομικό-τηλεοπτικό-διοικητικές θέσεις. Ευέλικτα 
ωράρια: 8ωρα, 4ωρα, 3ωρα 2ωρα πρωινά ή 
απογευματινά. Δεκτοί φοιτητές και συνταξιούχοι. 
Τηλ: 211 9964004.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Υπάλληλο Γραφείου - Γραμματειακή 
Υποστήριξη για το λογιστήριο για 4ωρη πενθήμερη 
απασχόληση. Κάτοικος νοτίων προαστίων και 
αποκλειστικά οικονομικής κατεύθυνσης. Βιογρα-
φικά με επισυναπτόμενη πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: info@safebusiness.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Υπάλληλους Γραφείου internet - 
marketing, δυναμικούς - δραστήριους με έντονη 
προσωπικότητα και άνεση λόγου για εσωτερική 
εργασία υπεύθυνου τμήματος. Βιογραφικά στο 
e-mail: cr@galaxynet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Back Office νέας ΕΠΕΥ. 
Απολύτως απαραίτητη 5ετή παρόμοια προϋπη-
ρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: organizer47@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας Yποστήριξης Πωλήσεων 
και εξυπηρέτηση πελατών, με 5ετή προϋπηρε-
σία κατά προτίμηση στο χώρο των τροφίμων, 
δεξιότητες επικοινωνίας, γνώσεις Αγγλικών, 
πτυχίο πανεπιστημίου. Βιογραφικά στο e-mail: 
secretary@ferro.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με γνώση σε συναλλαγή ταμείου 
για πρωινή βάρδια από πρακτορείο ΟΠΑΠ στην 
Καλλιθέα. Βιογραφικά στο e-mail: vanias78@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου από εταιρία 
αντιπροσωπειών στον Άλιμο. Απαραίτητη γνώση 

Αγγλικών και Η/Υ επιθυμητή γνώση Γερμανικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: accounting@ariexpo.
gr, fax: 210 9886258, τηλ: 210 9843863. Κα 
Γιαννακοπούλου.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία τηλεπικοινωνιών ζητά Γραμ-
ματέα με γνώσεις web - technologies, social 
media, marketing και άριστα Αγγλικά. Γνώσεις 
γραφιστικής ή Γαλλικών είναι plus. Μισθός, ΙΚΑ, 
bonus, επιλογή full/part time. E-mail: panashop@
outlook.com, τηλ: 210 6196935.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εταιρία για εργασία μέσω 
Η/Υ - εμπόριο, μερική ή ολική απασχόληση. Τηλ: 
6971 751911.

TA ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Πουκαμισάς ζητούν Υπάλληλο 
Γραφείου για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητα 
προσόντα: Πτυχιούχος Α.Ε.Ι. διοίκησης επιχειρή-
σεων, οικονομικών ή marketing, άριστη γνώση 
Η/Υ, κάτοχος κάρτας ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ. Βιογρα-
φικά στο e-mail: development@poukamisas.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εμπορική εταιρία ζητά άτομο, οργανω-
τικό, δραστήριο για το τμήμα Βοηθού Γραμματείας, 
προϋπηρεσία όχι απαραίτητη, άμεση πρόσληψη, 
πρωινό, πενθήμερο, 6ωρο, σταθερός μισθός, 
ΙΚΑ. Τηλ: 210 8898801.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου με μοναδικό 
προσόν την άριστη γνώση Γερμανικής γλώσσας. 
Βιογραφικά στο e-mail: imssolutions24@gmail.
com, τηλ: 6971 852082, ώρες επικοινωνίας: 
11:00 πμ - 6:00 μμ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου - Γραφίστας στη 
Ρόδο. Απαραίτητη η γνώση γραφιστικών προγραμ-
μάτων, καθώς και web design. Θα εκτιμηθεί ως 
προσόν η προϋπηρεσία. Βιογραφικά και portfolio 
στο e-mail: info@beyondgroup.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου με καλή γνώση 
Αγγλικών και Η/Υ στη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά 
στο e-mail: kostasss2534@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου με καλή γνώση 
Αγγλικών και Η/Υ για απογευματινή δίωρη εργασία 
σε κέντρο ξένων γλωσσών στα Άνω Πατήσια. 
Βιογραφικά στο e-mail: tzevelekou34@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για ημιαπασχόληση. Εργασία 
μέσω Η/Υ από το χώρο σας. Βιογραφικά στο 
e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα άμεσα για εσωτερική εργα-
σία, δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου, όχι απα-
ραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
trimin2015@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ διαφήμισης ζητά νέα για Εξωτερική 
πώληση και Γραμματεία. Άμεση πρόσληψη, 4ωρη 
απασχόληση. Προσόντα: άριστα Αγγλικά, Η/Υ, 
ίντερνετ, επικοινωνιακή και οργανωτική. Τηλ: 
694 8946046. Kα Τοπούζη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για Γραμματειακή Υποστήριξη 
με διαπιστευμένες γνώσεις Η/Υ και Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@trust-it.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας Διοίκησης, με γνώση 
Η/Υ, Αγγλικών, προϋπηρεσία 5 ετών, ικανότητες 
επικοινωνίας, διαχείρισης - ανάπτυξης πελατο-
λογίου, για διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου και 
προσωπικού, δεξιότητες πωλήσεων, μερική απα-
σχόληση. E-mail με φωτογραφία: hr@alfalift.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός και Υπάλληλος Γραφείου 
Parking πλησίον του αεροδρομίου Ελ. Βενι-
ζέλος. Θα προτιμηθούν άτομα γύρω περιοχών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@park2fly.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου από εταιρία 
εισαγωγών - εξαγωγών για τα γραφεία της στην 
Ελλάδα για τις θέσεις: ρεσεψιόν, τηλεφωνικό 
κέντρο ανεξαρτήτου γνώσεων και εμπειρίας. 
Σταθερός μισθός, καριέρα. Τηλ: 211 9964014.

ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης εκδηλώσεων ζητά Social 
Administrator και Γραμματειακή Υποστήριξη για 
τη στελέχωση γραμματείας φεστιβάλ. Απαραίτητα 
προσόντα: Άριστη γνώση κοινωνικών δικτύων, 
πολύ καλός χειρισμός Η/Υ, γνώση Αγγλικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: mgroupgrammateia@
gmail.com.

FLUENT German Speaker needed for customer 
service office in Ag Paraskevi. Base pay, bonus, 
great working conditions. CVs: valueon@europe.
com.

WΙR Savvimedia Deutschland suchen ab sofort 
fur unser buro in Thessaloniki 2 Angestellte fur 
den Sekretariat und Sachbearbeitungsaufgaben. 
Sehr gute Deutsch Kenntnisse. Lebenslaufe an: 
jobs@savvimedia.de.

Η SAVVIMEDIA Γερμανίας ζητά άμεσα 2 Υπάλ-
ληλους Γραμματείας και Γραφείου για το γρα-
φείο Θεσσαλονίκης. Καλή γνώση Γερμανικών 
απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@
savvimedia.de.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για στελέχωση νέας κερδο-
φόρας εταιρίας με αντικείμενο δράσης web site 
και club εκπτώσεων. Αληθινά υψηλές αποδοχές. 
Τηλ: 6931 299865. Κος Κανιαρός.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ζητά Personal Assistant για τον 
ΔΣ. Η υποψήφια πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά 
Αγγλικά, να είναι οργανωτική και να μπορεί να 
ταξιδεύει. Βιογραφικά στο e-mail: shippingsec7@
gmail.com.

Marketing-δημόσιες Σχέσεις 
-διαφήμιση
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου από εκδοτική-
διαφημιστική, με εμπειρία και ικανότητα στο 
χώρο των δημοσίων σχέσεων. Θα προτιμηθεί 
με εμπειρία από τη διοργάνωση εκδηλώσεων 
Ωράριο: 10:00 - 16:00. Τηλ: 210 3801619.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Digital Marketing-Social Media 
Marketing και Google Ads υποψήφιος που να 
έχει τουλάχιστον 3ετή εμπειρία στη διαφήμι-
ση-άριστη γνώση των social media (webpage-
facebook-twitter-linkedin-Google Ads-e-mail 
marketing κλπ). Τηλ: 6971 966986.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων - 
Εξυπηρέτησης Μεγάλων Πελατών από όμιλο 
εταιριών για άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο 
e-mail: job@galaxynet.gr, κωδ: 1275.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για τμήμα marketing με 3ετή 
προϋπηρεσία στο χώρο τροφίμων. Γνώσεις πωλή-
σεων, media, άπταιστα Αγγλικά, υψηλές ικανότητες 
επικοινωνίας, απαραίτητο πτυχίο πανεπιστημίου. 
Βιογραφικά στο e-mail: secretary@ferro.gr.

WE ARE looking for an Analyst with 7 + years 
of research experience with background in 
Psychology, Sociology, and or Marketing. CVs: 
info@theworkshop.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Marketing διαφημιστικής 
εταιρίας για την προώθηση νέων προϊόντων. 
Απαραίτητα: κάτοχος πτυχίου marketing, 5ετή 
προϋπηρεσία, γνώσεις γραφικών τεχνών, άριστη 
ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας. 
E-mail: manager@genesisadv.gr.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά άτομα για στε-
λέχωση ομάδας marketing για παραγωγή και 
καταχώριση διαφήμισης σε ηλεκτρονικό οδηγό 
αναζήτησης. Σταθερός μισθός και ΙΚΑ. Τηλ: 210 
6454406, ώρες: 11:00 - 15:00.

H TOURISTORAMA αναζητά Συνεργάτες στο τμήμα 
web - marketing. Οι αρμοδιότητες της θέσης είναι 
η αναζήτηση και προσέλκυση νέων πελατών μέσω 
καθημερινών εξωτερικών ραντεβού. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@touristorama.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Προμηθειών. Καθήκοντα: 
Επικοινωνία με υπάρχοντες προμηθευτές και 
έρευνα για νέους, παρακολούθηση και ανα-
πλήρωση αποθεμάτων υλικών, διαχείριση και 
πληρωμές προμηθευτών. Βιογραφικά στο e-mail: 
fd@nikolidakisgroup.gr, τηλ: 2262 081440.

COMPANY in the exhibition and events industry, 
seeks Sales & Marketing Representative. 
Requirements: college-university education, 
excellence in English speaking-writing, very 
customer service orientated, excellent microsoft 
office ans PC skills. CVs: info@prokaki.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με άνεση επικοινωνίας - καλή 
εμφάνιση και εμπειρία στις δημόσιες σχέσεις, 
για στελέχωση εταιρίας με έδρα το Μοσχάτο. 
Βιογραφικά στο e-mail: mm_newst@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ AdWords Campaign Manager με 
έδρα το Χαλάνδρι. Μόνο πελάτες εξωτερικού. 
Οπωσδήποτε: Σκέψη business, native, Αγγλικά, 
2ετή εμπειρία adwords, πιστοποίηση adWords. 
Προαιρετικά: πιστοποίηση analytics, Γαλλικά, 
Γερμανικά. Βιογραφικά στο e-mail: hgesia@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Διοίκησης με γνώσεις 
marketing, με άπταιστη (μητρική) γνώση Ιταλικής 
γλώσσας, καλή γνώση Αγγλικών από εκδοτικό 
οίκο στο Περιστέρι με διεθνή δραστηριότητα. 
Βιογραφικά στο e-mail: segreteria@edilingua.
it, fax: 210 5758 903.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Στελέχη για Δικτυακό Marketing 
(MLM) νέας αντιπροσωπείας Αμερικάνικης εταιρίας 
προϊόντων και υπηρεσιών. Απαραίτητα γνώση Η/Υ, 
οργάνωση, επικοινωνιακές ικανότητες, διαχείριση 
ανεξάρτητης συνεργασίας. Προϋπηρεσία επιθυ-
μητή Βιογραφικά στο e-mail: manosgroupmlm@
gmail.com, θέση: M1-sk.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι για παραγωγή διαφήμισης 
σε κατάλογο αγοράς. Προϋπηρεσία επιθυμητή. 
Βιογραφικά στο e-mail: vp@windeals.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πτυχιούχοι Management, Marketing 
με μεταπτυχιακά από εκπαιδευτικό κέντρο για 
επιμέλεια φοιτητικών εργασιών. Βιογραφικά στο 
e-mail: diplomaline@yahoo.gr, τηλ: 210 9211527.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με όρεξη για δουλειά, στό-
χους και θέληση για επιτυχία για στελέχωση 
των τμημάτων διαφήμισης, πωλήσεων και 
management συνεταιρισμού. Βιογραφικά στο 
e-mail: k.skourtas@globalassociation.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες με εμπειρία στο χώρο 

των πωλήσεων, για το τμήμα πωλήσεων από 
μεγάλη διαφημιστική εταιρία, να εκπαιδευτούν/
εργασθούν στο χώρο της διαφήμισης. Δυνατότητα 
εξέλιξης. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
suncitypromotion@gmail.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών Online Marketing, 
web vision plus, ζητά Digital Marketing και SEO 
Specialist για εργασία από το χώρο τους. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@webvisionplus.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι παραγωγοί διαφήμισης 
από την εφημερίδα free press με γνώσεις επι-
κοινωνίας/marketing/οργανωτικότητα, καλή 
αντίληψη της ελληνικής αγοράς και επιμέρους 
τοπικών αγορών εντός Αττικής. Άμεση συνεργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info.fact3@gmail.com, 
τηλ: 210 5317214.

ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης σεμιναρίων ζητά Στέλεχος 
Δημοσίων Σχέσεων - Marketing - Χορηγιών και 
διαφήμισης με ανάλογες σπουδές και προϋπηρεσία 
στις χορηγίες. Παροχές: μισθός, ασφάλιση και πο-
σοστά. Βιογραφικά στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΔΙΕΘΝΗΣ όμιλος ζητά 6 πτυχιούχους management 
- marketing - public relations για στελέχωση νέας 
διεύθυνσης. Βιογραφικά στο e-mail: pappam100@
gmail.com, τηλ: 210 6773990. Κα Παππά.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διευθυντής Marketing σε πανευρωπαϊκή 
εταιρία, για την αντιπροσώπιση της στην Ελλά-
δα. Βιογραφικά στο e-mail: hr@updience.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία internet στο Μεταξουργείο 
άτομο με γνώσεις πάνω στο facebook. Προϋπη-
ρεσία στα social media θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@galaxynet.gr.

Λογιστές-Υπάλληλοι  
Λογιστηρίου-Μηχανογράφηση
ΖΗΤΕΙΤΑΙ απόφοιτος Υπάλληλος Λογιστηρίου 
ΙΕΚ-ΤΕΙ-ΑΕΙ με άριστη γνώση Word-Excel και 
γενική γνώση λειτουργίας βάσεων δεδομένων 
και διαχείρισης - διακίνησης αποθήκης και εμπο-
ρικών προγραμμάτων.(Navision). Βιογραφικά 
στο e-mail: mara@ileanamakri.com.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο, στην Καβάλα ζητά άτομο 
για εργασία πτυχιούχο οικονομικής σχολής, για 
πλήρη απασχόληση ως Βοηθό Λογιστή. Επιθυμητή 
η προϋπηρεσία. Απαραίτητη η άδεια οδήγησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: ergasia@taxds.gr.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο, ζητά Λογιστή πτυχιούχο 
ΑΕΙ/ΤΕΙ, με 3-5 χρόνια προϋπηρεσία (σε λογι-
στικό γραφείο/λογιστήριο εταιρίας) για πλήρη 
απασχόληση. Απαραίτητες προϋποθέσεις: Άρι-
στη γνώση ενημέρωσης βιβλίων Γ’ κατηγορίας, 
προγράμματος EXTRA, λογιστική διαχείριση της 
EPSILON-NET. E-mail: nkouroupi@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογίστρια με εμπειρία από βιομηχανία 
κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης στο Κορωπί. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@olympiacroissant.gr.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία αναζητά Υπάλληλο Back 
Office Λογιστηρίου με 3ετή εμπειρία σε αντίστοι-
χη θέση. Απαραίτητα: πτυχίο ΑΕΙ οικονομικών, 
γνώση Αγγλικών και κάτοχος ΕΙΧ. Βιογραφικά 
στο e-mail: boskou@calavros.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογίστρια με προϋπηρεσία σε διπλο-
γραφικά βιβλία, φορολογικές δηλώσεις εταιριών 
και με δυνατότητες εξέλιξης στα Ελληνικά λογι-
στικά πρότυπα. Αμοιβή αναλόγως των προσόντων. 
Βιογραφικά στο e-mail: taxsard@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή πεπειραμένος με 
3ετή τουλάχιστον εμπειρία σε εμπορική εισα-
γωγική εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail info@
gavrilisgroup.eu, fax: 210 4819167, 210 4225642.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Bοηθός Λογιστή σε λογιστικό γραφείο 
για μερική απασχόληση, με δυνατότητα έκδοσης 
τιμολογίου και κάτοχος δικύκλου. Βιογραφικά 
στο e-mail: nikoligd@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Λογιστικού Γραφείου με 
εμπειρία σε παρακολούθηση βιβλίων β’ κατηγο-
ρίας. Επιθυμητή γνώση στα εργασιακά, πλήρες 
ωράριο. Τηλ: 6971 542560 (επικοινωνία πρωινές 
ώρες). Κα Χαρά.

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ γραφείο στην Κηφισιά ζητά Λο-
γίστρια για τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας και 
καλός γνώστης εργατικών, αμοιβή με τιμολόγιο. 
Βιογραφικά στο e-mail: derman1s@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Λογιστηρίου με προϋπη-
ρεσία στον κλάδο από κατασκευαστική εταιρία 
στην περιοχή των Οινοφύτων. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv@pafos.gr, τηλ: 2262 031919.

H ETEA AE αντιπροσωπεία VW-AUDI στη Θεσσα-
λονίκη ζητά για προσωρινή εργασία, Υπάλληλο 
Γραφείου - Λογιστηρίου με γνώσεις λογιστικής, 
ικανότητα επικοινωνίας και επαφής με πελάτες. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
zinomesi@etea.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή σε βιομηχανική εταιρία 
χρωμάτων με προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. 
Βιογραφικά στο e-mail: n.kechagia@gmail.com.

συνέχεια στη σελ. 22

MedNet International is a unique information technology company. We are specialists in health insur-
ance 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 Software Engineers - 
OSE 001, 6-12 Month Internship

Profile: To be involved in the development of 
information systems from supplied specifications 
in accordance with agreed standards using Oracle 
technologies.

Qualifications: 
•University level degree (or higher education 
institute) in computer science, information  
technology or relevant field of study. 
•0-1 year of experience in Java. 
•General experience in using JDeveloper,  
BI Publisher, WebLogic Application Server,  
XML, XSD and XSLT is considered an asset. 
•Broad understanding of information systems 

concepts and practices. 
•Good oral and written communication skills. 
•Very good command of English language. 
•Eagerness to learn. 
•Adaptability, punctuality.

We offer: 
•Learning experience in using best work  
practices and cutting-edge technologies. 
•Working in an international, dynamic  
and enjoyable environment. 
•Opportunities for career development.

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

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!

Radio Network Optimization Engineer
If you are considering the challenge of a new role in a rapidly growing global company, we are seeking 
a Radio Network optimization engineer with “can do spirit” to deliver excellent results together with 
Huawei CEE and Nordic Region team. Location of Regional packet Switch engineer is in Greece while 
taking the responsibility to support Huawei CEE Region.

This is an excellent opportunity to become a part of a great team with scope for long-term opportunity 
and rewards. The company is growing quickly and this professional role will have a strong presence 
in CEE and Nordic Region. We are offering a challenging position and the opportunity to grow with us.

Responsibilities: 
•Support of radio network optimization activities and customer communication. 
•Participation in the monitoring and performance improvement of a radio network. 
•Collect and analyze required symptoms/data in case of degraded KPIs. 
•Elaborate and provide optimization recommendations 
•Analysis, troubleshooting and knowledge of a multivendor environment. 
•Prepare configuration data, consistency check and implement them via LMT or M2000. 
•Perform other related duties as assigned or requested. 
•Provide technical guidance to customer teams/Huawei teams 
•Consult with local affiliates/customer team to normalize expectations and develop working  
relationships and get acceptance for completed clusters.

Candidate profile: 
•5 years practical experience in planning and optimization of 2G/3G Radio Networks 
•2 years practical experience in planning and optimization of LTE Radio Networks 
•Knowledge in basic telecommunication tools like MapInfo, TEMS, NEMO or SwissQual. 
•University degree in telecommunication engineering, computer science, or equivalent degree. 
•Skillful in computing by operating MS Word, Excel, Access Powerpoint and MS Access programs. 
•Fluent in English(mandatory) Greek preferred 
•Ability to travel on a short-term basis if required 
•Able to work in a multicultural environment 
•Well developed written and oral communication skills, including the ability to liaise with people  
at all levels of the organization

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

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

Greek pharmaceutical industry COOPER S.A. is willing to employ:

Regulatory Affairs Specialist 
(AD CODE ΠΘΕ 05-39) 

Main responsibilities: 
•Writing, review and editing CTD/e-CTD 
regulatory submissions (modules 2-5, mainly 
module 3) 
•Support to clients for modules 2-5 
•Knowledge of analytical development activities 
including methodology and validation 
•Create and review product relevant 
documentation in line with ICH guidelines 
for submission of modules 2-5 
•Review and maintain the technical files  
of the products under development 
•Preparation of stability reports and evaluation 
of the results 
•Answers/responses to deficiencies raised  
by the regulatory agencies 
•Efficient use of internal and external 
regulatory databases and systems. 

•Good business relationship with internal  
and external regulatory and registration 
contacts.

Experience: 
•Hold a university degree in health sciences 
(pharmacy degree is preferred) 
•A minimum of three (3) years of experience  
in a regulatory affairs department. 
•Excellent English oral communication and 
scientific writing skills

We offer: 
•Consecutive training and progress 
•Opportunities of professional development  
in a dynamic working environment.

Interested candidates should send a CV to the 
following e-mail address: human.ress@gmail.
com with indication: AD CODE ΠΘΕ 05-39.

Η New Health System (NHS) αναζητά:
Υπάλληλο 

Με αντικείμενο απασχόλησης την οργάνωση και διαχείριση δικτύων υγείας, που εξυπηρετούν τα 
προγράμματα υγείας της εταιρίας και των συνεργαζομένων ασφαλιστικών εταιριών.

Χαρακτηριστικά υποψηφίων: 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας  
και οργάνωσης 
•Πολύ καλή χρήση εφαρμογών Η/Υ  
( excel-word-power point-στατιστική)

Θα εκτιμηθεί: 
•Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ από ασφαλιστική/στατιστική 

(πανεπιστήμιο Πειραιά) ή σχολή υγείας  
Χαροκόπειου πανεπιστημίου 
•Προϋπηρεσία/εμπειρία σε τομείς υγείας 
•Προϋπηρεσία / εμπειρία από το χώρο  
των ιατρικών επισκεπτών

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

Η AMD Telecom, εταιρία τηλεπικοινωνιών και digital marketing με παγκόσμια δραστηριοποίηση, αναζητά 
στα πλαίσια της συνεχούς διεύρυνσης και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, για το τμήμα marketing:

Υπεύθυνο Marketing Θυγατρικών Εταιριών 
 (με έδρα τη Θεσσαλονίκη)

Ο υποψήφιος θα αναλάβει το marketing των προϊόντων και των υπηρεσιών 2 θυγατρικών εταιριών του 
ομίλου, σε άμεση συνεργασία και επίβλεψη από το τμήμα marketing της μητρικής εταιρίας.

Κύριες αρμοδιότητες για κάθε μία από τις εταιρίες: 
•Σχεδιασμός και υλοποίηση ετήσιου πλάνου marketing, πλάνου προβολής & επικοινωνίας  
στα μέσα (offline & online media plan) και πλάνου υλοποίησης προωθητικών ενεργειών 
•Υποβολή προτάσεων για τον καθορισμό της στρατηγικής marketing και του “Possitioning”  
των επιχειρήσεων 
•Προγραμματισμός και διαχείριση της «On line» παρουσίας στις εταιρικές ιστοσελίδες  
και social media pages 
•Σχεδιασμός & υλοποίηση digital & social media campaigns 
•Οργάνωση εταιρικής παρουσίας σε εκθέσεις. 
•Καθορισμός προδιαγραφών παραγωγών, όπως εκτυπώσεις, φωτογραφήσεις, ειδικές κατασκευές, 
ραδιοφωνικά/τηλεοπτικά σποτ, κ.α. 
•Σχεδιασμός, σύνταξη κειμένων και επιμέλεια παραγωγής επικοινωνιακού υλικού, όπως εταιρικών 
και προϊοντικών παρουσιάσεων, διαφημιστικών κειμένων και φυλλαδίων, δελτίων τύπου, κ.ά. 
•Έρευνα και ανάλυση ανταγωνισμού 
•Ανάπτυξη και διαχείριση σχέσεων συνεργασίας με ΜΜΕ, γραφεία δημοσίων σχέσεων, διαφημιστικές 
εταιρίες, δημιουργικά και γραφιστικά γραφεία, τυπογραφεία και άλλους προμηθευτές. 
•Ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με τους αντίστοιχους κλαδικούς συνδέσμους και επιμελητήρια 
•Εκπόνηση και παρουσίαση μηνιαίων αναφορών marketing, πλάνων δράσης, σχετικών προϋπολογισμών 
και αναλύσεων της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων διαφήμισης και επικοινωνίας

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 3 ετών σε αντίστοιχη θέση, σε διαφημιστική εταιρία, ή σε marketing agency,  
ή σε τμήμα marketing ομίλου εταιριών 
•Κάτοχος πτυχίου ανώτατης σχολής / πανεπιστημίου, (marketing ή διοίκηση επιχειρήσεων) 
•Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με κατεύθυνση marketing 
•Άριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, με δυνατότητα σύνταξης 
και παρουσίασης γραπτών και προφορικών αναφορών και διαφημιστικών κειμένων 
•Πολύ καλή γνώση όλων των προγραμμάτων του MS Office και ιδιαίτερα του Power Point 
•Ικανότητα προτεραιοποίησης και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων 
•Ομαδικό πνεύμα και δυνατότητα εργασίας σε οργανωμένο τμήμα marketing

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@amdtelecom.net. Σημείωση: Θα τηρηθεί πλήρης εχεμύθεια. 
Μόνο οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τα απαραίτητα προσόντα θα κληθούν για προσωπική συ-
νέντευξη.

Merchandiser
Η West AE, δραστηριοποιείται στο χώρο της προώθησης πωλήσεων και αναζητά Merchandiser σε 
κατάστημα super market στην Αττική.

Προφίλ υποψηφίου: 
•ΑΕΙ ή εναλλακτικά ΤΕΙ  
& μεταπτυχιακό 
•Προϋπηρεσία FMCG ή σε 
οποιοδήποτε τμήμα πωλήσεων 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ  
(Word / Excel / PowerPoint) 
•Άδεια οδήγησης 

•Επικοινωνιακές & διοικητικές 
ικανότητες

Παρέχονται: 
•Μόνιμη θέση εργασίας 
Πλήρης απασχόληση 
•Σταθερή συνεργασία 
•Άριστο εργασιακό  
περιβάλλον 

•Αυτοκίνητο 
•Ικανοποιητικές αποδοχές

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται 
να αποστείλουν τα βιογραφικά τους 
με επισυναπτόμενη φωτογρα-
φία προσώπου και ολόσωμη, 
αναγράφοντας τον κωδικό μέσω 
e-mail: cva@westsa.gr
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Τρίτη 3 Μαρτίου 201522
ΕΤΑΙΡΙΑ διαχείρισης ακίνητης περιουσίας ζητά 
Υπάλληλο Λογιστηρίου, απόφοιτο ΑΕΙ/ΤΕΙ (οικο-
νομικών/λογιστικής κλπ) για 6μηνη απασχόληση. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία, άριστη γνώση Αγγλι-
κών/Η/Υ (MS office και κυρίως Excel - κεφάλαιο 
5 θα συνυπολογιστεί). Βιογραφικά στο e-mail: 
aris.pantos@cbre.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από ξενοδοχειακή 
εταιρία για εργασία στην Πάλαιρο. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία 2 ετών και γνώση Αγγλικών. Βι-
ογραφικά στο e-mail: acc.job.offer@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου από ΑΕ διεθνών 
μεταφορών για πλήρη απασχόληση στο τμήμα του 
λογιστηρίου. Απαραίτητες γνώσεις Αγγλικών Η/Υ 
και αντίστοιχο πτυχίο. Προϋπηρεσία επιθυμητή. 
Βιογραφικά στο e-mail: cvtranssubmit@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Λογιστές - Φοροτεχνικοί, νέοι 
απόφοιτοι οικονομικών σχολών για απόκτηση 
εργασιακής εμπειρίας σε διπλογραφικά βιβλία, 
μηχανογράφηση, φοροτεχνικά. Βιογραφικά στο 
e-mail: Hraklitos@the.forthnet.gr, τηλ: 2310 
275605, κος Ηράκλειτος κέντρο λογιστικής.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή - Υπάλληλος Μι-
σθοδοσίας με έδρα τη Λάρισα, για πλήρη απα-
σχόληση. Απαραίτητη πρότερη εμπειρία στην 
έκδοση μισθοδοσίας (2 - 3χρόνια) και άριστη 
γνώση προγράμματος μισθοδοσίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: etaireialar@yahoo.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Υπάλληλο Γραφείου - Γραμ-
ματειακή Υποστήριξη για το λογιστήριο για 
4ωρη πενθήμερη απασχόληση. Κάτοικος νο-
τίων προαστίων και αποκλειστικά οικονομικής 
κατεύθυνσης. Βιογραφικά με επισυναπτόμε-
νη πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: info@
safebusiness.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με εμπειρία από 
μεταφορική εταιρία στο Καλοχώρι Θεσσα-
λονίκης για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητη 
γνώση στην καταχώριση παραστατικών βιβλίων 
Γ’ κατηγορίας/γνώσεις προγραμμάτων epsilon/
κεφάλαιο 4/δηλώσεις ΦΠΑ εισοδήματος/Ε9/
μισθοδοσία κ.α E-mail: kourtgeo@yahoo.gr.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο, ζητά Φοιτήτρια ΤΕΙ 
λογιστικής για πρακτική άσκηση. Το γραφείο 
βρίσκεται πλησίον σταθμού Νέας Ιωνίας. Επιθυ-
μητό μεταφορικό μέσο. Βιογραφικά στο e-mail: 
platjohn@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής με προϋπηρεσία από εται-
ρία συστημάτων ασφαλείας. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@genius.gr, τηλ: 210 5771997.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Yπεύθυνη/Διαχειρίστρια Λογιστηρίου/
ταμείου/συναλλαγών και άλλων λειτουργιών 
γραφείου από εταιρία εμπορίας ειδών θέρ-
μανσης/υδραυλικών. Πλήρης απασχόληση. 
Απαραίτητα: πτυχίο ΑΕΙ με ειδικότητα οικο-
νομικών/λογιστικής ή άλλα παρεμφερή. Γνώση 
office/Αγγλικών, λογιστικής και προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr.therm@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή πτυχιούχος ΑΕΙ-
ΑΤΕΙ με 2 έτη προϋπηρεσία, πολύ καλή γνώση 
λογιστικής και ΦΠΑ, για part-time απασχόληση 
σε λογιστικό γραφείο. Βιογραφικά στο e-mail: 
ifinance@otenet.gr, fax: 210 7257634, τηλ: 
210 7235757.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών ζητά Λογιστή - 
Φοροτεχνικό Α’ Τάξης με γνώσεις φοροτεχνι-
κού και οργάνωσης λογιστηρίου για εσωτερική 
απασχόληση. Παροχές: μισθός και ασφάλιση. 
Βιογραφικά στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για φοροτεχνικό - λογιστι-
κό γραφείο με εμπειρία και γνώσεις μισθοδοσίας. 
Τηλ: 6944 343109. Κος Σώφρονας Γεώργιος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογίστρια από ασφαλιστική εταιρία. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία και άπταιστα Αγγλικά. 
Βιογραφικά στο e-mail: taxofficce@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από λογιστικό 
γραφείο. Γνώσεις - ταχύτητα χειρισμού προ-
γραμμάτων epsilon, απλογραφικών - διπλο-
γραφικών βιβλίων, εργατικά, δηλώσεις ΦΠΑ 
εισοδήματος, νομικών - φυσικών προσώπων, Ε9. 
Βιογραφικά στο e-mail: career@maestrogroup.
gr, κωδ: ‘LOG’.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή για να εργασθεί 
σε λογιστικό γραφείο. Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
με 2 - 4 έτη προϋπηρεσίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: alespap@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή για λογιστικό γρα-
φείο στην Αγία Παρασκευή, με γνώσεις προ-
γραμμάτων epsilon και κεφαλαίο, δηλώσεων 
νομικών - φυσικών προσώπων και δυνατότητα 
εξωτερικών εργασιών. Βιογραφικά στο e-mail: 
kenepixy@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογίστρια από λογιστικό γραφείο 
με γνώσεις βιβλίων Β ‘και Γ’ κατηγορίας - φο-
ρολογικές δηλώσεις. Απαραίτητη εμπειρία σε 
λογιστικό γραφείο. Βιογραφικά στο e-mail: 
logistikografeio2@gmail.com.

ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητείται Βοηθός 
Λογιστηρίου με γνώσεις λογιστικής, μισθοδο-
σίας, Αγγλικών, πολύ καλό MS office, πρόγραμμα 
eurofasma και σχετική προϋπηρεσία. Πλήρης 
απασχόληση, βασικός μισθός. Βιογραφικά στο 
e-mail: pontikas.v@orancon.gr.

Οικονομικά Στελέχη- 
Ελεγκτές-Φοροτεχνικοί
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πτυχιούχοι Οικονομολόγοι με μετα-
πτυχιακά από εκπαιδευτικό κέντρο για επιμέλεια 
φοιτητικών εργασιών. Βιογραφικά στο e-mail: 
diplomaline@yahoo.gr, τηλ: 210 9211527.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά άμεσα Κοστολόγο 
κατά προτίμηση από περιοχή Χαλκίδας. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@pafos.gr. Tηλ: 2262 031919.

ΔΙΕΘΝΗΣ όμιλος με γρήγορη ανάπτυξη ζητά για 
άμεση πρόσληψη 6 απόφοιτους πανεπιστημίου 
(ΑΕΙ - ΤΕΙ) οικονομικής κατεύθυνσης, για άμεση 
στελέχωση κενών θέσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
karram192@yahoo.gr, Κα Καρρά.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Λογιστές - Φοροτεχνικοί, νέοι 
απόφοιτοι οικονομικών σχολών για απόκτηση 
εργασιακής εμπειρίας σε διπλογραφικά βιβλία, 
μηχανογράφηση, φοροτεχνικά. Βιογραφικά στο 
e-mail: Hraklitos@the.forthnet.gr, τηλ: 2310 
275605, κος Ηράκλειτος κέντρο λογιστικής.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών ζητά Λογιστή - 
Φοροτεχνικό Α’ Τάξης με γνώσεις φοροτεχνι-
κού και οργάνωσης λογιστηρίου για εσωτερική 
απασχόληση. Παροχές: μισθός και ασφάλιση. 
Βιογραφικά στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σπουδάστρια Οικονομικής Σχολής 
για απογευματινή 5ωρη απασχόληση. Τηλ: 
6945 039520.

Χρηματοοικονομικά- 
Ασφαλιστικά-Real Estate
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ασφαλιστικός Σύμβουλος με εμπειρία 
στον κλάδο ζωής και υγείας, για να προωθήσει 
στο υπάρχον πελατολόγιο μεγάλου ασφαλιστικού 
πρακτορείου γενικών ασφαλίσεων, τον κλάδο 
υγείας. Σταθερή συνεργασία, σίγουρη επιτυχία. 
Απόλυτη εχεμύθεια. E-mail: info@welcome.net.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνέταιρος - Συνεργάτης από εν λειτουρ-
γία πρακτορείο ασφαλειών, με άδεια Ασφαλιστή. 
Βιογραφικά στο e-mail: smnewdeal@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ασφαλιστικοί Υπάλληλοι για άμεση 
πρόσληψη, απόφοιτοι οικονομικών σχολών ή 
πρώην τραπεζικοί από μεγάλη ασφαλιστική εταιρία 
για στελέχωση ειδικού τμήματος. Ασφάλεια - 
προμήθειες - bonus - εξέλιξη. Βιογραφικά στο 
e-mail: ggeorgakopoulos@europisti.gr.

ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητείται Ασφαλιστής 
με πιστοποίηση, πολύ καλός γνώστης του αντικεί-
μενου και της αγοράς, επιθυμητό χαρτοφυλάκιο. 
Ασφάλιση και μισθός συζητήσιμος. Προσφέρεται 
bonus, παρέχεται περιβάλλον γραφείου και γραμ-
ματειακή υποστήριξη. Βιογραφικά στο e-mail: 
pkotziaras@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ασφαλιστές, Πωλητές και Ελεύθεροι 
Επαγγελματίες, που θέλουν να αναπτύξουν το 
πελατολόγιο τους, για συνεργασία με συνεται-
ρισμό. Βιογραφικά στο e-mail: k.skourtas@
globalassociation.gr.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πωλήσεων IΝΤΕRAMERICΑN στη 
Θεσσαλονίκη αναζητά συνεργασίες με Επαγγελ-
ματίες Ασφαλιστικούς Συμβούλους (άδεια άσκη-
σης επαγγέλματος). Όροι συνεργασίας ιδιαίτερα 
ελκυστικοί! Υψηλές προμήθειες και bonus βάσει 
καινοτόμου αναπτυξιακού κανονισμού. Βιογραφικά 
στο e-mail: chavianidis@gmail.com.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πωλήσεων INTERAMERICAN ζητά 
Συνεργάτες για στελέχωση δυναμικού πωλή-
σεων χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών 
προϊόντων. Ευχέρεια επικοινωνίας, επιθυμητό 
πτυχίο τριτοβάθμιας. Ελκυστικό πακέτο αμοιβών, 
εκπαίδευση για απόκτηση άδειας ασφαλιστικού 
συμβούλου. Βιογραφικά στο e-mail: chavianidis@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές - Σύμβουλοι Ακίνητης 
Περιουσίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Δι-
άθεση-ενεργητικότητα για εργασία. Παρέχουμε 
υψηλό εισόδημα μισθό και καλύτερη προμήθεια 
αγοράς. Fax: 2310 420369, τηλ: 2310 334001.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ασφαλιστές ή και Πωλητές, που να 
θέλουν να αναπτύξουν το πελατολόγιο τους, για 
δημιουργία δικτύου πωλήσεων καινοτόμων υπη-
ρεσιών μέσω του συνεταιρισμού μας. Βιογραφικά 
στο e-mail: k.skourtas@globalassociation.gr.

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ εταιρία ζητά άτομα για το 
τμήμα πωλήσεων - ενοικιάσεων στην περιοχή 
κατοικίας τους. Γραφεία Ελληνικό (δίπλα στο 
μετρό) Μαρούσι (στάση ΚΑΤ). Μεγάλο πελατολόγιο. 
Ε-mail: info@bbhome.gr, τηλ: 210 8040505.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές - Σύμβουλοι Ακίνητης 
Περιουσίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Δι-
άθεση-ενεργητικότητα για εργασία. Παρέχουμε 
υψηλό εισόδημα μισθό και καλύτερη προμήθεια 
αγοράς. Fax: 2310 420369, τηλ: 2310 334001.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με διάθεση για εργασία και 
ικανότητες επικοινωνίας για το τμήμα πωλήσεων 
μεσιτικής εταιρίας για υπόδειξη ακινήτων στην 
περιοχή κατοικίας τους. Τηλ: 210 8040505.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ομαδάρχης Ασφαλίσεων από ασφαλιστικό 
γραφείο 30 ετών λειτουργίας, με δική του ομάδα 
για συνεργασία. Αμοιβή συνεργασίας συζητήσιμη. 
Βιογραφικά στο e-mail: anaptigma@gmail.com.

Τεχνικοί & Μηχανικοί Η/Υ- 
δικτύων-Τηλεπικοινωνιών
H ALFANET Α.Ε ζητά να προσλάβει Τεχνικό H/Y 
και Δικτύων. Απαραίτητη η 3ετής τουλάχιστον 
εμπειρία στην επισκευή και συντήρηση Hardware. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@alfanet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τεχνικοί H/Y - Ηλεκτρονικοί για επι-
σκευές μικρών H/Y και κινητών συσκευών για πλήρη 
απασχόληση. Απαραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@mobiwiki.gr, κωδ: ΗΜΒΒ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τεχνικοί - Ηλεκτρονικοί, για επι-
σκευές Η/Υ και κινητών συσκευών σε επίπεδο 
πλακέτας, για εργασία πλήρους απασχόλησης. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@mobiwiki.gr, κωδ: ΗΤΕΑ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Εκτυπωτών - Μελανιών - 
Τονέρ από εταιρία στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. 
Βιογραφικά στο e-mail: grigoris@burn-out.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία πληροφορικής στην Αργυ-
ρούπολη, Τεχνικός Πολυμηχανημάτων και H/Y. 
Απαραίτητα Αγγλικά, δίπλωμα αυτοκινήτου και 
μηχανής. Τηλ: 210 9949140, ώρες: 09:00 - 15:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Εγκαταστάσεων Δικτύων, 
από εταιρία ηλεκτρονικών εφαρμογών με έδρα τη 
Σαντορίνη. Απαραίτητη προϋπόθεση κάρτα ανερ-
γίας και προϋπηρεσία. Προσφέρεται πλήρης απα-
σχόληση, ικανοποιητικές αποδοχές και διαμονή. 
Βιογραφικά στο e-mail: fielectronics@yahoo.gr.

H ΕΤΑΙΡΙΑ Laptopolis ζητά Τεχνικό με γνώσεις 
reballing για το κατάστημα μας στη Θεσσαλονίκη. 
Βιογραφικά στο e-mail: servicelaptopolis@gmail.
com, τηλ: 2310 901030.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός H/Y με εμπειρία στην επισκευή 
laptop, mac, smartphones από δίκτυο τεχνικής 
υποστήριξης με 5ετή προϋπηρεσία, καλή γνώ-
ση Αγγλικών, δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@texnikoi.com με την ένδειξη 
“LAPFULL”. Τηλ: 211 5004055.

IT TECHNICIAN to respond and resolve emergency 
IT requests. This includes after - hours monitoring 
for emergency calls on a rotating schedule. CVs: 
g.demos@cityu.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής Microsan ζητά Υπάλληλο 
με γνώσεις επισκευής Η/Υ για μόνιμη απασχόληση 
στη Σαντορίνη. Tηλ: 22860 28888, Koς Σπύρος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός / Ηλεκτρονικός Η/Υ-Laptop 
από μεγάλη εταιρία πληροφορικής στην Ανατολική 
Θεσσαλονίκη. Θα εκτιμηθούν επιπλέον και οι 
γνώσεις σε servers. Απαραίτητη προϋπηρεσία, 
άριστη γνώση Αγγλικών και hardware. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@pcrama.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Τεχνικοί - Εγκαταστάτες 
δομημένων καλωδιώσεων για δίκτυα, τηλεφωνικά 
κέντρα και συστήματα ασφαλείας, για εργασία 
σε τεχνική εταιρία στη Μύκονο. Σοβαρότατο πα-
κέτο αποδοχών. Βιογραφικά στο e-mail: kostas.
andron@gmail.com, τηλ: 6980 506000.

ΕΤΑΙΡΙΑ συστημάτων ασφαλείας και τηλεπι-
κοινωνιών, ζητά Τεχνικό Τηλεπικοινωνιών με 
γνώσεις τηλεφωνικών κέντρων asterisk δικτύων 
και H/Y. Βιογραφικά στο e-mail: info@genius.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Τεχνικός - Εγκαταστάτης 
δικτύων Η/Υ και WiFi για εργασία σε τεχνική 
εταιρία στη Μύκονο. Σοβαρότατο πακέτο απο-
δοχών - ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: kostas.
andron@gmail.com, τηλ: 6980 506000.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Εμπορικολογιστικού SW για 
λογισμικά κεφαλαίο, ατλάντις. Βιογραφικά στο 
e-mail: recrut4it@gmail.com.

Προγραμματιστές-Αναλυτές  
-Ανάπτυξη Εφαρμογών Web
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer / Programmer, 
κάτοχος πτυχίου πληροφορικής ή θετικών 
επιστημών. Προσόντα: ΗTML 5, CSS 3, PHP, 
MySQL-JavaScript. Προϋπηρεσία σε ανάπτυξη 
εφαρμογών και websites θα εκτιμηθεί. E-mail: 
hr@brainbox.gr. κωδ: JNRDEV01.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer έμπειρος με άριστη 
γνώση PHP, jQuery, Front-End-Development, 
mySql, javascript, HTML5, CSS, και Αγγλικά για 
δημιουργίες και συντηρήσεις portals. Βιογραφι-
κά με portfolio στο e-mail: cvjobslinks@gmail.
com, κωδ: wzx.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματίστρια νέα με άριστα Αγ-
γλικά και πτυχίο Προγραμματιστή. Βιογραφικά 
στο e-mail: vlachos_vas@globalbrokers.gr.

Η ALFANET A.E ζητά να προσλάβει Προγραμ-
ματιστή - Αναλυτή Βάσεων Δεδομένων για την 
ανάπτυξη custom εφαρμογών για τις ανάγκες της 
επιχείρησης. Βιογραφικά στο e-mail: hr@alfanet.gr.

H ALEXANDER MOORE επιθυμεί να προσλάβει 
IT Business Consultant. Απαραίτητα προσόντα: 
Πτυχίο θετικής ή οικονομικής κατεύθυνσης, επι-
θυμητή η γνώση MS SQL. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@alexandermoore.com, κωδ: Ε.IT.2015/02.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Προγραμματιστές σε Android / iOS 
με καλή γνώση SQL και σχετική προϋπηρεσία 
για μόνιμη εργασία καριέρας. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@mobiwiki.gr, κωδ: AIDV.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής πτυχιούχος ΤΕΙ - 
ΑΕΙ, 3ετή επαγγελματική εμπειρία, για μόνιμη-
πλήρη απασχόληση-απαραίτητη εμπειρία σε 
εφαρμογές επικοινωνιών, τηλεματικής-κώδικα. 
Μισθός αναλόγων προσόντων, εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις. Fax: 210 9700557, 
τηλ: 210 9700722.

A SHIPPING COMPANY is looking for IT Assistant. 
University degree, remotely support vessels, 
board the ships and trouble shoot problems. 
Fluent in English, preferable 1-2 years experience. 
Military obligations complete. CVs: imancvs@
gmail.com, κωδ: 1520.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ακαδημαϊκός Συνεργάτης για Java / 
Android να αναλάβει την εκπόνηση σεμιναρίων 
εκμάθησης Java καθώς και ανάπτυξη εφαρμογών 
για Android. Βιογραφικά στο e-mail: university@
datalabs.edu.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Android Developer για ανάπτυξη 
εφαρμογών από εταιρία πληροφορικής. Του-
λάχιστον μία εφαρμογή ανεβασμένη στο play 
store. Βιογραφικά και portfolio στο e-mail: 
dev4app@mail.com, ώρες: 08:00-19:00. Τηλ: 
6970 023210.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής - Web Designer από 
εταιρία πληροφορικής με όρεξη και γνώσεις για 
διαχείριση e-shop. Ωράριο 10:00 - 17:00. Τηλ: 
6975 550444.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Android Developer από εταιρία πληρο-
φορικής με γνώσεις Java, Android SDK, MYSQL, 
JSON, jQUERY, γνώσεις σε τεχνολογίες Cross-
Platform, για πλήρη απασχόληση σε εταιρία πλη-
ροφορικής, άμεση πρόσληψη. Τηλ: 6980 374950.

Η JM-DATA GMBH με έδρα τη Θεσσαλονίκη ζητά 
PHP5 Developer με γνώσεις Symfony/Doctrine/
TWIG/CSS/HTML/AJAX/jQuery JavaScript/Twitter 
Bootstrap. Προσφέρονται: Σταθερός μηνιαίος 
μισθός. Βιογραφικά στα Αγγλικά και Ελληνικά 
στο e-mail: office@hcn.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Link ζητά Web Developers με άρι-
στες γνώσεις PHP, Jquery, Html5, Css3, SQL. 
Μόνιμη - πλήρης απασχόληση με άριστες συν-
θήκες εργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: info@
link-tech.gr.

H ΕΤΑΙΡΙΑ My Company Projects, αναζητά 
στη Θεσσαλονίκη: Raspberry PI Specialist για 
δημιουργία wireless sensor network με το PI. 
Προηγούμενη εμπειρία απαραίτητη. E-mail, με 
θέμα raspi_dev_thessaloniki, περικλείοντας 
πληροφορίες σχετικά με προηγούμενη εμπειρία: 
cv@mycompany.com.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ RDC Informatics ζητά Web Designer 
HTML / CSS Author - Developer για πλήρη απα-
σχόληση στην Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@rdc.gr, fax: 210 5150256.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητά Προγραμματιστή γνώστη 
Ms Access/SQL Server για μόνιμη απασχόλη-
ση. Προαπαιτούμενο η σημαντική εμπειρία σε 
προγραμματισμό Access ή SQL. Βιογραφικά στο 
e-mail: dkonlos@mesogeos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ VB Προγραμματιστής για ανάπτυξη, 
συντήρηση και βελτίωση λογισμικού της εται-
ρίας. Βιογραφικά στο e-mail: attinfo@mail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Senior Web Developer με εμπειρία σε 
ανάπτυξη ASP.Net Web εφαρμογών σε C#, HTML/
CSS/jQuery/XML. Καλή γνώση web services, 
aDO.nET και SQL βάσεων δεδομένων και γνώση 
Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: segreteria@
edilingua.it.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πτυχιούχοι Πληροφορικής με μετα-
πτυχιακά από εκπαιδευτικό κέντρο για επιμέλεια 
φοιτητικών εργασιών. Βιογραφικά στο e-mail: 
diplomaline@yahoo.gr, τηλ: 210 9211527.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής βιομηχανικών ηλεκτρονικών 
ζητά έμπειρο Προγραμματιστή Εφαρμογών σε 
microcontrollers. Απαραίτητη η γνώση προγραμ-
ματισμού σε C και C++. Προσφέρεται πλήρης 
απασχόληση. Επιθυμητή σχετική εμπειρία και 
καλή γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
ps@indinf.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Senior Net Developer με αποδεδειγμένη 
εμπειρία/ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και 
εξαιρετική γνώση C# ή και VB.Net, SQLServer. 
Παρέχονται άριστες συνθήκες εργασίας, και 
εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης σε δυναμικά 
αναπτυσσόμενο περιβάλλον. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@geobanking.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer με 3 + ετή εμπειρία 
προγραμματισμού για δημιουργία και συντήρηση 
portal. Απαραίτητα: άριστη γνώση PHP/mySql/
javascript/jQuery/Front-End-Development, 
HTML5,CSS, Αγγλικά. Βιογραφικά με πλήρες 
portfolio στο e-mail: 2multradynamic5@gmail.
com, κωδ: wdsk.

H MICRONET ζητά Senior Front End Web 
Developer με 3ετή προϋπηρεσία, άριστα ASP, 
Net, HTML, JQuery, CSS, JSON. Θα εκτιμηθούν 
γνώσεις C# και SQL Server. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@micronet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer με προϋπηρεσία και 
γνώσεις joomla ή wordpress για 8ωρη εσωτερική 
απασχόληση. Μισθός και ΙΚΑ. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@aboutnet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Designer /(Front end Web 
Developer) για τη δημιουργία portal. Ο ενδια-
φερόμενος να διαθέτει portfolio και να γνωρίζει 
html5, CSS3, Zurb foundation και τη βασική λογική 
του AngularJS. Τηλ: 6971 966986.

WEB DEVELOPER ζητείται από εταιρία, με γνώ-
σεις και εμπειρία php, html, css, js, Wordpress, 
BuddyPress, Joomla, PrestaShop, Magento, Adobe 
CC, PhoneGap, Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@bnet.gr, fax: 210 7298391.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Προγραμματιστές για κατασκευή 
web - διαχείριση και για διάφορα άλλα, με άριστα 
Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: info@villa-
oneiro.gr, τηλ: 6945 776821.

Η CICICOM Ltd ζητά Junior Mobile Applications 
Developer (iOS/Android). Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@cicicom.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σπουδαστής Πληροφορικής για απο-
γευματινή 5ωρη απασχόληση. Τηλ: 6945 039520.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής ή Web Designer 
για ιατρικές εφαρμογές. Περιοχή Αμπελοκή-
πων, Αττικής Βιογραφικά στο e-mail: nosos@
otenet.gr. Τηλ: 6976 654854, ώρες επικοινωνίας: 
09:30-14:30.

ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ Φοιτητής ή Τελοιόφοιτος Ιατρικής 
ή Πληροφορικής (Πανεπιστημιακού επιπέδου), 
Proficiency για πρωινή-μερική απασχόληση ως 
Διαχειριστής Ιατρικής Ιστοσελίδας. Κάτοικος Ψυ-
χικού-Αμπελοκήπων-Μαρουσίου (υποχρεωτικά). 
E-mail: goules@otenet.gr.

Γραφίστες-διακόσμηση 
-Τέχνες-δημιουργικό
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιαστής με προϋπηρεσία από 
ναυπηγικό - τεχνικό γραφείο γνώστης σχεδίων 
νηογνώμονα και σημαίας με καλή χρήση προγράμ-
ματος autocad για πλήρη απασχόληση. Ωράριο: 
09:00 - 17:00. Τηλ: 210 4128612.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πατρονίστ από εταιρία παραγωγής 
γυναικείων κουστουμιών. Σπουδές απαραίτη-
τα στο εξωτερικό, εμπειρία παραγωγής πατρόν, 
χρήσης προγράμματος Lectra/Gerber, ακρίβεια-
προσοχή στη λεπτομέρεια, δεξιότητα ραπτικής/
tailoring σε μπούστο. Αμοιβές 14 €/ώρα. E-mail: 
lanaliscompany@gmail.com.

ΣΤΟΥΝΤΙΟ δερματοστιξίας στην περιοχή Με-
ταμόρφωση ζητά έμπειρη Tattoo Artist για 
συνεργασία. Απαραίτητη προϋπόθεση γνώσεις 
ζωγραφικής και φυσικά δείγμα της δουλειάς 
των υποψηφίων. Τηλ: 6948 828688.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας από εκδοτική εταιρία, με 
άριστη γνώση Quark Xpress, InDesign, Illustrator, 
Photoshop σε περιβάλλον Mac. Προϋπηρεσία, 
portfolio και εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις. Βιογραφικά και portfolio στο 
e-mail: orfanouxristina@hotmail.com, ώρες: 
16:00 - 18:00.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία ζητά Γραφίστα με προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 2 έτη, με καλή γνώση InDesign, 
Photoshop, Illustrator. Αγγλικά απαραίτητα 
επίπεδο proficiency. Βιογραφικά και δείγματα 
δουλειάς στο e-mail: fodrecruit@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου - Γραφίστας στη 
Ρόδο. Απαραίτητη η γνώση γραφιστικών προγραμ-
μάτων, καθώς και web design. Θα εκτιμηθεί ως 
προσόν η προϋπηρεσία. Βιογραφικά και portfolio 
στο e-mail: info@beyondgroup.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Mix Markt Greece ζητά άτομο με γνώ-
σεις Γραφιστικής (photoshop & illustrator) για 
πλήρες ωράριο 8:30 - 16:30 Δευτέρα - Παρασκευή 
στο Π.Ε.Ο Θεσσαλονίκης - Κιλκίς Βιογραφικά 
στο e-mail: info@mixmarkt.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Industrial - Product Designer - Αρχιτέ-
κτονας από μονάδα παραγωγής στη Θεσσαλονίκη. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία, γνώση Αγγλικών και 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: mhrdpτ@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας για μόνιμη ημιαπασχόληση 
και προοπτικές εξέλιξης. Προϋποθέσεις: πτυχίο 
γραφιστικής/άριστη γνώση Adobe (Illustrator, 
Photoshop, InDesign), CorelDraw. 3ετή προϋπη-
ρεσία, επαγγελματισμός, δημιουργικό πνεύμα. 
Επιπρόσθετο προσόν γνώσεις φωτογραφίας. Βι-
ογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: aa.supp.
serv1996@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από Αθήνα για φωτογράφιση 
γυναικείων καλσόν και καλτσών. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@sexyfemale.gr.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία ζητά Συνεργάτη για δημιουργία 
tv spots dvd authoring στο PC. Απαραίτητη καλή 
γνώση προγραμμάτων Premiere, After Effects, 
Avid και συναφών εργαλείων. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@compupress.gr, κωδ: TVPC0215.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Τυπωτικής Μηχανής με γνώσεις 
illustrator και εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία 
ζητείται από εταιρία παροχής στη Ν. Χαλκηδόνα. 
Βιογραφικά στο e-mail: kdecor2@gmail.com, 
τηλ: 210 2522101.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Graphic Designer για κατασκευή 
λογότυπου εταιρίας και δημιουργία προωθη-
τικού βίντεο καμπάνιας. Βιογραφικά στο e-mail: 
bellerophoneinfo@gmail.com.

συνέχεια στη σελ. 24

Αρτοποιός / Αρτεργάτης
Γαλλική πολυεθνική εταιρεία στο χώρο της εστίασης αναζητά για τα καταστήματά της βοηθό αρτο-
ποιού - αρτεργάτη μέχρι 40 ετών.
Προϋπηρεσία σε παρόμοια 
θέση τουλάχιστον 3 έτη  
απαραίτητη.

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 

•Ικανοποιητικό πακέτο  
αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Εργασία σε ευχάριστους 
χώρους 

•Δυνατότητα επαγγελματικής 
εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών  
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
jobs@paulgreece.com

Η SiEBEN παρέχει καινοτόμες λύσεις πληροφορικής σε επιχειρήσεις, κάνοντας χρήση των πλέον σύγχρονων 
τεχνολογιών. Η συνεχής προσπάθεια για καινοτομία και η σημαντική εξειδίκευσή της σε σύγχρονους τομείς 
της πληροφορικής, την ανέδειξαν σε μια από τις κορυφαίες εταιρίες στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας.

Η InEdu, θυγατρική εταιρία της SiEBEN, αντιλαμβανόμενη τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση των 
τεχνολογιών πληροφορικής στην εκπαίδευση και παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις στο πεδίο της 
τεχνολογικά υποστηριζόμενης μάθησης, προτείνει καινοτόμες λύσεις πληροφορικής σε εκπαιδευτικούς 
οργανισμούς για την ανάδειξη του εκπαιδευτικού έργου και τον εκσυγχρονισμό τους για την επίτευξη 
των προκλήσεων της ψηφιακής εποχής.

Η SIEBEN (www.sieben.gr) και η θυγατρική της InEdu (www.inedu.com), έχουν επενδύσει στρατηγικά 
στη δημιουργία εξειδικευμένου παραρτήματος στην Πάτρα με στόχο την ανάπτυξη λογισμικού και τη 
διάθεση του στις αγορές της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

Στα πλαίσια αυτής της περαιτέρω στελέχωσης αναζητείται software quality tester με τα κάτωθι  
χαρακτηριστικά: 

Software Quality Tester
Responsibilities: 
•Apply software quality assurance standards and testing procedures 
•Design test plans, scenarios, scripts, or procedures 
•Document software defects, using a bug tracking system, and report defects to software 
developers 
•Plan test schedules or strategies in accordance with project scope or delivery dates 
•Review software documentation to ensure technical accuracy, compliance and completeness 

Required qualifications: 
•Degree in computer science or other relevant field 
•At least 2 years of work experience in software testing, quality assurance or similar position 
•Knowledge/ experience in Agile or other software development methodologies 
•Knowledge/ experience in UML and/or BPMN 
•Knowledge/ experience in RUP or other software development methodologies 
•Excellent command of the English language (written & oral)

Desired qualifications: 
•Knowledge of QA procedures 
•Experience with testing tools (automation, stress, defect management etc.) 
•Previous programming experience 
•Attention to detail and desire for quality

Send your CV to the following e-mail: jobs-softwarequalitytester@sieben.gr

Η εταιρία δραστηριοποιείται στην παραγωγή πλαστικών, με έδρα τη Θήβα, αναζητά δυναμικό και 
φιλόδοξο στέλεχος για τη θέση του:

Process Improvement Engineer
Η θέση 
Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α αναμένεται να: 
•Επιβλέπει την παραγωγική διαδικασία  
έτσι ώστε να τηρούνται οι κανόνες της τεχνικής 
και έχει στην ευθύνη του την τεκμηρίωση 
της παραγωγής 
•Σχεδιάζει και υλοποιεί την ορθή έναρξη  
παραγωγής σε νέα προϊόντα  
•Σχεδιάζει τη διαδικασία παραγωγής  
•Επιβλέπει την κατασκευή μητρών  
•Επιβλέπει το σχεδιασμό και την κατασκευή  
ιδιοσυσκευών παραγωγής  
•Επιβλέπει τη διαδικασία απελευθέρωσης  
της παραγωγής (δοκιμές, έλεγχοι) 
•Υλοποιεί project βελτίωσης της στάθμης  
της τεχνικής 
•Προσδιορίζει πιθανές βελτιώσεις στην παραγωγή, 
μελετά και τεκμηριώνει τις απαραίτητες αλλαγές, 
επιβλέπει τη διαδικασία υλοποίησης

Ο υποψήφιος 

Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α αναμένεται  
να διαθέτει: 
•Πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου 
μηχανικού του ΕΜΠ ή αντίστοιχου / ισότιμου 
ιδρύματος (Ελλάδας ή εξωτερικού) 
•Επαγγελματική προϋπηρεσία σε βιομηχανική 
παραγωγή 
•Εμπειρία σε οργάνωση τμημάτων παραγωγής 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Πολύ καλές ικανότητες επικοινωνίας,  
ανάληψης πρωτοβουλιών & ομαδικό πνεύμα

Η εταιρία προσφέρει: Η εταιρία παρέχει ανταγω-
νιστικό πακέτο αποδοχών, καθώς και προοπτικές 
εξέλιξης σε ένα δυναμικό και αναπτυσσόμενο πε-
ριβάλλον εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα στο e-mail: mycv@deloitte.gr, 
σημειώνοντας τον κωδικό PED/02.15.

Γεωλόγος Αποθεμάτων 
Κωδικός Θέσης: ΓΑ

Η εταιρία Ελληνικός Χρυσός επιθυμεί να προσλάβει εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης για το μεταλλείο 
στην ολυμπιάδα για τη θέση του γεωλόγου αποθεμάτων.

Σκοπός της θέσης είναι: 
•Η ερμηνεία γεωλογικών δεδομένων και απόδοση σε τρισδιάστατο γεωλογικό μοντέλο 
•Η συμμετοχή στον υπολογισμό και την σύνταξη της ετήσιας έκθεσης γεωλογικών αποθεμάτων 
•Η ευθύνη για την τήρηση όλων των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας (QA/QC) στη συλλογή  
και επεξεργασία γεωλογικών δεδομένων 
•Η διαχείριση της γεωλογικής βάσης δεδομένων 
•Η διασφάλιση της εφαρμογής των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών στην τρισδιάστατη γεωλογική 
απεικόνιση και στην εκτίμηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του μεταλλεύματος 
•Η συμμετοχή στην γεωλογική, τεκτονική και γεωτεχνική ερμηνεία των δεδομένων της έρευνας 
•Η αξιολόγηση και αναθεώρηση του σχεδιασμού για την επίτευξη εξόρυξης υψηλής ακρίβειας  
και αποληψιμότητας 
•Η συνεργασία με τοπογραφικό τμήμα, τμήμα παραγωγής και σχεδιασμού ώστε να ελεγχθούν  
τα προϋπολογισμένα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα χρονοδιαγράμματα

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα: 
•Πτυχίο γεωλόγου. 
•Μεταπτυχιακές σπουδές σε κοιτασματολογία, πετρολογία, τεκτονική γεωλογία και σε συναφείς  
τομείς θα θεωρηθεί επιθυμητό 
•1 - 2 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη θέση είναι επιθυμητή 
•Εμπειρία σε λογισμικό σχεδιασμού μεταλλείου (i.e. Datamine) ή άλλο γεωλογικό λογισμικό 
•Πολύ καλή γνώση και δεξιότητα στη χρήση Η/Υ (Office Suite, CAD and GIS software) 
•Εξαιρετική ικανότητα στην οργάνωση, παρουσίαση, γραπτή και προφορική επικοινωνία 
•Ψυχική και σωματική αντοχή / ικανότητα για εργασία σε συνθήκες υπογείων 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, γραπτή και προφορική 
•Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας

Σε περίπτωση που διαθέτετε τα παραπάνω και θέλετε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, παρακαλώ 
αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Hr@gr.eldoradogold.com με 
τον κωδικό ΓΑ ή στην ταχ. διεύθυνση Ελληνικός Χρυσός, Στρατώνι Χαλκιδικής, ΤΚ 63082, υπόψη 
διεύθυνσης ανθρωπίνου δυναμικού.

Η Cyta, θυγατρική του εθνικού οργανισμού τηλεπικοινωνιών Κύπρου, επιθυμεί να απασχολήσει:

Τελειόφοιτο/η ΤΕΙ  
των Τμημάτων Λογιστικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων  

για την Εξάμηνη Πρακτική του/της Άσκηση
Περιγραφή θέσης / καθήκοντα: 
Ο/Η πρακτικά ασκούμενος/η 
θα εκπαιδευτεί:  
•Στις καταχωρίσεις / εγγραφές 
στη γενική λογιστική 
•Στην υποστήριξη εργασιών 
λογιστηρίου

Τόπος εργασίας: 
•Αθήνα, Λ. Αλεξάνδρας 128

Απαιτούμενα προσόντα (ακα-
δημαϊκά / επαγγελματικά): Οι 
υποψήφιοι πρέπει να είναι φοι-

τητές των τμημάτων λογιστικής ή 
διοίκησης επιχειρήσεων και σύμ-
φωνα με το πρόγραμμα σπουδών 
να μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα 
την πρακτική τους άσκηση. 

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

Γενικές προϋποθέσεις: Η απα-
σχόληση των φοιτητών πραγμα-
τοποιείται σύμφωνα με τα προ-

βλεπόμενα από το πρόγραμμα 
σπουδών τους και τη νομοθεσία 
σχετικά με την πραγματοποίηση 
πρακτικής άσκησης. 

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να 
στείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα μέσω του link: http://
tinyurl.com/kd8zcgv ή στο fax: 
215 5008801 με την ένδειξη 
«ΠΡΑΚΤΙΚΗ_ΔΟ_13_2015». 
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες 
οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται 
στο τηλέφωνο 215 5008995.

Υπάλληλος Υποστήριξης 
2ου Επιπέδου Εμπορικών Εφαρμογών  

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

Τα καθήκοντά σας 
•Ανήκετε στον τομέα υποστήριξης εμπορικών 
εφαρμογών και εργάζεστε στις κεντρικές μας 
υπηρεσίες, στη Σίνδο Θεσσαλονίκης 
•Αποτελείτε το πρόσωπο επικοινωνίας για θέματα 
εμπορικών εφαρμογών που προκύπτουν  
στις αποθήκες της Lidl πανευρωπαϊκά 
•Αναλύετε, ιεραρχείτε και επιλύετε προβλήματα 
συστημάτων και εφαρμογών εμπορικής  
διαχείρισης 
•Φροντίζετε για την επίλυσή τους σε 2ο επίπεδο 
υποστήριξης, με τη συνδρομή των σχετικών  
τμημάτων Ελλάδας και μητρικής εταιρίας 
•Εργάζεστε σε βάρδιες

Το προφίλ σας 
•Τίτλος σπουδών ανώτερης/ ανώτατης  
εκπαίδευσης στην πληροφορική 
•Εμπειρία στη χρήση εμπορικών / λογιστικών 
εφαρμογών, καθώς και στην υποστήριξη 
•Απαραίτητα άριστα Αγγλικά και επιθυμητά  

Γερμανικά 
•Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση και παροχή 
υπηρεσιών 
•Αυτόνομη εργασία, ομαδικό πνεύμα και ικανότητα 
δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων

Τι προσφέρουμε 
•Ελκυστικές αποδοχές, επιπρόσθετες παροχές 
και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση 
•Εξαιρετικές δυνατότητες ανάπτυξης 
•Ενδιαφέρον αντικείμενο, σε ένα διεθνές,  
οργανωμένο εργασιακό περιβάλλον 
•Συνεργασία με μία δυναμική και ευχάριστη ομάδα 
συναδέλφων 
•Εκπαίδευση στη Γερμανία, σε διαδικασίες  
και συστήματα εμπορικής διαχείρισης
Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λά-
βουμε το βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψετε 
το αρχείο του βιογραφικού σας σε Word ή PDF στα 
ελληνικά. Επισύναψη βιογραφικού online μέσω του 
link: http://tinyurl.com/oa6olbm

Η MSPS, μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο promotion marketing με σημαντικούς πολυεθνικούς 
πελάτες ζητά νέο για να εργασθεί ως:

Πωλητής στο Χώρο των Τροφίμων 
με έδρα τον Βόλο

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:  
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας, ψηφιακό 
ταχογράφο και πιστοποίηση επαγγελματικής 
ικανότητας (Π.Ε.Ι) υποχρεωτικά 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (επιθυμητά) 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Δημιουργικότητα και ομαδικό πνεύμα 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Προσφέρουμε:  
•Πολύ καλό πακέτο αποδοχών, 
•Δυναμικό περιβάλλον 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών μέχρι 07/03/2015 στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: tradesupport@msps.net 
αναγράφοντας υποχρεωτικά τον κωδικό ΠΒ2015.
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Cruise Leader / Host / Hostess

Variety Cruises Greece seeking enthusiastic and experienced tourism/hospitality professionals as 
Cruise Hosts/Group leaders 50guest ships with an international crew of approx 18 members operating 
weekly back-to -back cruises in Greece and abroad -summer or winter seasons.

Excellent command of English, very good command of German and/or additional languages are a plus 
(French/Spanish/Italian) with a BA degree in tourism/hospitality or similar, previous experience of 
2-3years on cruise ships or 4-5* hotels in guest handling leading positions with good organizational 
skills, computer literacy, ease to speak in public (microphone users).

Candidates able to work at sea in a small ship environment with an outgoing personality able to provide 
outstanding service to guests of mixed nationalities, and to handle multiple projects efficiently.

Main duties include welcoming and accommodating the guests, organizing every day’s activities on 
board and ashore, giving destination lectures and informative briefings/powerpoint presentations to the 
guests, promoting and escorting excursions, hosting ship events, problem solving, promoting company’s 
brand name and products, and reporting in detail to office manager weekly.

Email CV with cover letter and recent face/full body photo: jobs@varietycruises.com, ref: skywalker 
or fax to 210 9883178. URL www.varietycruises.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας με εξειδίκευση στο ρού-
χο, στη μεταξοτυπία/ψηφιακή εκτύπωση. Απαι-
τούνται: Άριστη γνώση photoshop/illustrator/
corel/διαχείριση χρώματος. Γνώση Αγγλικών/
δημιουργικό πνεύμα/εμπειρία και γνώσεις στη 
λειτουργία ψηφιακών εκτυπωτών, large format 
θα εκτιμηθεί. Βιογραφικό και πορτοφόλιο στο 
e-mail: info@aprint.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας από εταιρία ειδών βιβλι-
οχαρτοπωλείου για την περιοχή των Αχαρνών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@hartorama.gr, fax: 
210 5147588, τηλ: 210 5140060.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ /τρια ζητείται για εργασία με εμπειρία 
και γνώση προγραμμάτων ctp, ctf καθώς και 
μοντάζ, δημιουργικότητα και κέφι για εργασία 
σε ελληνική εταιρία στο εξωτερικό. Βιογραφικά 
στο e-mail: cvcollect01@gmail.com.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ - Web Designer δημιουργικός -ή 
ζητείται για κάλυψη θέσης σε εκτυπωτική εταιρία. 
Βιογραφικά και δείγματα δουλειάς στο e-mail: 
cvcollect01@gmail.com.

Call Center-Εξυπηρέτηση  
Πελατών-Τηλεπωλήσεις
DEUTSHSPRACHIGES Unternehmen sucht fuer 
seine Niederlassung in Athen Telefonisten/innen. 
Voraussetzung: Gute Deutschkenntnisse-Spass 
am telefonieren/Kommunikationsfreudigkeit-
Flexibilitaet. Geregelte Arbeitszeiten - Festgehalt. 
Telefon: 213 0392800 von 10:00-17:00. 
Lebenslauf an: svsenergy2@gmail.com.

AΤΟΜΑ ζητούνται άμεσα από γραφείο σταθερής 
τηλεφωνίας για θέση γραφείου. Βασικός μισθός, 
4ωρη απασχόληση πρωινή ή απογευματινή, ΙΚΑ, 
περιοχή Περιστέρι. Τηλ: 213 0226117.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εταιρία με άνεση στις 
τηλεφωνικές πωλήσεις για 5ωρη πρωινή -4ωρη 
απογευματινή απασχόληση από τμήμα πωλήσεων, 
300 μέτρα από μετρό-φιλικό περιβάλλον-σταθερός 
μισθός-ΙΚΑ-bonus-δυνατότητες εξέλιξης. Τηλ: 
210 3801980, ώρες: 10:00-21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με εμπειρία στην τηλεφωνική 
διαφήμιση/πώληση από εταιρία επαγγελματι-
κών διαφημιζόμενων καλλυντικών. Πλήρες ή 
μειωμένο ωράριο-σταθερός μισθός-πριμ παρα-
γωγικότητας-ασφάλιση-μόνιμη εργασία. E-mail: 
perfectcosm@hotmail.com, τηλ: 6939 806647.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ επιχείρηση ζητά άμεσα 5 άτομα για 
όλα τα τμήματα, για συνεργασία. Παρέχεται εκπαί-
δευση, ευέλικτο ωράριο, δυνατότητα ανέλιξης. 
Τηλ: 211 8004695, 6972 194761.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τηλεφωνήτρια για ασφαλιστική εταιρία. 
4ωρη πενθήμερη απογευματινή απασχόληση στην 
Ηλιούπολη. Τηλ: 6971 645806.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα ως Team Leaders, με εμπει-
ρία ως υπεύθυνοι ομάδας για τηλεφωνική απα-
σχόληση. Ημιαπασχόληση, πλησίον ΗΣΑΠ Άνω 
Πατήσια. Τηλ: 211 4113170.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ (Ν.Η.S) Νέο Σύστημα Υγείας προ-
σλαμβάνει άτομα με βασικό μισθό για ενημέρωση 
πελατολογίου σε κάρτα υγείας. Μόνιμη εργασία, 
άριστες εργασιακές συνθήκες, ημιαπασχόληση, 
πλησίον ηλεκτρικού σταθμού Άνω Πατήσια. Τηλ: 
211 4113230.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εταιρία call center για τη-
λεπωλήσεις, πρωινή ή απογευματινή απασχόληση 
προώθηση προϊόντων τηλεφωνίας, τηλεόρασης, 
μισθός ασφάλιση, bonus . Fax: 215 5505033, 
τηλ: 6937 223595. Ώρες: 10:00 - 20:00.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ από Άγιο Ελευθέριο Αχαρ-
νών ζητά 3 άτομα για 4ωρη απασχόληση στο 
τηλεφωνικό τμήμα. Μισθός, ασφάλιση ΙΚΑ. Τηλ: 
210 2012287.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ L&B, ζητά Υπάλληλους Τηλεφωνικών 
Επικοινωνιών σταθερής και κινητής τηλεφωνί-
ας, με προϋπηρεσία στο χώρο. Πενθήμερη απα-
σχόληση. Περιοχή περιφερειακού Νεαπόλεως. 
Βιογραφικά στο e-mail: vodafone@v500001.gr, 
τηλ: 2310 643400. Kος Πέτρος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου συνταξιούχοι με 
εμπειρία στις τηλεφωνικές πωλήσεις από εταιρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: sales@galaxynet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνταξιούχοι Τηλεφωνητές έμπει-
ροι με προϋπηρεσία σε εξερχόμενες κλήσεις 
από εταιρία για προκαθορισμένο πελατολόγιο. 
Βιογραφικά στο e-mail: job@galaxynet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνταξιούχοι απόφοιτοι ανώτατης 
εκπαίδευσης από εταιρία για 5ωρη ή 8ωρη ερ-
γασία στο τηλεφωνικό κέντρο. Βιογραφικά στο 
e-mail: sales@galaxynet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες με γνώσεις στους Η/Υ 
για εργασία από το σπίτι περίπου 10 - 15 ώρες 
την εβδομάδα. Προμήθεια (80-90%) και δωρεάν 
εκπαίδευση. Τηλ: 6946 388049.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ερευνητές Δημοσκοπήσεων με 
εμπειρία στην τηλεφωνική έρευνα, από εται-
ρία έρευνας αγοράς στο Χαλάνδρι, (πλησίον 
μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας) για τηλεφωνική 
συμπλήρωση ερωτηματολογίων σε δημοσκο-
πήσεις. Αμοιβή βάσει απόδοσης. Ε-mail: info@
threesixtyone.gr, τηλ: 211 1060700.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για τηλεφωνι-
κές πωλήσεις από εταιρία σταθερής και κινητής 
τηλεφωνίας για πενθήμερη 4ώρη απασχόληση, 
με πολύ καλό μισθό/ένσημα/bonus παραγωγικό-
τητας. Ε-mail: ldaggelia@gmail.com, τηλ: 2310 
491500, 2310 491600.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες άμεσα για άμεση πρόσληψη και 
όρεξη για δουλειά από μεγάλη εταιρία. Παρέχεται 
μισθός - bonus. Τηλ: 6975 514308.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου για τη στελέ-
χωση του τμήματος σταθερής και κινητής τηλεφω-
νίας, από μεγάλο τηλεπικοινωνιακό οργανισμό. 
Προσφέρονται σταθερός μηνιαίος μισθός, πλήρης 
ασφάλιση και δυνατότητες εξέλιξης. Βιογραφικά 
στο e-mail: hrdpt@icomm-plus.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα άμεσα για συνεργασία. Μερική 
ή πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
mariaghika7@hotmail.gr, τηλ: 6979 649948.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εκπρόσωποι Τηλεφωνικών Πω-
λήσεων για άμεση πρόσληψη στην Καλλιθέα. 
Σταθερός μισθός, ασφάλιση και bonus. Ωράριο 
πρωινό - απογευματινό. Βιογραφικά στο e-mail: 
alpha_netox@hotmail.com, τηλ: 211 1095600.

CALL CENTER επιθυμεί να προσλάβει Εκ-
πρόσωπους Τηλεφωνικών Πωλήσεων για τη 
στελέχωση τμήματος του. Επιθυμητά προσόντα: 
διάθεση για εργασία και ευχάριστη προσωπικότητα. 
Παρέχεται μισθός-ασφάλιση και bonus. Ε-mail: 
alpha_netox@hotmail.com, τηλ: 211 1095600.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για στελέχωση τηλεφωνικού 
κέντρου παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών στα νό-
τια προάστια Αττικής. Σταθερός μισθός, ασφάλιση, 
ωράριο πρωινό. Απαραίτητα προσόντα ευχέρεια 
λόγου, βασικές γνώσεις Η/Υ. Βιογραφικά στο 
e-mail: dimtzaz@yahoo.gr, Κος Τζαζόπουλος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματεία Πωλήσεων part-time για 
ενημέρωση πελατών/κλείσιμο ραντεβού στους 
πωλητές/κάλυψη μεταφορικών. Επικοινωνιακός 
χαρακτήρας/εμπειρία σε τηλεφωνική ενημέρωση. 
Χρήση Η/Υ, απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση, bonus. Βιογραφικά στο e-mail: hr@mrit.
gr, τηλ: 210 2838009.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με βασικές γνώσεις Αγγλικών 
και internet για εργασία στους Αμπελόκηπους 
και στην Αθήνα. Τηλ: 6972 449116. Κα Τζανέτη.

ΟΜΙΛΟΣ τηλεπικοινωνιών αναζητά Υπάλληλους 
με προϋπηρεσία στον τομέα τηλεπικοινωνιών 
για το τμήμα προώθησης, σταθερής και κινητής 
τηλεφωνίας. Προσφέρονται σταθερός μηνιαίος 
μισθός, πλήρη ασφάλιση ΙΚΑ και δυνατότητες 
εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: hrdpt@icomm-
plus.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης σεμιναρίων ζητά Πωλητές 
με σπουδές και προϋπηρεσία στις τηλεφωνικές 
πωλήσεις για την προώθηση επιμορφωτικών 
προγραμμάτων σε στελέχη επιχειρήσεων. Παρο-
χές: μισθός, ασφάλιση και ποσοστά. Συστάσεις 
απαραίτητες. Βιογραφικά στο e-mail: resume@
otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με μεγάλες δυνατότητες ανάπτυ-
ξης πλήρους ή μερικής απασχόλησης που βασίζο-
νται στην προσωπική προσπάθεια. Δραστηριότητα 
σε Ελλάδα και Εξωτερικό. Ελεύθερο ωράριο. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα δραστήρια και υπεύθυνα. Δυ-
νατότητες προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για 4ωρη τηλεφωνική 
απασχόληση, με αντικείμενο την προώθηση 
προγράμματος υγείας. Ευχάριστο περιβάλλον, 
πλήρης εκπαίδευση. Βασικός μισθός και ασφά-
λιση. Τηλ: 6933 115562.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία στο χώρο των τηλεπικοι-
νωνιών αναζητά Υπάλληλους Τηλεφωνικής 
Ενημέρωσης. Απόφοιτοι Λυκείου και άνω, καλή 
γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Η θέση προσφέρεται 
σε πλήρης ή μερική απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: mmougaraki@icap.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα 3 υπεύθυνα άτομα για πλή-
ρη απασχόληση. Απαραίτητες βασικές γνώσεις 
ίντερνετ. Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@gmail.
com, τηλ: 6986 212664.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ειδών χαρτοπωλείου στον 
Αγ. Στέφανο ζητά Υπάλληλο Γραφείου για τηλε-
φωνική εξυπηρέτηση πελατών και παραγγελιο-
ληψία. Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά 
στο e-mail: mariachronaki@amatalon.gr, κωδ: 
ΥΓ-2/2015.

Η ΣΤΗΡΙΞΗ Υγείας ζητά να συμπεριλάβει άμε-
σα στο ανθρώπινο δυναμικό της άτομα, για να 
εργαστούν στο τμήμα τηλεφωνικών πωλήσεων 
σε part time απασχόληση. Τηλ: 2310 268300.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία ζητά Φοιτητές - Υπάλληλους 
Τηλεφωνικών Πωλήσεων (ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ) για 
τηλεφωνικές πωλήσεις ασφαλιστικών προϊόντων 
για 4ωρη πρωινή - απογευματινή απασχόληση με 
σταθερό μηνιαίο μισθό. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@hellassolar.gr, τηλ: 210 26713111.

ΜΕΓΑΛΟΣ όμιλος εταιριών αναζητά Τηλεφωνητές 
/τριες για τηλεφωνικές πωλήσεις στον ασφαλι-
στικό κλάδο για 4ωρη πρωινή - απογευματινή 
απασχόληση με σταθερό μισθό. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@hellassolar.gr, τηλ: 210 6713111.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ για συνεργασία στο χώρο του 
ίντερνετ με άτομα που κατέχουν βασικές γνώσεις 
ίντερνετ. Τηλ: 6948 343151.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνήτριες με ευχέρεια λόγου 
για προώθηση κάρτας υγείας και παραφαρμακευ-
τικών. Άψογο εργασιακό περιβάλλον, προοπτικές 
καριέρας, σταθερός μισθός, bonus και ΙΚΑ. Τηλ: 
6944 553324.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 15 Υπάλληλοι Γραφείου από εταιρία 
παροχών υγείας και συμπληρωμάτων διατροφής 
για τις θέσεις παραγγελιοληψίας, εξυπηρέτηση 
πελατών, διαχείρισης. Ευέλικτα ωράρια, πρωινά 
ή απογευματινά. Σταθερός μισθός. Τηλ: 6944 
553324.

ΕΤΑΙΡΙΑ δυναμικά αναπτυσσόμενη στο χώρο 
των παραφαρμακευτικών προϊόντων με έδρα 
το Χαλάνδρι ζητά Τηλεφωνητές /τριες με άνε-
ση στην επικοινωνία, επαγγελματισμό, ομαδικό 
πνεύμα. Μόνιμη απασχόληση, σταθερός μισθός. 
Τηλ: 6949 856652.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Παραγγελιολήπτες από μεγάλο όμιλο 
παροχών υγείας και συμπληρωμάτων διατροφής 
με έδρα το Χαλάνδρι. Άμεση πρόσληψη, σταθερός 
μισθός. Τηλ: 6944 553324.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνητές /τριες από όμιλο 
εταιριών για τα τμήματα: εμπορικό, προώθη-
σης προϊόντων, παραγγελιοληψίας. Ευέλικτο 
ωράριο ημιαπασχόλησης, άμεση πρόσληψη. 
Τηλ: 6944 553324.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα χαμογελαστά και με όρεξη για 
δουλειά από πολυεθνική εταιρία συμπληρωμάτων 
διατροφής για τα τμήματα εξυπηρέτησης πελατών. 
Ευέλικτα ωράρια πρωινά ή απογευματινά. Τηλ: 
6949 856652.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου από τον όμιλο 
επιχειρήσεων Agent με έδρα το Χαλάνδρι, για 
διαχείριση πελατολογίου προϊόντων υγείας και 
ευεξίας. Σταθερός μισθός, ευέλικτα ωράρια πρωινά 
ή απογευματινά. Τηλ: 6949 590008.

Προωθητές-Merchandisers  
-Πωλήσεις Ex-Van
ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά για άμεση πρόσληψη 20 άτομα 
σε νεοσύστατο τμήμα προώθησης σταθερής 
τηλεφωνίας. Εργασία πρωινή ή απογευματινή, 
δυνατότητες εξέλιξης, 4ωρο, ΙΚΑ. Τηλ: 210 
2477870, ώρες: 09:00 - 21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 άτομα από εταιρία, άμεσα για 
προώθηση κορυφαίου αναγκαίου προϊόντος 
χωρίς προϋπηρεσία σε πωλήσεις. Παρέχεται 
εκπαίδευση, ελεύθερο ωράριο. Τηλ: 6986 
382063, ώρες: 09:00 - 20:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ντίλερ από εργαστήριο παραγωγής 
φυσικών καλλυντικών για προώθηση προϊόντων. 
Υψηλά ποσοστά, δεν απαιτείται αγορά προϊόντων. 
Τηλ: 6994 387120.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά εμφανίσιμες 
νέες για προώθηση επώνυμων προϊόντων σε 
σούπερ μάρκετ (Παρασκευή - Σάββατο), 7ωρη 
απασχόληση στο Περιστέρι. Τηλ: 210 5753348. 
Κα Αρχοντοπούλου.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εταιρία για προώθηση 
ηλεκτρικών ειδών σε καταστήματα. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία, ικανοποιητικός μισθός. Τηλ: 210 
6100139. Κα Σγουράκη.

ΕΤΑΙΡΙΑ οινοποιητική ανώνυμη με βιολογικά 
κρασιά ζητά νέο -α, για το τμήμα εξυπηρέτη-
σης πελατών, για προώθηση των προϊόντων 
της με δίπλωμα οδήγησης ερασιτεχνικό. Τηλ: 
210 2581465.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά νέες για προωθη-
τική ενέργεια, σε super market, με προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 1 χρόνο και εμπειρία στις πωλήσεις. 
Τηλ: 210 9427900.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ερευνήτριες Αγοράς για έρευνα 
αγοράς με ελεύθερο ωράριο και ικανοποιητι-
κές αποδοχές. Δυνατότητα μόνιμης σύμβασης 
πλήρους απασχόλησης. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@mobiwiki.gr, κωδ: ΕΑΑΘ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για πενθήμερη 6ωρη ή 8ωρη 
εργασία. Διατίθεται βασικός μισθός, ασφάλιση και 
bonus. Βιογραφικά στο e-mail: hrpromotion@
connectphone.gr.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ Μπρελόκ ζητά έμπειρους Πωλητές 
/τριες για πωλήσεις διαφημιστικών σε ταξίδια 
στην επαρχία, έξοδα όλα πληρωμένα, κέρδη 
εξασφαλισμένα. Τηλ: 210 2725121.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία ζητά άτομα με ΙΧ, για τρίωρη 
πενθήμερη απασχόληση και έξοδα μετακίνησης. 
Τηλ: 210 2533613.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από προωθητική εταιρία με 
γνώσεις μακιγιάζ, για προώθηση καλλυντικών 
προϊόντων. 7ωρη καθημερινή απασχόληση, άμεση 
πρόσληψη. Τηλ: 210 6100056. Κα Σγουράκη.

ΕΤΑΙΡIA Λευκών ειδών με επώνυμα λευκά είδη 
ζητά άτομα για προώθηση σε καθημερινά προκα-
θορισμένα ραντεβού, κατά προτίμηση κάτοικοι 
Πειραιά και Δυτικών Προαστίων. Απαραίτητα 
αυτοκίνητο, άριστες συνθήκες εργασίας. Τηλ: 
6936 904351, 210 9932409.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο άτομο για συλλογή ονομάτων 
και promotion για κέντρα υγείας και ομορφιάς. 
Δίνονται βασικός μισθός, ένσημα, 5ήμερη εργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: aristotelous@dna.com.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής χάρτινων τσαντών στο Μενίδι 
ζητά Εξωτερικούς Πωλητές, έμπειρους για την 
προώθηση των προϊόντων της. Τηλ: 6944 511030.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ένα άτομο για συνεργασία στον τομέα 
των πωλήσεων προϊόντων υγείας. Αμοιβή με 
ποσοστά, ελεύθερο ωράριο, παρέχεται εκπαί-
δευση. Τηλ: 6944 941116.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φοιτητές /τριες για προώθηση καλ-
λυντικών επώνυμων εταιριών από προωθητική 
εταιρία. Περιοχές πλησίον πανεπιστημίων. Τηλ: 
211 7356484.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στο χώρο της 
υγείας - ευεξίας - διατροφής, στο πλαίσιο ανάπτυ-
ξης του δικτύου πωλήσεων ζητά άτομα σοβαρά 
και δυναμικά για ανεξάρτητη συνεργασία. Τηλ: 
6973 910604.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα κάθε ηλικίας για ελεύθερη 
απασχόληση για προώθηση κάρτας γνωστού 
ομίλου. Ωράριο ελεύθερο. Τηλ: 6940 938686, 
210 8211310.

ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε ειδών αυτοκινήτων ζητά Πωλη-
τή /τρια για επίσκεψη πελατών στην Αθήνα και 
Πειραιά. Απαραίτητη προϋπηρεσία και γνώση 
στις πωλήσεις καθώς και δίπλωμα αυτοκινή-
του. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
autostatus_hellas@yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εταιρία για την κάλυψη 3 
κενών θέσεων στην Αθήνα στο τμήμα προώθησης 
και πώλησης κοινωνικών εντύπων. Καθημερινή 
πληρωμή, υψηλές αμοιβές, ευέλικτο ωράριο. 
Τηλ: 6980 343413.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία στο χώρο των τηλεπικοινωνι-
ών αναζητά Προωθητή /τρια. Απόφοιτοι Λυκείου 
και άνω, σπουδαστές /τριες ή φοιτητές /τριες. Η 
θέση προσφέρεται σε μερική ή πλήρη απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: mmougaraki@icap.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες - Αντιπρόσωποι - 
Πωλητές έμπειροι από εταιρία παραγωγής και 
διανομής γανοδέρματος για την προώθηση των 
προϊόντων και την ανάπτυξη του δικτύου στην 
Ελλάδα. Τηλ: 6986 824097.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ συνεργάτης πολυεθνικής εταιρίας 
ζητάει Πωλητές για προώθηση προϊόντων υγείας 
και καθημερινής φροντίδας. Σίγουρη προοπτική 
καριέρας, συνεχή εκπαίδευση. Τηλ: 6944 727748.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέα άτομα για προώθηση αρωμάτων 
από αρωματοπωλείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, 
Τσιμισκή 31 εντός στοάς. Τηλ: 6974 107979. 
Κος Δημήτρης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αντιπρόσωποι / Συνεργάτες στην 
Αθήνα για προώθηση κρητικών βοτάνων - μπα-
χαρικών. Τηλ: 6908 786190.

ΑΤΟΜΑ συνεπή για πωλήσεις/προώθηση προϊ-
όντων πολυεθνικής σε Ιδιώτες-Επαγγελματίες. 
Ευέλικτο ωράριο, μερική-πλήρη απασχόληση, 
δωρεάν συνεχής εκπαίδευση, προοπτικές εξέ-
λιξης βάσει επίτευξης στόχων, ικανοποιητικές 
απολαβές με ποσοστά. Βιογραφικά στο e-mail: 
ioannav77@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ προώθησης προϊόντων επιθυμεί να 
προσλάβει άτομα για την προώθηση προϊόντων 
ένδυσης και επίδειξης μόδας. Η εταιρία δρα-
στηριοποιείται πανελλαδικός. Παρέχεται μισθός 
και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: marketing.
team24@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα άμεσα από εμπορική πο-
λυεθνική εταιρία ως Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι 
και Επόπτες Δικτύου. Παρέχεται εκπαίδευση, 
ελευθερία ωραρίου και δυνατότητα καριέρας. 
Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος - Συνεργάτιδα από νέα επι-
χείρηση διεθνούς εμπορίου με καλή χρήση Η/Υ, 
Αγγλικά, αντίληψη, και ικανότητες επικοινωνίας. 
Προϋπηρεσία επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: gxtgroup@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Στελέχη έμπειρα στο δικτυακό 
marketing (MLM) για στελέχη νέας αντιπρο-
σωπείας Αμερικάνικης εταιρίας προϊόντων/
υπηρεσιών. Καλή χρήση Η/Υ, επικοινωνιακές 
ικανότητες/διαχείριση ανεξάρτητης συνεργα-
σίας. Προϋπηρεσία δεν απαιτείται. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: ManosGroupMlm@
gmail.com, κωδ: M1-sk.

ΟΔΗΓΟΣ - Πωλητής με εμπειρία σε πωλήσεις 
Ex - Van ζητείται από βιομηχανία κατεψυγμένων 
προϊόντων ζύμης στο Κορωπί. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@olympiacroissant.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παγωτού με έδρα τη βιομηχανική περιοχή 
της Θεσσαλονίκης, αναζητεί για να στελεχώσει 
το τμήμα διανομής της, ένα δυναμικό Οδηγό EX 
- Van/Πωλητή με γνώση της αγοράς παγωτού. 
Μισθός/ποσοστά. E-mail: info@icecreamfino.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αποκλειστική συνεργασία σε Ν. 
Ελλάδα με Αντιπροσώπους/Distributor στους 
χώρους των φαρμακείων και παιδικών ειδών, 
για τοποθέτηση νέων στην αγορά βρετανικών 
προϊόντων. Απαραίτητη η δικτύωση / εμπειρία 
στους ανωτέρω χώρους. Τηλ: 6949 615700.

ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγής τροφίμων ντελικατέσεν, 
ζητά Εξωτερικό Πωλητή Τροφίμων για την 
προώθηση των προϊόντων της. Προϋπηρεσία 
απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: geochrx@
otenet.gr, τηλ: 210 8974660.

AΤΟΜΑ επικοινωνιακά για πωλήσεις - προώθηση 
καλλυντικών προϊόντων αλόης, συμπληρωμάτων 
διατροφής, κοσμημάτων σε ιδιώτες - επαγγελ-
ματίες. Ικανοποιητικά ποσοστά κέρδους, δωρεάν 
συνεχής εκπαίδευση, προοπτικές εξέλιξης. Τηλ: 
6945 915312.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από διεθνής ομάδα marketing 
Συνεργάτες για να επεκτείνουν στη Μαγνησία 
ένα affiliate πρόγραμμα στο χώρο των mobile 
apps. Μεγάλο ποσοστό προμήθειας(90%), δωρεάν 
εκπαίδευση. Τηλ: 6946 388049.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Δίαυλος Ασφαλιστικές Μεσιτικές 
Εργασίες ζητά 3 άτομα για το τμήμα Ενεργειακών 
Συμβούλων για τη θέση προώθησης υπηρεσιών. 
Προϋπηρεσία μη απαραίτητη/εκπαίδευση παρέ-
χεται από την εταιρία/εξέλιξη βάση απόδοσης/
μισθός, προμήθεια/bonus. Ε-mail: diavlos.
energy@gmail.com.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ζητά νέες-νέους, Φοιτητές /
τριες, για 3ωρη, ευχάριστη ημιαπασχόληση, 
ευέλικτο ωράριο, πρωί ή απόγευμα 25€ πλη-
ρωμή, αυθημερόν στην Ομόνοια Πανεπιστημίου 
65, 5ος όροφος/γραφείο 1. Ώρες: 10:00-20:00. 
Τηλ: 210 3228100.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ φιλόδοξα και επικοινωνιακά άτομα 
για πώληση προϊόντων αλόης. Τηλ: 6944 727748.

Στελέχη Λιανικής Πώλησης 
-Εμποροϋπάλληλοι
ΓΡΗΓΟΡΟ εστιατόριο ιαπωνικής κουζίνας στο 
κέντρο της Αθήνας ζητά Προσωπικό για εξυ-
πηρέτηση - ταμείο. Βιογραφικά στο e-mail: 
yokomanager@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής Καταστήματος από την αλυ-
σίδα παγωμένου γιαουρτιού My Yoghurt για το 
νέο της κατάστημα στο εμπορικό κέντρο One 
Salonica (πρώην Citygate) στη Θεσσαλονίκη. 
Βιογραφικά στο e-mail: my.yoghurtgreece@
gmail.com.

H ALMECO Α.Β.Ε.Ε. ηγέτης στο επαγγελματικό 
έπιπλο, ζητά Διευθυντή Καταστήματος Αθηνών. 
Απαραίτητη ανάλογη εμπειρία. Βιογραφικά στο 
e-mail: giotis@almeco.gr, κωδ: ΠΓΔΕ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια Καλλυντικών από κατάστημα 
στο Κολωνάκι. Τηλ: 6944 257008.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητά Πωλητή /τρια για 
τα φαρμακεία. Προσφέρονται μισθός, bonus, έξοδα 
κίνησης, υπάρχει ήδη μεγάλο πελατολόγιο, μόνο 
σοβαρές προτάσεις καριέρας. Τηλ: 210 8327416.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές για πωλήσεις υγιεινού καφέ 
σε καταστήματα και σε πελατολόγιο. Προσόντα: 
Χειρισμό Η/Υ, email, word και excel. Τηλ: 6982 
322397, ώρες: 11:00-21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Πωλητές /τριες Zαχαρο-
πλαστείου. Εργατικοί, πρόθυμοι, επικοινωνια-
κοί με καλή γνώση Αγγλικών και προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: info@
thesweetspot.gr.

ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων γυναικείων ενδυμάτων 
ζητά πολύ πεπειραμένες Πωλήτριες για περιοχές 
Κολωνάκι ή Κηφισιά. Μόνιμη εργασία. Τηλ: 210 
7244385, ώρες: 11:00 - 13:00.

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ammos στη Σαντορίνη ζητά 
Υπεύθυνο /η Καταστήματος για πλήρη απασχό-
ληση με ανάλογη προϋπηρεσία, άριστη γνώση 
της Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ. Προσφέρεται 
διαμονή. Βιογραφικά στο e-mail: info@ammos-
stores.com, τηλ: 210 6252400.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής εμφανίσιμος, Υπεύθυνος 
Καταστήματος για κατάστημα ανδρικών ενδυ-
μάτων για τη σεζόν 2015 στη Μύκονο. Γνώσεις 
Αγγλικών και άλλες, Η/Υ. Πλήρης απασχόληση, 
μισθός/bonus. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: info@workitservices.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για καταστήματα κοσμημάτων 
και δώρων στο Porto Carras Grand Resort στη 
Χαλκιδική. Απαραίτητη καλή γνώση Ρωσικών και 
Αγγλικών. Διαμονή εξασφαλισμένη. Βιογραφικά 
στο e-mail: antica@otenet.gr, τηλ: 23750 72120.

TA ΚΑΤΑΣΤΗΜΑTA προϊόντων Oakley και Rayban 
στο The Mall Athens - Μαρούσι, ζητούν Πωλητή 
/τρια αθλητικών ειδών και γυαλιών ηλίου για 
πλήρη απασχόληση. Αθλητικό προφίλ, άριστη 
γνώση Αγγλικών και Η/Υ. E-mail: hr@optical.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για καταστήματα κοσμημάτων 
και δώρων στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Απα-
ραίτητη καλή γνώση Ρωσικών και Αγγλικών. 
Διαμονή εξασφαλισμένη. Βιογραφικά στο e-mail: 
antica@otenet.gr, τηλ: 2375 072120.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες Λιανικής με απαραίτητη 
προϋπηρεσία στο χώρο της ένδυσης. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@celestino.gr.

ΓΝΩΣΤΗ εταιρία λιανικής λευκών ειδών/στρω-
μάτων, ζητά Βοηθό για εργασία στο τμήμα των 
εισαγωγών. Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον/
πλήρης απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα: 

συνέχεια στη σελ. 26

Η DOPPLER S.A. η ελληνική πολυεθνική βιομηχανία ανελκυστήρων, κυλιόμενων σκαλών, parking lifts 
και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επιθυμεί να προσλάβει:

Στέλεχος για το Τμήμα Προμηθειών και Logistics 
με Κωδικό PL/01για την έδρα της στο Πολύκαστρο Κιλκίς

Αρμοδιότητες: 
•Εντοπισμός πρώτων υλών και προϊόντων 
•Διαχείριση προσφορών και παραγγελιών 
•Συντονισμός τρόπων μεταφοράς και μεταφορικών 
εταιρειών 
•Συντονισμός απογραφών 
•Διαχείριση πληρωμών σε συνεργασία  
με το λογιστήριο

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ μηχανολόγου μηχανικού  
ή συναφούς αντικειμένου 

•Μεταπτυχιακό επιθυμητό 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας επιθυμητή 
•Άριστος χειρισμός Η/Υ 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών

Παροχές: 
•Μεταφορικό μέσο από την περιοχή  
της Θεσσαλονίκης 
•Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: kkhr@doppler.gr

Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας
Περιοχή: Αθήνα - Χαλάνδρι 
Τύπος απασχόλησης: Πλήρης απασχόληση 
Κωδικός θέσης εργασίας: MTΚ 0414

Η E-GATE Ε.Π.Ε. μία από τις πλέον αναπτυσσό-
μενες εταιρείες προϊόντων πληροφορικής και κι-
νητής τεχνολογίας, ζητά να προσλάβει τεχνικούς 
κινητής τηλεφωνίας για την καλύτερη υποστήριξης 
των πελατών της.

Αντικείμενο εργασίας: Θα πρέπει να μιλάτε με τους 
πελάτες κάθε μέρα και να είστε σε θέση να εξηγή-
σετε όλες τις επισκευές και την τεχνική γλώσσα 
ώστε να γίνετε κατανοητή προς αυτούς. Θα πρέπει 
να κρατάτε τους πελάτες ενήμερους για τις επι-
σκευές και να ολοκληρώνετε τις επισκευές όσο 
το δυνατόν γρηγορότερα με τα υψηλότερα δυνατά 
πρότυπα επισκευής.

Προσόντα: 

•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 2 έτη. 
•Πολύ καλές γνώσεις υποστήριξης κινητών τη-
λεφώνων & Η/Υ, 
•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.

Η E-GATE Ε.Π.Ε. προσφέρει ένα ολοκληρωμένο 
πακέτο αποδοχών (μισθό, ασφάλιση, bonus), σύγχρο-
νο, νεανικό και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας, 
σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης στο πλαίσιο μίας 
δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρείας στο χώρο της 
πληροφορικής. Παρακαλούμε να αποστείλετε το 
βιογραφικό σας, αναφέροντας τον κωδικό της 
θέσης εργασίας στο e-mail: hr@e-gate.gr

Crystal Reports Developer
The successful candidate will be part of intelligent and electromechanical systems department of the 
company, providing his/her services in the design and development of crystal reports from company’s 
toll collection system’s databases.

Main responsibilities: 
•Designs, modifies and develops crystal reports 
sourced from company’s multiple toll collection 
databases. 
•Liaises with all departments to organize,  
define and collect business requirements  
for crystal  
reports development. 
•Designs, builds, and implements new report 
formats and layouts on a customized basis  
according to company needs. 
•Monitors SQL code performance tuning  
for an efficient reports requirements analysis, 
and user-oriented presentation techniques. 
•Recommends new or modified development 
procedures to improve report structure,  
accuracy  
and formatting. 
•Identifies any reporting inaccuracies  
and troubleshoots database reporting queries/
issues on a daily basis.

Professional attributes: 
•University degree in computer science  
with focus in database design and analysis. 

•Master degree in the relevant field  
is considered an asset 
•1-3 years of experience in: 
-reports development with Crystal report 
-oracle database application environment 
-PL/ SQL programming and SQL reporting 
services 
•Thorough understanding of relational database 
design concepts, practices, and procedures 
•Strong knowledge of development 
methodologies, standards and procedures. 
•Excellent command of English language

Essential attributes: 
•Able to set own goals, take over responsibility 
for and challenge self to do better 
•Able to maintain clear, open and effective 
communication 
•Customer service orientation 
•Promotes cooperation and commitment within 
a team

Interested candidates should send their curriculum 
vitae by e-mail to: hr@neaodos.gr or by fax to 210 
6178011 quoting the code (CRD_0215).

Φύλακες / Προσωπικό Ασφαλείας  
Θρακομακεδόνες

Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας ζητά ικανά άτομα έως 35 ετών, περίπου 90 κιλά και 1,80 
ύψος, χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις, να απασχοληθούν μόνιμα ως προσωπικό ασφαλείας (φύλακες) 
στην περιοχή Θρακομακεδόνων.

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

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

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 παρακαλούνται όπως αποστεί-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: hr@
civitelhotels.com. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση 
των βιογραφικών σημειωμάτων, θα επικοινωνή-
σουμε με τους υποψήφιους που ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση, ώστε 
να οριστεί συνάντηση προς συνέντευξη.

Ανώνυμη εταιρία φαρμακευτικών & ιατρικών προϊόντων 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 υποψή-
φια/ο συνεργάτη παρέχονται:  

•Μισθός ανάλογος προσόντων 
•Πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση

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

Εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής, Business Center της SingularLogic με πι-
στοποιημένους τεχνικούς με πολυετή εμπειρία στο χώρο επιθυμεί να προσλάβει:

Mobile Applications Developer
Με εμπειρία στο σχεδιασμό και 
την ανάπτυξη εφαρμογών iOS 
& Android.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση  
των XCode & Eclipse 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Ομαδικό πνεύμα 

•Προϋπηρεσία 2 ετών

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα: 
•Πολύ καλή γνώση σχεσιακών 
βάσεων δεδομένων  
(SQL Server, MySQL, Oracle) 
•Γνώσεις ανάπτυξης WCF 
services 
•Portfolio

Προσφέρονται: 
•Προοπτικές επαγγελματικής 
εξέλιξης, συνεχής εκπαίδευση, 
σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογρα-
φικό σημείωμα στο e-mail: info@
upgrade.net.gr (όλα τα βιογραφικά 
θεωρούνται εμπιστευτικά).

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ  
& ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Από βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων και υποστρωμάτων αυτοκινήτου στη ΒΙ.ΠΕ Θεσσαλονίκης, 
ηγέτιδα στον Ελληνικό χώρο και με έντονη δραστηριότητα σε πάνω από 70 χώρες, ζητείται για άμεση 
πρόσληψη για το τμήμα διεύθυνσης έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας:

Χημικός ή Χημικός Μηχανικός
Που να διαθέτει τις παρακάτω δεξιότητες/
προσόντα: 
•Πτυχίο χημικού ή χημικού μηχανικού 
•Οργανωτικότητα και μεθοδικότητα 
•Άριστες αναλυτικές ικανότητες και τη χρήση 
εργαστηριακού εξοπλισμού (GC-MS, GC, FTIR, 
Τιτλοδότηση) 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και γρήγορη  
προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
σε ομιλία και γραφή. 
•Γνώση της γερμανικής γλώσσας θα θεωρηθεί 
πρόσθετο προσόν 

•Άριστες γνώσεις χρήσης Η/Υ και ειδικότερα 
των προγραμμάτων του office 
•Προϋπηρεσία σε εργαστήρια βιομηχανιών  
χρωμάτων είναι επιθυμητή αλλά  
όχι απαραίτητη.

Προσφέρουμε: 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων 
•Επιπλέον ομαδική ασφάλιση 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Αποστείλατε βιογραφικά με φωτογραφία  
στο e-mail: cvhbsales@gmail.com
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πτυχίο σχολής H/Y, άπταιστα Αγγλικά. Ε-mail: 
cv.bedandbath@gmail.com, fax: 210 5786522, 
κωδ IMPORT.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Πωλητές /τριες για αρτοζαχα-
ροπλαστείο στον Άλιμο με εμπειρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: ioannasproject@gmail.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕIO pilot beach resort 5*, στη 
Γεωργιούπολη Χανίων, ζητά Κρεοπώλη με 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
pilot-beach.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη Καταστήματος από εμπορική 
εταιρία γυναικείων ενδυμάτων με τουλάχιστον 
δύο χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@celestino.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπεύθυνος /η πάγκου τυροκομικών 
- αλλαντικών για εργασία στο χώρο των super 
market στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία 2 ετών σε super market αλυσίδας. 
Τηλ: 2310 663435.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ - Tαμίες ζητούνται για εργασία στο 
χώρο των super market στον Εύοσμο Θεσσα-
λονίκης. Απαραίτητη προϋπηρεσία 2 ετών. Τηλ: 
2310 663435.

Η DIL Fashion Group επιθυμεί να προσλάβει 
για τα καταστήματα της Max Mara Πωλήτριες. 
Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών και προϋπηρε-
σία 1 - 2 έτη σε ανάλογη θέση. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@dil.gr, κωδ: ATHR4.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια με βασικές γνώσεις 
αργυροχρυσοχοϊας για χρυσοχοείο στη Ρόδο. 
Πλήρη απασχόληση και γνώσεις Αγγλικών. Τηλ: 
6949 196320.

ΓΝΩΣΤΗ αλυσίδα burger ζητά έμπειρο Προσω-
πικό για στελέχωση καταστήματος στην περιοχή 
του Χολαργού. Εντοπιότητα θα προτιμηθεί. Βιο-
γραφικά και φωτογραφία απαραίτητα. E-mail: 
burger.hiring@gmail.com, τηλ: 210 2531510.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου ζητά Πω-
λητή /τρια για το υποκατάστημα της στη Νίκαια. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@hartorama.gr, fax: 
210 5147588, τηλ: 210 5140060.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος e-shop από αντιπροσωπεία 
για τη προώθηση και διαχείριση του e-shop της 
εταιρίας. Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση απα-
ραίτητη. Βιογραφικό στο e-mail: hr@efergy.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εσωτερική Πωλήτρια για κατάστημα με 
επαγγελματικά είδη κομμωτηρίου - ονυχοπλαστι-
κής. Πλήρης απασχόληση. Απαραίτητη εμπειρία 
στις πωλήσεις καλλυντικών, Αγγλικά, χρήση 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: retail@hairland.
gr, τηλ: 2310 309669.

Στελέχη Πωλήσεων B2B 
-Μηχανικοί Πωλήσεων
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Πωλητής Εξωτερικού, 
νέος, δραστήριος με όρεξη για δουλειά, δυνα-
τότητα ταξιδιών χωρίς περιορισμούς. Προσόντα: 
Απόφοιτος ανώτερης ή ανώτατης σχολής και 
γνώστης της Αγγλικής και Ισπανικής γλώσσας. 
E-mail: stelios@iktinos.gr.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία Α.Ε. φωτισμού LED και 
ΑΠΕ, ζητά ικανούς / έμπειρους Πωλητές στην 
περιφέρεια. Εκτιμώνται γνώσεις Ηλεκτρολόγου 
- Μηχανικού. Παρέχεται εκπαίδευση, αυτοκίνητο, 
έξοδα μετακίνησης, τηλέφωνο και bonus. E-mail: 
fosledape@gmail.com.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ χημικών αυτοκινήτων ζητά 
Πωλητή έμπειρο για περιοχή Αττικής καθώς και 
τοπικούς αντιπροσώπους για όλη την Ελλάδα. 
Τηλ: 210 2014919.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές Διαφημιστικού Χώρου 
από εταιρία για νέα παγκόσμια πλατφόρμα εκ-
πτωτικών αγορών. Προμήθεια 50-83 %. Σοβαρά 
άτομα αποφασισμένα να δουλέψουν. Fax: Τηλ: 211 
7155004, τηλ: 6947 947107. Ώρες: 10:00 - 22:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές Διαφημιστικού Χώρου 
με ευχέρεια στην επικοινωνία και εμπειρία στις 
πωλήσεις για άμεση πρόσληψη από μεγάλο τα-
ξιδιωτικό website. Τηλ: 6942 817680.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές από εταιρία με φιλοδοξίες 
για προώθηση υπηρεσιών διαδικτύου. Τηλ: 6976 
702080, ώρες: 10:00 - 20:00.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία αλουμινίου ζητά Πωλητή 
με προϋπηρεσία στο χώρο του αλουμινίου. Βι-
ογραφικά στο e-mail: aluminio@patsalas.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α με γνώσεις marketing για 
πωλήσεις χονδρικής στην περιοχή της Αθήνας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@elegance.gr, τηλ: 
2310 870611.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Πωλήσεων - Αντιπρόσωπος 
από εταιρία στον κλάδο επισκευής αυτοκινήτων. 
Πλήρης απασχόληση, εκπαίδευση, αυτοκίνητο. 
Μόνιμη έδρα στη Λαμία. Τηλ: 210 9719180. Kα 
Μεγαδούκα.

H ALMECO Α.Β.Ε.Ε. ηγέτης στο επαγγελματι-
κό έπιπλο, ζητά Υπάλληλο για στελέχωση του 
τμήματος προμηθειών. Επιθυμητή η εμπειρία σε 
εταιρία επίπλων και η γνώση Η/Υ. Βιογραφικά 
μς κωδικό ΠΠ στο e-mail: human.resources.
thes@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διοικητικά Στελέχη - Διευθυντής 
Πωλήσεων από εταιρία με αντικείμενο το internet, 
για έλεγχο, οργάνωση ομάδας πωλητών. Βιογρα-
φικά στο e-mail: job@galaxynet.gr, κωδ: 101.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τομεάρχης Πωλήσεων από εταιρία για 
τον έλεγχο και την οργάνωση τμήματος πωλη-
τών. Βιογραφικά στο e-mail: sales@galaxynet.
gr, κωδ: 161.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών εφαρμογών ίντερνετ σε κινητά 
τηλέφωνα I.M.S ζητά φιλόδοξους και ικανούς 
Πωλητές. Παρέχεται εκπαίδευση. Βιογραφικά 
στο e-mail: sales@booking-greece.gr.

ΑΘΗΝΑΪΚΗ εταιρία δημιουργεί νέα τμήματα και 
ζητά φιλόδοξους και δυναμικούς Πωλητές για 
ανταγωνιστικό προϊόν. Υψηλές αποδοχές. Βιο-
γραφικά στο e-mail: promo@booking-greece.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Στελέχη Πωλήσεων για άμεση 
πρόσληψη από το site Booking-Greece.gr. Να 
έχουν διάθεση για εργασία, παρέχεται εκπαίδευση 
και υψηλές αποδοχές. Βιογραφικά στο e-mail: 
sales@booking-greece.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία δυναμική και πρωτοπόρα στο 
χώρο της ζητά Πωλητή με διάθεση για μάθηση και 
εργασία. Παρέχεται εκπαίδευση, υψηλές αποδο-
χές. Βιογραφικά στο e-mail: job@galaxynet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Internet - Marketing, ζητά Πωλητή, 
υπεύθυνο, οργανωτικό με γνώσεις Η/Υ και 
internet. Παρέχεται εκπαίδευση, υψηλές αποδοχές. 
Βιογραφικά στο e-mail: sales@galaxynet.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά Υπάλληλους Γραφείου, 
με γνώσεις Η/Υ, με προϋπηρεσία στις δημόσιες 
σχέσεις - πωλήσεις για άμεση πρόσληψη. Βι-
ογραφικά στο e-mail: dealers@galaxynet.gr.

ΑΘΗΝΑΪΚΗ εταιρία ζητά Υπάλληλους Γραφείου 
με ή χωρίς προϋπηρεσία στις δημόσιες σχέσεις 
- πωλήσεις για εργασία γραφείου. Φιλικό πε-
ριβάλλον, άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο 
e-mail: job@galaxynet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Sales Agent εποχικός/η σε κατάστημα 
στο Κορωπί, Αθήνα για εξυπηρέτηση πελατών. 
Προϋποθέσεις: γνώση χρήσης Η/Υ-δίπλωμα οδή-
γησης Β κατηγορίας-άριστη γνώση Αγγλικών. 
Προϋπηρεσία και δεύτερη γλώσσα, Ρωσικά-
Γερμανικά θα εκτιμηθούν. E-mail: reservation@
direntacar.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Team Leader για την ανάπτυξη, εκπαί-
δευση και καθοδήγηση ομάδας πωλήσεων Β2Β, 
ψηφιακών και web/digital προϊόντων. Βιογραφικά 
στο e-mail: manager@genesisadv.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής /τρια από 
εμπορική εταιρία, αντιπρόσωπος χάρτου και 
απορρυπαντικών, για συνεργασία εντός Αττι-
κής. Ωράριο: 09:00-14:00. Τηλ: 210 4221353.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Sales Agent εποχικός-ή στο κατά-
στημα του Αλμυρού/Βόλου για εξυπηρέτηση 
πελατών. Προϋποθέσεις: γνώση χρήσης Η/Υ, 
δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας-άριστη γνώση 
Αγγλικών. Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση και 
δεύτερη γλώσσα, Ρωσικά-Γερμανικά θα εκτι-
μηθούν. E-mail: reservation@direntacar.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εξωτερικοί Πωλητές /τριες, με 
προϋπηρεσία, για λιανική πώληση από εταιρία 
ταμειακών μηχανών. Τηλ: 210 2796434.

ΕΤΑΙΡΙΑ επώνυμη ανατομικών υποδημάτων ζητά 
Εξωτερικούς Πωλητές, πεπειραμένους για πω-
λήσεις στο χώρο του φαρμακείου. Ικανοποιητικές 
αποδοχές. Τηλ: 210 2487270.

A COMPANY is looking for Europe Sales 
Representative. Successful candidates will have 
experience in food packaging sales along with 
Spanish-English language-computer skills. The 
location is in Thessaloniki. Ε-mail: contact@
multitank.net.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Πωλήσεων με 3ετή προ-
ϋπηρεσία στις πωλήσεις υπηρεσιών υψηλής 
τεχνολογίας και τεχνικής υποστήριξης. Πολύ 
καλή γνώση Η/Υ και Αγγλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@texnikoi.com, τηλ: 211 5004055.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Περιοδεύων Πωλητής από εταιρία 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@memofon.gr, τηλ: 2310 729200.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής Microquest H/Y πλη-
ροφορικής Α.Ε.Β.Ε. ζητά να προσλάβει Πωλητή 
με εμπειρία σε πωλήσεις υπηρεσιών Tεχνικής 
Υποστήριξης στη μηχανογράφηση εταιριών. Βι-
ογραφικά στο e-mail: hr@microquest.gr, fax: 
210 9531001, κωδ: SLA02/15.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής Microquest Η/Υ πληρο-
φορική Α.Ε.Β.Ε ζητά να προσλάβει Πωλητή με 
εμπειρία σε πωλήσεις tonner/ink. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@microquest.gr, fax: 210 9531001, 
κωδ: SLA02/15.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής Αυτοκινήτων από εταιρία στην 
Ελευσίνα. Απαραίτητη γνώση Η/Υ και Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: cvautorent@gmail.com.

Η DDF αναζητά Συνεργάτες σε Ελλάδα και Κύπρο. 
Στείλτε το ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και την 
περιοχή που σας ενδιαφέρει. Βιογραφικά στο 
e-mail: ddfbusiness@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ διαφήμισης ζητά νέα για Εξωτερική 
πώληση και Γραμματεία. Άμεση πρόσληψη, 4ωρη 

απασχόληση. Προσόντα: άριστα Αγγλικά, Η/Υ, 
ίντερνετ, επικοινωνιακή και οργανωτική. Τηλ: 
6948 946046. Kα Τοπούζη.

LARGE greek commercial group is hiring an Export 
Manager with minimum 3 years of international 
experience. CVs: executiveprofiles2015@gmail.
com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εμπορική εταιρία για 
εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για άμεση συνεργασία. Βι-
ογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά άτομο για μερική ή 
πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα άτομο για απασχόληση. Δε-
κτές γνώσεις ίντερνετ. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος άμεσα από αναπτυσσόμενη 
εταιρία, με άριστες επικοινωνιακές και οργανω-
τικές ικανότητες. Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης. 
Βιογραφικά στο e-mail: trimin2015@gmail.com.

Η HINVISCUS μετά από 20χρόνια επιτυχημένης 
πορείας στον κλάδο της ευεξίας επεκτείνει τις 
δραστηριότητές της στο εξωτερικό και ζητά 
σοβαρά/δραστήρια άτομα. Ε- mail: lifeaction@
hol.gr, τηλ: 6940 280155, ώρες: 14:00 - 17:00. 
Kος Πάτσης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με προϋπηρεσία στις πωλήσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: snafplioti@outlook.com.
gr, τηλ: 6970 010010.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Εμπορικού Τμήματος με κύ-
ρια ευθύνη και επικοινωνία με προμηθευτές στο 
Μαρούσι. Αγγλικά, MS-Excel χρήση ERP. Ευκαιρία 
στην επικοινωνία, μόνιμη εργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: welcome-home@welcome-home.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός έμπειρος Πωλητής /τρια 
από εταιρία ειδών συσκευασίας. Καθήκοντα: εύ-
ρεση νέων πελατών, επίσκεψη στους υπάρχοντες. 
Απαραίτητη τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία 
ως Εξωτερικός Πωλητής. Βιογραφικά στο e-mail: 
gk@smarttrade.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για την κάλυψη δικτύου 
πωλήσεων. Τηλ: 6972 449116.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος άμεσα από αναπτυσσόμενη 
εταιρία, με άριστες επικοινωνιακές και οργα-
νωτικές ικανότητες. Μεγάλες προοπτικές εξέλι-
ξης. Βιογραφικά στο e-mail: home_work1965@
yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα υπεύθυνα, δραστήρια και 
με προοπτική εξέλιξης για συνεργασία με εταιρία 
στο χώρο του εμπορίου. Άμεσο εισόδημα, ευέ-
λικτο ωράριο και παρέχεται εκπαίδευση. Τηλ: 
6973 910604.

ΕΤΑΙΡΙΑ κλιματισμού - θέρμανσης - ηλιακών 
- ηλιοθερμικών συστημάτων ζητά Μηχανικό Πω-
λήσεων. Εμπειρία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί. 
Βιγραφικά στο e-mail: cv.salesengineer2015@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια με εμπειρία στο χώρο 
της ένδυσης, για τις περιοχές Σάνη και Γερακι-
νή. Γνώση Αγγλικών. Επιπλέον προσόν Ρώσικα. 
Βιογραφικά στο e-mail: rodanos@otenet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών και επαγγελματικών ει-
δών κομμωτηρίου ζητά Πωλητή /τρια. Δίνονται 
αμοιβή / bonus / κινητό τηλέφωνο. Απαραίτητη η 
κατοχή ΙΧ αυτοκινήτου. Βιογραφικά στο e-mail: 
dschismenos@gmail.com.

Ιατρικοί Επισκέπτες 
-Πωλητές Υγείας
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ιατρικοί Επισκέπτες για την προώ-
θηση βιολογικών σκευασμάτων με αποτελέσματα 
στην υγεία, καλές αποδοχές και ανάπτυξη μό-
νιμου προσωπικού πελατολόγιου. Βιογραφικά 
στο e-mail: pasvel@hotmail.com, τηλ: 6948 
899535. Κος Βελγικής Πασχάλης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εταιρία Κατ’οίκον Φρο-
ντίδα με δελτίο παροχής υπηρεσιών, ευχέρεια 
επικοινωνίας για εργασία στο χώρο της οξυ-
γονοθεραπείας για επισκέψεις σε Ιατρούς, για 
όλη την Ελλάδα. Ωράριο: 09:00-15:00. Τηλ: 210 
2133355.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορίου παραφαρμακευτικών/ιατρικών 
προϊόντων με έδρα τις Αχαρνές αναζητά νέο /α 
για στελέχωση του τμήματος πωλήσεων. Πτυχίο 
ΑΕΙ/ΤΕΙ, επικοινωνιακός /η, δίπλωμα οδήγησης 
και εμπειρία στις πωλήσεις αποτελεί πλεονέκτη-
μα. Προσφέρονται: μισθός/bonus/αυτοκίνητο/
τηλέφωνο. E-mail: politis2015@hotmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ άμεσων πωλήσεων ζητά Ανεξάρτητο 
Συνεργάτη για την προώθηση φυτικών συμπλη-
ρωμάτων διατροφής σε φαρμακεία, Γιατρούς 
και πελάτες λιανικής. Τηλ: 6986 824097. Κος 
Γιουβανούδης Αθανάσιος.

ΕΤΑΙΡΙΑ άμεσων πωλήσεων ζητά Ανεξάρτητο 
Συνεργάτη τύπου Ιατρικού Επισκέπτη με διάθεση 
για εργασία. Η θέση αφορά ανεξάρτητη συνερ-
γασία. Βιογραφικά στο e-mail: .healthdxn2u@
gmail.com, κωδ: 1.

Η MEDISANA HELLAS, ζητά Πωλητή Ιατροτε-
χνολογικών προϊόντων με ικανότητα στην επι-
κοινωνία, εμπειρία στο χώρο και καλή γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας. Ικανοποιητικές αποδοχές, 
bonus, ασφάλιση, αυτοκίνητο. Βιογραφικά στο 
e-mail: mar-comm@medisana.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος /η Πωλήσεων για μερική 
απασχόληση από εταιρία παραφαρμακευτικών 
προϊόντων στο χώρο του φαρμακείου για Αττική 
και Πελοπόννησο. Επιθυμητή η προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: podosan@otenet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών για φαρμακεία, 
αναζητά Πωλητή /τρια για προώθηση υπηρεσιών 
της σε φαρμακεία στην Αττική. Γνώση social 
media, εμπειρία στο διαδίκτυο, δυνατότητα ιδίας 
μετακίνησης. Βιογραφικά στο e-mail: sales@
mysocialpharmacy.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αντιπρόσωποι Πωλητές φαρμακεί-
ων, επαγγελματίες σε όλη την Ελλάδα (Πάτρα, 
Ιωάννινα, Ηράκλειο, Αθήνα, Καβάλα). Αμοιβή 
με προμήθεια. Βιογραφικά στο e-mail: john@
epsilonk.gr, τηλ: 6973 772691.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές Φαρμακείων με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη. Εμπειρία στο χώρο του φαρμα-
κείου. Παρέχεται προμήθεια και έξοδα κίνησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: john@epsilonk.gr, τηλ: 
6973 772691.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πρώην Ιατρικοί Επισκέπτες και πρώην 
Πωλητές για ανεξάρτητη συνεργασία από εταιρία 
άμεσων πωλήσεων για project που αφορά το 
χώρο της υγείας. Ποσοστά, bonus και εξέλιξη. 
Τηλ: 6986 824097.

ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 
και αναλωσίμων ζητά Ιατρικούς Επισκέπτες - 
Συνεργάτες για Μακεδονία Θράκη και Θεσσαλία. 
Προηγούμενη προϋπηρεσία θα θεωρηθεί επιπλέον 
προσόν. Βιογραφικά στο e-mail: info@buzzy.
gr, ή ταχυδρομικώς Buzzy Hellas Κανάρη 31 
54453 Θεσσαλονίκη.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητά Πωλητή /τρια για 
τα φαρμακεία. Προσφέρονται μισθός, bonus, έξοδα 
κίνησης, υπάρχει ήδη μεγάλο πελατολόγιο, μόνο 
σοβαρές προτάσεις καριέρας. Τηλ: 210 8327416.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών σε φαρμακεία, 
αναζητά Πωλητή /τρια για διαχείριση δικτύ-
ου υφιστάμενων πελατών και επίτευξη νέων 
συνεργασιών. Εμπειρία στα social media και 
web marketing. Βιογραφικά στο e-mail: sales@
mysocialpharmacy.com.

Ιατροί - Νοσηλευτές - διασώστες 
- Υγεία - Φαρμακευτική
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αδειούχοι Φαρμακοποιοί και Αι-
σθητικοί για φαρμακεία εντός και εκτός Αττικής. 
Σύμβουλοι φαρμακείων Kontakos mc. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@kontakosmc.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διατροφολόγοι, Ψυχολόγοι, Λογο-
θεραπευτές, Εργοθεραπευτές ή Ιατροί Ειδικοτή-
των, Παθολόγοι, Γενικοί Ιατροί, Ομοιοπαθητικοί, 
Ψυχίατροι, Νευρολόγοι κ.α, για συστέγαση στο 
κέντρο Χαλανδρίου. Ιατρείο 100τμ, 2 ευρύχω-
ρα γραφεία με εξεταστικές κλίνες. Τηλ: 6942 
039836, 6973 429148.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φυσικοθεραπευτές με εμπειρία για 
πλήρη απασχόληση σε spa 5* του ξενοδοχείου 
Grand Forest στο Μέτσοβο. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@grand-forest.gr, fax: 2656 029110.

ΙΑΤΡΙΚΗ εταιρία ζητά Ιατρό Μικροβιολόγο για 
εργασία στην Κέρκυρα. Απαραίτητη γνώση Αγ-
γλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 3m.turism@
gmail.com.

ΙΑΤΡΙΚΗ εταιρία ζητά Ιατρούς σε αναμονή ει-
δικότητας για εργασία στην Κέρκυρα. Απαραί-
τητη γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
3m.turism@gmail.com.

ΙΑΤΡΙΚΗ εταιρία ζητά Ιατρό Ακτινολόγο για εργα-
σία στην Κέρκυρα. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: 3m.turism@gmail.com.

ΙΑΤΡΙΚΗ εταιρία ζητά Ιατρό Γενικής Ιατρικής 
για εργασία στην Κέρκυρα. Απαραίτητη γνώση 
Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 3m.turism@
gmail.com.

ΙΑΤΡΙΚΗ εταιρία ζητά Ιατρό Ορθοπεδικό για 
εργασία στην Κέρκυρα. Απαραίτητη γνώση Αγ-
γλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 3m.turism@
gmail.com.

MEDICAOPUS Consultants is now looking for 
a Staff Specialist Nephrology for its client. 
State hospιtal is in Sweden .If you feel you 
meet the requirements, send us your CVs at: 
info@medicaopus.com.

MEDICAOPUS Consultants is now looking for a 
Staff Specialist Psychiatry for its client. State 
hospital in Denmark. If you feel you meet the 
requirements, send us your CVs at: info@
medicaopus.com.

MEDICAOPUS Consultants is now looking for 
a Staff Specialist Pulmonology for its client. 
State hospital in Denmark. If you feel you meet 
the requirements, send us your CVs at: info@
medicaopus.com.

MEDICAOPUS Consultants is now looking for a 
Staff Specialist Radiologist for its client. State 
hospital in Denmark. If you feel you meet the 
requirements, send us your CVs at: info@
medicaopus.com.

MEDICAOPUS Consultants is now looking for 
a Staff Specialist Neurologist for its client. 
State hospital in Denmark. If you feel you 
meet the requirements send your CVs: info@
medicaopus.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Φαρμακείου για εργασία 
στο φαρμακείο Ελαφονήσου. Βιογραφικά στο 
e-mail: elafonisospharmacy@gmail.com. Τηλ: 
6936 938697.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος -α Αδειούχος Φαρμακοποιός 
για πλήρη απασχόληση στην περιοχή Αλεξαν-
δρουπόλεως. Βιογραφικά στο e-mail: cvevros@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Ιατρός - Γενικός Χειρουργός, για 
συνεργασία με Ιταλικό ιατρείο που θα ανοίξει 
σύντομα στην Αθήνα. Απαραίτητη γνώση της 
Ιταλικής γλώσσας. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: lorenzo.mefalopoulos@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψυχολόγος με ειδίκευση στη γνωστική 
συμπεριφορική ψυχοθεραπεία για εργασία σε 
κέντρο συμβουλευτικής στο Ηράκλειο Κρήτης. 
Βιογραφικά στο e-mail: emmanouil.kargakis@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φαρμακοποιός ή Απόφοιτος Θετικών 
Επιστημών / Επιστημών Υγείας με γνώσεις συ-
μπληρωμάτων διατροφής από φαρμακείο ανα-
τολικών προαστίων (πλησίον Αττικής οδού) για 
πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: chris.
androulidakis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλεύτρια ή Μαία για ιατρικό κέντρο. 
Απαραίτητη η επαγγελματική προϋπηρεσία, άριστες 
γνώσεις H/Y και Αγγλικών. Ωράριο πρωινό ή 
απογευματινό. Βιογραφικά στο e-mail: diabetes-
endocrine2009@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 20 άτομα για Γηροκόμοι στην 
Αγγλία. Άμεση πρόσληψη, εισιτήριο δωρεάν, 
εκπαίδευση, εμπειρία όχι απαραίτητα για τις 
υποψήφιες, Αγγλική γλώσσα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φυσικοθεραπευτές για 8ωρη 
απασχόληση σε κατ’ οίκον συνεδρίες από την 
PARKINSONCARE. Άδεια οδήγησης. Βιογραφι-
κά με φωτογραφία στο e-mail: parkinsoncare@
gmail.com, τηλ: 210 8830043.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κλιβανιστής διπλωματούχος για μεγάλο 
νοσοκομείο στο Μαρούσι. Άμεση πρόσληψη από 
ιδιωτική εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: gem.
nodell@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φαρμακοποιός για φαρμακείο στα 
Δυτικά προάστια. Μισθός αναλόγως προϋπη-
ρεσίας και προσόντων. Βιογραφικά στο e-mail: 
mmidulla@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γιατρός για την παιδική κατασκήνωση 
Αχαϊκό χωριό στην ορεινή Αχαΐα για την καλο-
καιρινή περίοδο 2015. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@achaikochorio.gr, τηλ: 6977 624741, 211 
7054226.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φυσικοθεραπέυτρια για μασάζ, με 
εμπειρία σε ξενοδοχεία με spa στα Καλάβρυ-
τα. Προσφέρετε διαμονή - φαγητό - μισθός. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@villa-oneiro.gr, 
τηλ: 6945 776821.

δικηγόροι-Νομικές Υπηρεσίες 
-διαχείριση Χρεών
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο έναντι Πρωτοδικείου Αθη-
νών ζητά Δικηγόρο για τη θέση του Διευθυντή 
- Συνέταιρου. Προσόντα: 5ετή προϋπηρεσία σε 
ανάλογη θέση, 10ετή εμπειρία στα δικόγραφα και 
ακροατήρια. Βιογραφικά στο e-mail: resume@
otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δικηγόρος μάχιμος, δυναμική προσω-
πικότητα με 5+έτη δικαστηριακές παραστάσεις 
και συντάξεις δικογράφων σε ποινικό, αστικό - 
εμπορικό και εργατικό. Αμοιβές τα γραμμάτια προ-
είσπραξης. Βιογραφικά στο e-mail: jobslinks1@
gmail.com, κωδ: ΠAE-sk.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δικηγόρος με εμπειρία στο φορολογικό 
δίκαιο. Βιογραφικά στο e-mai: mifosoft@mifo.
gr, fax: 210 6615989.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ασκούμενος Δικηγόρος για δικηγορική 
εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: lawservice@
mifo.gr, fax: 210 6615989.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο έναντι πρωτοδικείου 
Αθηνών ζητά Δικηγόρο για θέση Διευθυντή - 
Συνεταίρου. Προσόντα: 5 έτη προϋπηρεσία σε 
ανάλογη θέση, 10 έτη προϋπηρεσία στα δικόγραφα 
και ακροατήρια. Αμοιβή με ποσοστά. Βιογραφικά 
στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Δικηγόροι με 10 +έτη εμπειρία ή 
και διασυνδέσεις σε capital markets-banking-
securities-corporate commercial law για αγο-
ραπωλησίες χρήματος πρωτογενών αγορών 
διεθνώς. Επιθυμητοί δικηγόροι διεθνών τρα-
πεζών. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
jobslinks1@gmail.com κωδ: LAW-TRAD-sk.

συνέχεια στη σελ. 28

Για όσους νοσηλευτές-τριες ενδιαφέρονται να εργαστούν στο Βερολίνο, η εταιρεία μας competence 
& more είναι η ιδανική λύση. Το νοσηλευτικό προσωπικό της εταιρείας μας απασχολείται σε διάφορα 
νοσοκομεία του Βερολίνου, έχοντας τη δυνατότητα επιλογής κλινικής.

Το Βερολίνο είναι πολυπολιτισμική πρωτεύουσα και το ίδιο χαρακτηρίζει και την ομάδα μας. Για να 
διευκολύνουμε την είσοδο των Ελλήνων νοσηλευτών/-τριών στην γερμανική αγορά εργασίας, έχουμε 
δημιουργήσει μία νέα ιδέα. Εάν είσαι:

Νοσηλευτής/τρια με Γνώσεις Γερμανικών 
(επιπέδου Β1/Β2)

Η ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε. Ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, με ηγετική θέση στο χώρο 
της παραγωγής φαρμάκων και καλλυντικών, ζητά να προσλάβει για το κέντρο διανομής φαρμακευτικών 
και καταναλωτικών της στον Αυλώνα:

Υπεύθυνο Φαρμακοποιό 
(Κωδ. PHDC_012015)

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 to the following e-mail: 
hrmanagement@hpdlaboratory.com

Web Programmers & Developers  
(Κωδ: WEBDV)

Εταιρεία, στην Ηλιούπολη, ζητά για άμεση πρόσληψη έμπειρους web programmers & developers. 

Ελάχιστη προϋπηρεσία 2 έτη, απαραίτητη η ύπαρξη και αποστολή online portfolio. Ο ιδανικός υποψήφιος 
συνδυάζει γνώσεις front-end & back-end development.

Επιθυμητές γνώσεις: 
•Πολύ καλή χρήση των open source platforms Joomla, Virtumart 2, Wordpress, Drupal, Magento 
•Eμπειρία σε front-end web development tools όπως HTML 5, AJAX, CSS3 & JavaScript 
•Εξειδίκευση σε BOOTSTRAP 
•Άριστο επίπεδο γνώσης PHP5 & MySQL.

Παρακαλώ αποστείλετε CV μαζί με φωτογραφία στο e-mail: cv@globalstar.gr

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται  
στο διευθυντή του κέντρου διανομής,  
θα είναι υπεύθυνος/η για την εύρυθμη  
λειτουργία του τομέα ευθύνης του/της  
και θα έχει τις εξής αρμοδιότητες: 
•Υπευθυνότητα - διορισμός ως υπεύθυνου  
φαρμακοποιού (responsible pharmacist)  
έναντι του ΕΟΦ 
•Εποπτεία εφαρμογής και συμμόρφωσης  
με το υπάρχον σύστημα ποιότητας σύμφωνα  
με την ισχύουσα νομοθεσία (GDP) σε ότι αφορά 
τις αρμοδιότητες υπευθύνου φαρμακοποιού 
•Διατήρηση και αναθεώρηση συστήματος  
ποιότητας 
•Διασφάλιση ελέγχου αποθεμάτων  
προς διανομή στο εμπόριο

Απαραίτητα προσόντα: 

•Πτυχιούχο φαρμακοποιό με άδεια εξασκήσεως 
επαγγέλματος 
•2ετή τουλάχιστον εμπειρία σε ανάλογη θέση 
στον τομέα των φαρμάκων 
•Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες 
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

Προσφέρουμε: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης  
σε πολυεθνικό και δυναμικά αναπτυσσόμενο 
περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
πλήρες βιογραφικό σημείωμα (αναγράφοντας τον 
κωδικό της θέσης) στο παρακάτω link:  http://
tinyurl.com/mnlo9ap

Θα χαρούμε να μας στείλεις το βιογραφικό σου!

Τι προσφέρουμε: 
•Συμβόλαιο εργασίας αορίστου χρόνου 
•Πολύ καλές αποδοχές 
•Ευέλικτο ωράριο εργασίας, μιας κι εσύ 
διαμορφώνεις το πρόγραμμά σου και επιλέγεις 
τις βάρδιές σου 
•Εργασία σε διαφορετικά νοσοκομεία  
ή γηροκομεία, αποκτώντας έτσι γρήγορα  
εμπειρία σε διάφορα πεδία

Τι πρέπει να διαθέτεις: 
•Πτυχίο νοσηλευτικής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) 
•Καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας.  
Για την αναγνώριση του πτυχίου σου  
στη Γερμανία είναι απαραίτητη η γνώση  
Γερμανικών επιπέδου Β2.  
•Ωστόσο, αν δε βρίσκεσαι σε αυτό το επίπεδο,  
θα θέλαμε ευχαρίστως να σε γνωρίσουμε. 
•Όρεξη για εργασία σε ομάδες

Οι αρμοδιότητές σου: 
•Επιβλέπεις και φροντίζεις ασθενείς  
σε διάφορες κλινικές του Βερολίνου, έχοντας  
τη δυνατότητα να επιλέξεις το που θες  

να εργαστείς. 
•Στους πελάτες μας συγκαταλέγονται  
όλα τα μεγάλα νοσοκομεία και γηροκομεία  
του Βερολίνου, κάτι που προσφέρει πολλές  
δυνατότητες επιλογής.

Διαδικασία: 
•Μπορείς να μας στείλεις το βιογραφικό σου  
στα γερμανικά, αγγλικά ή ελληνικά 
•Οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται τηλεφωνικά 
ή μέσω Skype 
•Η ελληνόφωνη συνεργάτης μας, κα Ελένη  
Ιωαννίδου, θα σε υποστηρίξει και βοηθήσει  
σε όλα τα διαδικαστικά θέματα, όπως: 
-τη διαδικασία αναγνώρισης του πτυχίου σου 
-την εύρεση διαμερίσματος

Περιμένουμε το βιογραφικό σου 
με mail! competence & more: 
Personaldienstleistungen GmbH, Eleni 
Ioannidou, Karl-Liebknecht-Str. 32, 10178 
Berlin, Deutschland/ Germany 
•Phone: +49 30 700 104-678 
•E-mail: eleni.ioannidou@competenceandmore.de 
•Website: www.competenceandmore.de

Η τεχνική εταιρία ΑΓΤ ΑΤΕ, μέλος του ομίλου AGT Group Constructions & Services ζητά συνεργασία με:

Πολιτικό/Ηλεκτρόλογο/Μηχανολόγο 
Μηχανικό απόφοιτο ΑΕΙ/TEI

Με τριετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη εμπειρία στις κατασκευές δικτύων καταστημάτων (κινητής τη-
λεφωνίας, σουπερμάρκετ, τραπεζών, κλπ) κάτοχο Ι.Χ. και διπλώματος οδήγησης, εκπληρωμένες στρα-
τιωτικές υποχρεώσεις.

Βιογραφικά στο e-mail: evrah@agtgroup.gr

Η εταιρία ONEX S.A. ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Υπεύθυνο Αναπτυξιακών & Ερευνητικών Προγραμμάτων
Προσόντα υποψηφίου: 
•Απόφοιτος πανεπιστημιακής σχολής (ΑΕΙ)  
ή Πολυτεχνείου 
•Εμπειρία στη σύνταξη προτάσεων στα πλαίσια 
ερευνητικών & αναπτυξιακών προγραμμάτων  
σε θεματικές περιοχές που σχετίζονται  
με τους χώρους του ICT & security  
(τουλάχιστον 5 έτη) 
•Εμπειρία στη διαχείριση ερευνητικών  
& αναπτυξιακών προγραμμάτων σε θεματικές 
περιοχές που σχετίζονται με τους χώρους  
του ICT & security (τουλάχιστον 5 έτη) 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
και τεχνικής ορολογίας 
•Ικανότητα επικοινωνίας και ανάπτυξης  
διαπροσωπικών σχέσεων 
•Δυνατότητα ομαδικής εργασίας 

•Ευελιξία ωραρίου εργασίας 
•Εχεμύθεια και αξιοπιστία 
•Διαθεσιμότητα για ταξίδια στο εξωτερικό

Περιγραφή θέσης: 
•Ανάπτυξη προτάσεων (proposals)  
για τη συμμετοχή σε ερευνητικά & αναπτυξιακά 
προγράμματα 
•Διαχείριση ερευνητικών & αναπτυξιακών  
προγραμμάτων

Προσφέρονται: 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Ταξίδια στο εξωτερικό

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

ΟΜΙΛΟΣ

Από διεύθυνση H/R ομίλου επιλογής προσωπικού και για επιχειρησιακό project’s χρηματοοικο-
νομικού ομίλου ζητούνται:

Στελέχη Διοίκησης
Που θα στελεχώσουν τις παρακάτω θέσεις 
εργασίας:  
•Συντονιστής ομάδας πωλήσεων  
(managers πωλήσεων) 
•Στέλεχος διοικητικής υποστήριξης  
•Υπεύθυνος εκπαίδευσης - παράγωγης

Επιθυμητά προσόντα: 
•Ηλικία άνω των 26 ετών 
•Πτυχίο ανώτατης και ανώτερης εκπαίδευσης 
•Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές  
ικανότητες 
•Προφίλ προσωπικότητας με αντίληψη,  
οξυδέρκεια, δυναμισμό και ωριμότητα. 
•Εστίαση στην επίτευξη μετρήσιμων στόχων 
•Διάθεση προσωπικής ανάπτυξης και φιλοδοξία 

για επαγγελματική εξέλιξη 
•Απαραίτητη εργασιακή εμπειρία σε τομείς: 
management, marketing, διοίκησης 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε κλάδους υπηρεσιών

Παροχές: 
•Σταθερές απολαβές και (εξαιρετικό σύστημα 
προμηθειακών απολαβών και bonus  
παραγωγικότητας βάση στόχων) 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας  
και ανταγωνιστικό πλαίσιο ομαδικής ασφάλισης  
•Διαρκείς εκπαίδευση- υποστήριξη και παρακίνηση 
•Προοπτικές εξέλιξης σε ανώτατες θέσεις  
χρηματοοικονομικής διοίκησης του ομίλου.

Στοιχεία επικοινωνίας: 210 9986750,  
Κα.Τσακίρογλου Σοφία.
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Εκπαίδευση-Θετικές & Ειδικές 
Επιστήμες-Μεταφράσεις
Το ΚΕΝΤΡΟ Μελέτης Point Ν. Κόσμου, ζητά 
να προσλάβει απόφοιτο /η Φιλόλογο, με καλές 
γνώσεις της Γερμανικής γλώσσας, για απασχό-
ληση Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή. Ωράριο: 
15:00-17:00. Ε-mail: elenipoint@gmail.com.

ΚΕΝΤΡΟ λογοθεραπείας ζητά Λογοθεραπευτές 
με δελτίο παροχής υπηρεσιών και με εμπειρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: spgianos@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εργοθεραπευτές για συστέγαση 
στο κέντρο Χαλανδρίου. Ιατρείο 100τμ, 2 ευ-
ρύχωρα γραφεία με εξεταστικές κλίνες. Τηλ: 
6942 039836, 6973 429148.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Pilot Beach Resort 5*, στη 
Γεωργιούπολη Χανίων, ζητά για την τρέχουσα 
τουριστική περίοδο Τεχνολόγο Τροφίμων για 
παρακολούθηση προγράμματος HACCP. Bιογρα-
φικά στο e-mail: info@pilot-beach.gr.

WE ARE looking for an Analyst with 7 + years 
of research experience with background in 
Psychology, Sociology, and or Marketing. CVs: 
info@theworkshop.com.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Μηχανικός με PHD ζητείται από εκπαι-
δευτικό όμιλο για μόνιμη συνεργασία στον τομέα 
των πανεπιστημιακών μαθημάτων. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία σε εκπαίδευση. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv@vitali.gr.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - Μηχανικός με PHD, ζητείται 
από εκπαιδευτικό όμιλο για μόνιμη συνεργασία 
στον τομέα των πανεπιστημιακών μαθημάτων. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία σε εκπαίδευση. Βιο-
γραφικά στο e-mail: cv@vitali.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης σχολικών προγραμμάτων, 
ζητά Γυμναστές /τριες (απόφοιτους 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 Μαθηματικός και Οικονομολόγος για 
φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης στην ανατολική 
Θεσσαλονίκη. Φωτογραφία προαιρετική, προ-
ϋπηρεσία επιθυμητή, προσωπικές σημειώσεις 
απαραίτητες. Βιογραφικά στο e-mail: frontmek@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής /τρια Η/Υ και συγκεκριμένα 
για access database. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@executive-communication.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Υπεύθυνος Σεμιναρίων από 
Α.Ε στη Μεταμόρφωση. Εμπειρία στην οργά-
νωση σεμιναρίων, διαχείριση προγραμμάτων 
εκπαίδευσης (ΚΕΚ, voucher κλπ). Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
ezouma@eurocert.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μεταφραστής /τρια επιστημονικών 
κειμένων από Αγγλικά στα Ελληνικά. Τιμή 2 
ευρώ ανά μεταφρασμένη σελίδα. Βιογραφικά 
στο e-mail: xrysatsami@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγήτριες Γαλλικών με επικοι-
νωνιακές ικανότητες και φιλοδοξίες, από εκ-
παιδευτικό όμιλο για τα εκπαιδευτήρια Πάτρας. 
Φροντιστηριακή πείρα απαραίτητη. Βιογραφικά 
στο e-mail: patra@grapsa.edu.gr.

ENGLISH Teachers required (for the 2015 - 2016 
school year) proficiency level, Native Speaker 
preferred with appropriate qualifications and 
teaching license. Correct payment apply. CVs: 
patra@grapsa.edu.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές ξένων γλωσσών, 
Αγγλικής /Γερμανικής /Τουρκικής /Κινέζικης 
/Γαλλικής /Ρωσικής γλώσσας από κεντρικό 
φροντιστήριο για τα νέα τμήματα Μαρτίου 2015 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο 
e-mail: sotiriou204@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Καθηγητές /τριες Αγγλικής 
από κέντρο ξένων γλωσσών. Βιογραφικά στο 
e-mail: teledu30@yahoo.gr. An English language 
institute is seeking applications for the position 
of an English Educator (native/bilingual).

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γυμναστές /τριες με ειδικότητα σε 
capoeira, cricket, baseball, handball, paintball, 
grass hockey, badminton, ping pong, softball, 
korfball, tae kwon do για διδασκαλία σε μαθητές 
δημοτικού. Τηλ: 6945 049795.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογοθεραπευτής και ειδικός Παιδα-
γωγός ή Δάσκαλος με εξειδίκευση στην ειδική 
αγωγή για κέντρο λογοθεραπείας και μελετήριο 
στη περιοχή του Ιλίου Αττικής. Τηλ: 6974 273255.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Μουσικής από μουσικό 
εργαστήρι στο Βύρωνα. Τηλ: 210 7651179, ώρες: 
17:00 - 20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νηπιαγωγός, πτυχιούχος Πανεπιστημίου 
από μουσικό εργαστήρι στο Βύρωνα. Τηλ: 210 
7651179, ώρες: 17:00 - 20:00.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γερμανικών, ζητείται από κέντρο 
μελέτης στο Ν. Κόσμο για ημιαπασχόληση. Δευτέ-
ρα - τετάρτη - παρασκευή, ωράριο 15:00-17:00. 
Βιογραφικά στο e-mail: elenipoint@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργοθεραπευτής /τρια για μερική απα-
σχόληση σε κέντρο λογοθεραπείας, με μπλοκ 

παροχής υπηρεσιών, γνώση αισθητηριακής ολο-
κλήρωσης και Δ.Α.Δ, κατά προτίμηση κάτοικος 
Πατησίων και γύρω περιοχών. Βιογραφικά στο 
e-mail: logopaediavoice@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ απόφοιτη πολύ καλής σχολής για μελέτη 
παιδιών Α’ Γυμνασίου / άριστοι βαθμοί Λυκείου/
Πανεπιστημίου, απόλυτα έμπιστη/ήθος/άριστα 
Αγγλικά/C2/μεγάλη μεταδοτικότητα για καθη-
μερινό 3ωρο διάβασμα 2παιδιών Α΄ Γυμνασίου, 
αυστηρά μόνο από Καλλιθέα/γύρω περιοχές, 
συστάσεις απαραίτητες. Σοβαρές προτάσεις. 
E-mail: elenisrc@windowslive.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Αγγλικών για γραμματειακό 
πόστο/διδασκαλία με επίσημη άδεια διδασκαλίας, 
σχετική εμπειρία αρχειοθέτησης, οργάνωσης, 
λογιστικών, ήθος, ακεραιότητα, επαγγελματι-
σμός, έμπιστη, σταθερή συνεργασία, συστάσεις 
απαραίτητες, μισθός-ασφάλιση, Κ.Ξ.Γ. 40ετούς 
λειτουργίας στην Καλλιθέα. E-mail: elenisrc@
windowslive.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ομαδάρχες /ισσες για την παιδική 
κατασκήνωση Αχαϊκό χωριό για την καλοκαιρινή 
περίοδο 2015. Βιογραφικά στο e-mail: info@
achaikochorio.gr, τηλ: 211 7054226.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογοθεραπεύτρια, έμπειρη και επι-
κοινωνιακή από κέντρο ξένων γλωσσών στην 
Ηλιούπολη Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
ilioupoliselc@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρχισυντάκτης από δημοσιογραφικό 
- ενημερωτικό site με αποδεδειγμένη εμπειρία, 
στο πολιτικό ρεπορτάζ. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση. Ωράριο: 8:00 - 16:00. Βιογρα-
φικά στο e-mail: pr@paraskhnio.gr, κωδ: ΣΠ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Αγγλικών (Native Speaker), 
έμπειρη και επικοινωνιακή από κέντρο ξένων 
γλωσσών στην Ηλιούπολη Αττικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: ilioupoliselc@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πτυχιούχος Περιβαλλοντικών Επιστη-
μών με proficiency για μερική απασχόληση. Kατά 
προτίμηση με γνώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. 
Άριστος χειρισμός excel, word, powerpoint, apple 
mac, PC. Βιογραφικά στο e-mail: info@geo-mar.
com, τηλ: 6976 626293.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Παιδαγωγοί πτυχιούχοι για απα-
σχόληση σε κέντρο δημιουργικής απασχόλησης / 
παιδότοπο. Επιθυμητή η προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: george_l@gmx.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργοθεραπευτής /τρια για συνεργα-
σία στην περιοχή Παπάφη της Θεσσαλονίκης. 
Απαραίτητη η έναρξη στον ΟΑΕΕ. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@logotherapeia.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πτυχιούχοι Management, Marketing 
με μεταπτυχιακά από εκπαιδευτικό κέντρο για 
επιμέλεια φοιτητικών εργασιών. Βιογραφικά στο 
e-mail: diplomaline@yahoo.gr, τηλ: 210 9211527.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Καθηγητές από φροντι-
στήριο μέσης εκπαίδευσης (Φιλόλογοι/Φυσι-
κοί/Χημικοί/Βιολόγοι/Οικονομολόγοι) καθώς 
επίσης και δάσκαλος /α για νέο φροντιστήριο 
στην περιοχή του Εύοσμου (Νέα Πολιτεία) για 
τη σχολική χρονιά 2015 - 2016. Βιογραφικά στο 
e-mail: grigoriadis.fro@gmail.com.

Μηχανικοί-Τεχνολόγοι 
-Τεχνικοί-Τεχνίτες
Η ΕΤΑΙΡΙΑ Delphis που δραστηριοποιείται 
στον τομέα του κεντρικού κλιματισμού ζητά 
να προσλάβει Ψυκτικό. Απαραίτητα προσόντα: 
Προϋπηρεσία 2 ετών, εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις, δίπλωμα οδήγησης. E-mail: tk@
delphisgroup.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σκελετοποιοί και Μονταδόροι για 
βιοτεχνία στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Άμεση εργασία. 
Τηλ: 6933 365203.

Η ALFANET A.E ζητά να προσλάβει Τεχνικό - 
Φανοποιό για προετοιμασία βαφής μεταλλικών 
και πλαστικών συσκευών, Η/Υ και laptop (τρί-
ψιμο, χάρτωμα, στοκάρισμα κ.λ.π). Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@alfanet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εγκαταστάτης Φωτοβολταϊκών με 
εμπειρία για εργασία στην Ολλανδία. Απαραίτητη 
η γνώση Αγγλικής γλώσσας, εξασφαλισμένη η 
διαμονή. Τηλ: 6936 766069. Κος Παύλος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ψυκτικοί και Βοηθοί για πλήρη απασχό-
ληση στην κατασκευή μηχανημάτων κλιματισμού. 
Βιογραφικά στο e-mail: human@bcool.com.gr.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία Α.Ε. φωτισμού LED και 
ΑΠΕ, ζητά ικανούς / έμπειρους Πωλητές στην 
περιφέρεια. Εκτιμώνται γνώσεις Ηλεκτρολόγου 
- Μηχανικού. Παρέχεται εκπαίδευση, αυτοκίνητο, 
έξοδα μετακίνησης, τηλέφωνο και bonus. E-mail: 
fosledape@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Η/Υ για τη θέση του Υπεύθυνου 
Τμήματος ΙΤ για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: hr@mobiwiki.
gr, κωδ: ΥΤΙΒ.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Pilot Beach Resort 5*, στη 
Γεωργιούπολη Χανίων, ζητά για την τρέχουσα 
τουριστική περίοδο Τεχνολόγο Τροφίμων για πα-
ρακολούθηση προγράμματος HACCP. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@pilot-beach.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τορναδόρος CNC από μηχανουργείο 
στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου. Τηλ: 2310 
760900, 2310 760901.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος με τρίχρονη εμπειρία, 
από Ναυτιλιακή εταιρία με έδρα τον Πειραιά. 
Απαραίτητη καλή γνώση Αγγλικών και χρήση 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: imancvs@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Ψυκτικού με τουλάχιστον 2 
χρόνια εμπειρίας σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@adarc.gr.

ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχείο στην Πρέβεζα, ζητά Υπάλ-
ληλους Συντήρησης για άμεση πρόσληψη στις 
εξής ειδικότητες: Υδραυλικούς, Ηλεκτρολόγους, 
Ηλεκτρονικούς, και Οικοδόμους. Παρέχονται: μι-
σθός, ασφάλιση, διαμονή και διατροφή. Ε-mail: 
fomanager@prevezabeach.com, fax: 2682 051770.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής μηχανημάτων εμφιάλωσης 
με έδρα τη Χαλκίδα ζητά Μηχανικούς - Συντηρητές, 
με δυνατότητα ανάγνωσης μηχανολογικών σχεδί-
ων και γνώση ηλεκτρολογικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 2221 034914.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Ριτσώνα 
Χαλκίδας ζητά Ηλεκτρολόγο με γνώσεις αυτομα-
τισμών. Απαραίτητη γνώση Ιταλικών ή Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 
2221 034914.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φανοποιός Αυτοκινήτων και Βαφέας 
από φανοβαφείο αντιπροσωπείας αυτοκινήτων με 
τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
και δυνατότητα για ομαδική εργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: fotmal@filosidis.gr, fax: 210 7647838.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Αυτοκινήτων από αντιπροσω-
πεία αυτοκινήτων VW με πολυετή επαγγελματική 
εμπειρία (κατά προτίμηση σε group vag), με πτυ-
χίο τεχνικής σχολής, επαγγελματική συνέπεια και 
υπευθυνότητα. Βιογραφικά στο e-mail: fotmal@
filosidis.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι Σχεδιαστές από αρχιτεκτονικό 
γραφείο στην Αθήνα με γνώση Autocad 2d -3d max. 
Βιογραφικά στο e-mail: services329@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τεχνικοί - Μηχανικοί για εγκατάστα-
ση και commissioning security systems (access 
control & CCTV) στο αεροδρόμιο του Ομάν. Άμεση 
πρόσληψη. Προϋπηρεσία και γνώση Αγγλικών 
απαραίτητη. Βιογραφικά στην Αγγλική γλώσσα 
στο e-mail: kilismani@hotmail.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης για διάφορες εργασίες στο 
Διακοφτό Αχαΐας. Τηλ: 6980 857584.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Δίαυλος Ασφαλιστικές Μεσιτικές Ερ-
γασίες ζητά 3 άτομα για το τμήμα Ενεργειακών 
Συμβούλων για τη θέση προώθησης υπηρεσιών. 
Προϋπηρεσία μη απαραίτητη/εκπαίδευση παρέ-
χεται από την εταιρία/εξέλιξη βάση απόδοσης/
μισθός, προμήθεια/bonus. Ε-mail: diavlos.energy@
gmail.com.

Η MESOGEOS SA ζητά Αυτοματιστή για μόνιμη 
απασχόληση, με εμπειρία σε plc - scada - επι-
κοινωνίες - συντήρηση ηλεκτρομηχανολογι-
κών εγκαταστάσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
tgeorgopoulos@mesogeos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργοδηγός - Παραλήπτης συνεργείου 
φορτηγών από μεγάλη εισαγωγική - εξαγωγική 
εταιρία δομικών μηχανημάτων και φορτηγών. 
Απαραίτητη ανάλογη προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: helma@helma.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Τεχνίτης Κατασκευής και Το-
ποθέτησης Επιγραφών. Ωράριο 09:00 - 16:00. 
Μισθός ανάλογος προσόντων. Τηλ: 6987 444516.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τεχνικοί/Μηχανικοί για εγκατά-
σταση access control system και cameras για 
το αεροδρόμιο της Muscat και της Salalah στο 
Ομάν. Εργασία πενθήμερη/9 ώρες την ημέρα. 
Προϋπηρεσία/καλή γνώση Αγγλικών. E-mail 
στην Αγγλική: kilismani@hotmail.gr.

ΨΥΚΤΙΚΟΣ - Τεχνίτης - Βοηθός ζητείται από εται-
ρία με εμπειρία στην τοποθέτηση κλιματιστικών 
εγκαταστάσεων - συντήρηση σε υπαλληλική βάση, 
χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις, δίπλωμα αυ-
τοκινήτου. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχο 
αντικείμενο. Βιογραφικά στο e-mail: clima.job@
yahoo.gr.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - commissioning security systems 
(access control CCTV) σε χώρα της Μέσης Ανατολής 
ζητά Ηλεκτρολόγους/Τεχνικούς/Μηχανικούς. Προ-
ϋπηρεσία, γνώση Αγγλικών απαραίτητη, πρόσληψη 
άμεση, πακέτο προσφοράς πολύ ικανοποιητικό. 
Βιογραφικά στην Αγγλική γλώσσα στο e-mail: 
kilismani@hotmail.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώσεις Μηχανουργού και 
διάθεση μάθησης νέας τεχνικής από βιοτεχνία 
στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου. Βιογραφικά στο e-mail: info@
styleltd.gr, fax: 2310 797352, τηλ: 2310 796041.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητά Ψυκτικό με εμπειρία στο 
αντικείμενο της συντήρησης. Βιογραφικά στο 
e-mail: mail@plmhellas.gr.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητά Ηλεκτρολόγο με εμπειρία 
στο αντικείμενο της συντήρησης. Βιογραφικά στο 
e-mail: mail@plmhellas.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Μηχανικός - Διαγνώστης 
αυτοκινήτων. Βιογραφικά στο e-mail: info@
stathis-sn.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο CNC Press Brake Setter και 
Operators για εργοστάσιο στην Αγγλία. Εμπειρία 
1 χρόνο, Αγγλική γλώσσα και άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Industrial - Product Designer - Αρχιτέ-
κτονας από μονάδα παραγωγής στη Θεσσαλονίκη. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία, γνώση Αγγλικών και 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: mhrdpτ@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Ηλεκτρολόγος - Διαγνώ-
στης Οχημάτων. Βιογραφικά στο e-mail: info@
stathis-sn.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Solutions ζητά Ηλεκτρολόγους - Μη-
χανικούς Τ.Ε ή Π.Ε για εργασία στο εξωτερικό 
ως Τεχνικούς Μηχανημάτων, και εμφιάλωσης. 
Άριστη γνώση Αγγλικών, επιπλέον προσόν η 
γνώση Γερμανικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@solutions-greece.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος - Μηχανικός από 
consortium εταιριών, με εργοταξιακή εμπειρία 
για την επίβλεψη κατασκευής έργων εξοικονόμησης 
ενέργειας (Κένυα, Αίγυπτος, Εμιράτα). Ικανοποι-
ητικό πακέτο αποδοχών και προοπτικές εξέλιξης. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@ensys.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ PVMAINT που δραστηριοποιείται 
στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
ζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕΙ / ΑΕΙ για άμεση 
πρόσληψη σε θέση γραφείου. Προϋπηρεσία στον 
χώρο των ΑΠΕ θα εκτιμηθεί. Τηλ: 210 4810045.

ΟΙ EB ARCHITECTS αναζητούν Τεχνικό Μηχα-
νολογικού Σχεδίου για μόνιμη συνεργασία. Θα 
εκτιμηθεί ιδιαίτερα η ικανότητα μοντελοποίησης 
εγκαταστάσεων σε τρεις διαστάσεις. Βιογραφικά 
στο e-mail: mbogris@ebarchitects.eu.

ΟΙ EB ARCHITECTS αναζητούν Αρχιτέκτονα με 
εμπειρία στην οργάνωση μελετών σύνθετων κτιρι-
ακών έργων για μόνιμη συνεργασία. Θα εκτιμηθεί 
ιδιαίτερα η γνώση του προγράμματος revit. Βιο-
γραφικά στο e-mail: mbogris@ebarchitects.eu.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ φορτηγών - μηχανημάτων ζητείται 
για συνεργείο τεχνικής εταιρίας στον Πειραιά. 
Τηλ: 210 4926697, ώρες: 14:00-16:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος με γνώσεις στα αξεσουάρ αυ-
τοκινήτων και στην τοποθέτηση αντηλιακών 
μεμβρανών. Τηλ: 6949 295790.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός για επισκευή γεωργικών 
μηχανημάτων, από εταιρία στην Αγγλία. 2 χρόνια 
εμπειρία και Αγγλική γλώσσα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Cad Designer με εμπειρία 2 ετών 
για εργασία σε εταιρία της Αγγλίας. Αγγλική 
γλώσσα απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος - Μηχανικός με εργο-
ταξιακή εμπειρία, για έργο επεξεργασίας κτηνο-
τροφικών λυμάτων, στη Θεσσαλία. Βιογραφικά 
στο e-mail: dpagidis@yahoo.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στο χώρο των 
Α.Π.Ε. ζητά άτομο με εμπειρία να αναλάβει τον τομέα 
συλλογής και αξιοποίησης αποβλήτων ελαίων 
και λιπών. Βιογραφικά στο e-mail: agroenergy@
agroenergy.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρονικός για κατασκευή μετασχη-
ματιστών, απόφοιτος ΤΕΙ, με προϋπηρεσία 5 ετών, 
γνώση Αγγλικών, office και Η/Υ. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@amarad.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.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ανάπτυξης ιατρικών μηχα-
νημάτων, αναζητά Ηλεκτρονικό ή Μηχανολόγο 
Μηχανικό παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου 
απόφοιτο ΤΕΙ-ΙΕΚ, με τριετή εμπειρία και πολύ 
καλή γνώση Η/Υ και Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: careers@micrelmed.com.

Στελέχη Παραγωγής-Μεταποίηση 
-Ποιοτικός Έλεγχος
ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ανάπτυξης ιατρικών μηχανη-
μάτων αναζητά Εργάτες Παραγωγής - Ποιοτικού 
Ελέγχου. Επιθυμητή ανάλογη προϋπηρεσία. Βι-
ογραφικά στο e-mail: careers@micrelmed.com.

ΜΟΝΑΔΑ αρτοποιίας ζητά Υπεύθυνο παραγω-
γής στην αρτοποιία και τη ζύμη και Διευθυντή 
Πωλήσεων - Πωλητές. Βασικές προϋποθέσεις 
η προϋπηρεσία στο χώρο της αρτοποιίας. Βιο-
γραφικά στο e-mail: katsbros@otenet.gr. Tηλ: 
6937 288096.

H ALEXANDER Moore Certification επιθυμεί 
να προσλάβει Επιθεωρητές ISO. Πτυχίο ΑΕΙ-
ΤΕΙ, γνώση της Αγγλικής, γνώσεις σχετικά με 
τα πρότυπα ISO (HACCP) θα εκτιμηθούν θετικά. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@alexandermoore.
com, κωδ. IS.Adm.2015/02.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνολόγος Τροφίμων από Ανώνυ-
μη εταιρία μαζικής εστίασης για τη στελέχωση 
του τμήματος διασφαλιστικής ποιότητας και της 
ομάδας εσωτερικών επιθεωρήσεων της εταιρί-
ας στη Βόρεια Ελλάδα. Βιογραφικά στο e-mail: 
texnologos2015@gmail.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Μπόσμαν Μινκ Φαρμ ΑΕ με αντικείμενο 
την εκτροφή γουνοφόρων ζώων, ζητά Υπεύθυνο 
Παραγωγής για στελέχωση των μονάδων. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@bosmanminkfarm.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εργοστάσιο στη Θεσσαλονίκη 
απόφοιτος ΤΕΙ - ΑΕΙ ως Υπεύθυνος Γραμμής 
Παραγωγής. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντί-
στοιχη θέση, γνώση Αγγλικών, Η/Υ. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr.detect@gmail.com.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης ζητά νέο 
Υπάλληλο Bοηθό Παραγωγής, για μόνιμη απα-
σχόληση με γνώσεις από παραγωγή - χειρισμό 
μηχανημάτων vacum, μηχανουργίου. Γνώσεις 
ηλεκτρολογίας. Βιογραφικά στο e-mail: info@
sugart.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από μπισκοτοβιομηχανία Ελλη-
νικών συμφερόντων στην κεντρική Αφρική 
(Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό) Μηχανικοί και 
Ηλεκτρομηχανικοί, γνώστες στην παραγωγή 
και συσκευασία. Απαραίτητη προϋπηρεσία και 
βιογραφικό. Βιογραφικά στο e-mail: geozour@
yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Παραγωγής από βιομη-
χανία εύκαμπτων υλικών συσκευασίας. Προσό-
ντα: πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση τουλάχιστον 5 χρόνια, γνώση Αγγλικών και 
PC,(excel, ERP). Βιογραφικά στο e-mail: info@
inpractice.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για φασόν με γνώση πλακοραφή 
- κοπτοραφή. Τηλ: 6988 916303.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Χαλκίδα, 
ζητά Μηχανολόγο ΑΕΙ/ΤΕΙ, για την οργάνωση 
παραγωγής και τον ποιοτικό έλεγχο ανοξείδωτων 
κατασκευών, με τριετή εμπειρία, γνώσεις autocad/
inventor/Aγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά στο 
e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 2221 034914.

Στελέχη & Μηχανικοί Ναυτιλίας 
-Ναυτικοί-Marine
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ναυτικός Μηχανολόγος ΑΕΙ ή ΤΕΙ παρά 
εταιρίας αντιπροσωπειών στον Άλιμο. Άπταιστη 
γνώση της Αγγλικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
central@ariexpo.gr, fax: 210 9831346.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιαστής με προϋπηρεσία από 
ναυπηγικό - τεχνικό γραφείο γνώστης σχεδίων 
νηογνώμονα και σημαίας με καλή χρήση προγράμ-
ματος autocad για πλήρη απασχόληση. Ωράριο: 
09:00 - 17:00. Τηλ: 210 4128612.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ναυτικός - Μηχανολόγος ΑΕΙ ή ΤΕΙ παρά 
εταιρίας. Απαραίτητη γνώση Αγγλικής γλώσσας. 
Βιογραφικά στο e-mail: centra@ariexpo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Maritime security από εταιρία, με 
προϋπηρεσία στο maritime security και τα έγγραφα 
τους εν ισχύ, για άμεση εργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: Info@patriotriskmanagement, org, 
Τηλ: 210 8982926.

Οδηγοί-Αποθηκάριοι-Logistics  
-Μεταφορές-Αεροπορία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Γ’ κατηγορίας από βιοτεχνία 
στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Άμεση εργασία. Τηλ: 
6933 365203.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος από μεταφορική εταιρία στον 
Ασπρόπυργο με γνώση Ιταλικών και Η/Υ για δρο-
μολόγηση οχημάτων. Βιογραφικά στο e-mail: 
vassilis@almatrans.eu.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για μόνιμη 6ωρη εργασία σε 
πάρκινγκ κεντρικό. Βιογραφικά και φωτοτυπία 
διπλώματος στο e-mail: emgrs@outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Λεωφορείου για 2 δρομολόγια 
45’ κάθε ημέρα. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
compupress.gr, κωδ DR0215.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός και Υπάλληλος Γραφείου 
Parking πλησίον του αεροδρομίου Ελ. Βενι-
ζέλος. Θα προτιμηθούν άτομα γύρω περιοχών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@park2fly.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατεψυγμένων τροφίμων με έδρα το 
Κορωπί ζητά Βοηθό Αποθηκάριο με απαραίτητη 
εμπειρία στο χώρο των κατεψυγμένων τροφίμων. 
Κάτοικος κοντινών περιοχών. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@kayak.gr.

PSB ΖΗΤΑ άμεσα να προσλάβει Οδηγούς Λεω-
φορείων, με δίπλωμα Δ με Π.Ε.Ι. και καλή γνώση 
Γερμανικών. Βιογραφικά στο e-mail: pwsm66@
yahoo.gr, τηλ: 6986 600466, 2932 110534.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ εταιρίες αστικών συγκοινωνιών 
ψάχνουν Οδηγούς. Αξιοποιήστε αυτή την ευκαιρία 
για μια καλοπληρωμένη /ασφαλή θέση εργασίας 
στη Γερμανία ως Οδηγός Αστικών Συγκοινω-
νιών. E-mail: vasileios.patsilas@primajob.de, 
τηλ: 2392 110534, 6986 600466.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Επαγγελματίες/Οδηγοί Αστικού Λε-
ωφορείου με δίπλωμα κατηγορίας D με Π.Ε.Ι/
κάρτα Οδηγού/γνώση της Γερμανικής γλώσσας 
Β1/συμβόλαιο αορίστου χρόνου στη Γερμανία. 
25% για υπερωρίες/50% για Κυριακές/100% για 
αργίες/25% για νυχτερινά/πλήρης ασφάλεια. Τηλ: 
2392 110534, 6986 600466.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αποθηκάριος Υφασμάτων από βιοτεχνία 
στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Απαραίτητη προϋπη-

συνέχεια στη σελ. 30

Η εταιρία πετρελαιοειδών REVOIL ΑΕΕΠ επιθυμεί να προσλάβει:

Στέλεχος Ανάπτυξης Πωλήσεων  
(έδρα Θράκη) - (Κωδ. Θέσης REV60)

Προφίλ εταιρίας: Η REVOIL είναι η πιο δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία πετρελαιοειδών στην Ελληνική 
αγορά. Είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Α. και κατέχει ηγετική θέση σε μερίδιο αγοράς με δίκτυο άνω των 530 
πρατηρίων. Στόχος της εταιρίας είναι η συνεχής ανάπτυξη με καινοτομία, πρωτοπορία και σεβασμό στον 
άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη πωλήσεων καυσίμων και λιπαντικών 
σε πρατήρια υγρών καυσίμων και βιομηχανικούς 
πελάτες 
•Παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτική  
υποστήριξη δικτύου πρατηρίων περιοχής 
•Παρακολούθηση λειτουργίας και εικόνας  
δικτύου πρατηρίων περιοχής 
•Επίτευξη εμπορικών συμφωνιών στην περιοχή 
ευθύνης

Απαραίτητα προσόντα: 
•3 έτη και άνω εμπειρία στις πωλήσεις  
(προϋπηρεσία σε πωλήσεις καυσίμων -  
λιπαντικών θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν) 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 

•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας 
•Εστίαση στο αποτέλεσμα και την επίτευξη 
των στόχων 
•Γνώση Αγγλικών και Η/Υ(ΜS Office) 
•Διαθεσιμότητα για ταξίδια εντός Ελλάδος

Η εταιρία προσφέρει: 
•Ευκαιρίες συνεχούς ανάπτυξης 
και εκπαίδευσης 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
(μισθός & bonus) 
•Εταιρικό αυτοκίνητο, laptop, κινητό 
•Ομαδικό πρόγραμμα νοσοκομειακής  
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

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

Marketing - Εξυπηρέτηση Πελατών
Μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρίες στο χώρο του marketing συνεργαζόμενη με τη WIND, 
ζητά άμεσα 8 νέους/νέες 18-40 ετών να σταδιοδρομήσουν μαζί της και να στελεχώσουν τα τμήματα 
marketing & εξυπηρέτησης πελατών.

Η Rainbow Waters®, No1 εταιρία ψυκτών & οικιακών φίλτρων νερού στην Ελλάδα, ζητά για άμεση 
πρόσληψη:

Υπάλληλο Εξυπηρέτησης Πελατών

Thrace Group is seeking to recruit an outstanding professional for the position of:

Business Processes and IT Manager
Position overview: The jobholder will be located at Alimos, will report to the Group CFO and will be 
accountable for the IT operations of the group’s Greek companies.
Main responsibilities will be: 
•Support organisation’s daily seamless  
IT operation 
•Lead and develop the IT team 
•Lead & manage the Implementation & support 
of ERP application to Group’s companies. 
•Business processes Integration into ERP 
•Lead & manage the Implementation of 
Group’s MIS, CRM & Warehouse management 
application. 
•Planning, evaluating, managing & implementing 
new IT projects. 
•Manage all data, voice communications, 
technology equipment

Minimum requirements: 
•Bachelor degree in IT field or related discipline 
•Strong project and team management skills 
(PM certificates will be an asset) 
•At least 7 years of experience in similar position 
•Business acumen, thorough knowledge of 
business processes of production industry 
•Evidence of strong knowledge of database 

architecture design, SQL 2008 server and MS 
Access 2010 
•Strong knowledge of CompakWin ERP 
(Singular Logic) 
•Strong knowledge of reporting tools  
(SQL Analysis services, SAP BI etc) 
•Outstanding verbal and written communication 
skills 
•Strong analytical and problem solving skills, 
focused on results 
•Attention to detail 
•Strong vendor management skills 
•Ability to inspire and motivate a team 
•Knowledge of SAP will be an asset  
(ERP, CRM, BPC, BI) 
•Excellent knowledge of written and spoken 
English is essential

Travel required: 
•10-25% mainly domestic travel

Send your CV to the following e-mail:  
career@thraceplastics.gr

Περιγραφή καθηκόντων: 
•Λήψη και καταχώριση  
παραγγελιών 
•Τηλεφωνική εξυπηρέτηση 
πελατών (εισερχόμενες /  
εξερχόμενες κλήσεις) 
•Διαχείριση προβλημάτων / 
παραπόνων πελατών

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια σχετική 
προϋπηρεσία 

•Πτυχίο ανωτέρας ή ανωτάτης 
σχολής 
•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ: 
Microsoft Office, επιθυμητή  
γνώση ERP (Microsoft Navision) 
•Ικανότητα εργασίας υπό πίεση 
•Άριστες επικοινωνιακές  
& οργανωτικές ικανότητες 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις (για τους άνδρες 
υποψηφίους)

Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές  
και bonus βάσει απόδοσης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλού-
νται να αποστείλουν βιογραφικό 
σημείωμα:
•στον αριθμό fax 210 8003362
•στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
hr@rainbowwaters.gr

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

Scanner 
Για το σκανάρισμα των παγίων της εταιρείας στους νομούς Ηρακλείου - Λασιθίου - Ρεθύμνου - Χανίων.

•Απολυτήριο λυκείου ή πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & διαπραγμάτευσης, εργατικότητα, συνέπεια, επαγγελματισμό 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
•Για του άντρες υποψηφίους εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Μόνιμη κατοικία στους νομούς Ηρακλείου ή Ρεθύμνου

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα, με την ένδειξη 64546BR, 
μέσω του link: http://tinyurl.com/lyc2lwt ή στο φαξ με αριθμό 210 6298774 ή ταχυδρομικά στην ακό-
λουθη διεύθυνση: TASTY FOODS ΑΒΓΕ, 22ο ΧΛΜ Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας, Αγ. Στέφανος Αττική, ΤΚ 
14565, τηλεφωνικό κέντρο: 210-6298000, υπόψιν: H.R. με την ένδειξη 64546BR.

Senior Project Manager 
(SPM - 1502)

Description: At Qualco we make software and offer high value business services for the credit & debt 
management industry. With offices in Athens, UK and France, we serve over 70 clients in more than 
11 countries and we keep growing.

•We are looking for an experienced project manager to join our client & project management  
team in Athens. You will take on the management of key client projects in Greece and abroad  
with the goal of delivering every project on time, within budget and within scope; while building 
positive long-term relationships with our clients. 
•Manage high-visibility, complex projects and ensure quality throughout the project 
•Develop and revise complex project plans and budgets to monitor and track progress; 
•Lead project teams, utilising resources across multiple organizational entities; 
•Ensure that project tasks are progressing within the time milestones, owning the entire life cycle 
process from initiation to closure; 
•Manage changes to the project scope, project schedule, and project costs 
•Monitor risks proactively and take mitigation actions and contingency planning; 
•Create and deliver presentations on project status to key project Stakeholders

Requirements 
To be considered you must have: 
•A very good educational background, preferably in the fields of computer science or engineering; 
•Deep knowledge of the financial industry, preferably debt management’s business processes; 
•5+ years of experience in project management in IT, banking, or finance sectors; 
•PMP certification (PMI and/or Prince II) is a plus; 
•Excellent client facing and internal communication skills; 
•Solid organizational skills, attention to detail and multi-tasking skills; 
•Experience in working in cross-functional, fast-growing, multicultural environment 
•Firm command of the English language and excellent verbal and written communication skills; 
•Knowledge of French and/or German is a plus;

Benefits: 
On top of challenging work and a competitive salary, we are offering: 
•Private health insurance plan 
•Mobile telephony and data plan 
•Free coffee and beverage 
•Educational expenses for courses, certifications and books

Your race, gender identity and expression, age ethnicity or disability make no difference in Qualco. We 
want to attract, develop, promote, and retain the best people based only on their ability and behaviour.

If you are willing to become part of our team of professionals and make a difference, please send a 
detailed CV to the following link: http://tinyurl.com/n5ngvlv including the job code in the subject line.

Προσφέρονται: 
•Σταθερός μισθός με σύμβαση εργασίας 
•Ασφαλιστική κάλυψη, ένσημα, δώρα / επιδόματα 
•Επιπρόσθετα μπόνους, αναλόγως επίτευξης 
στοχοθεσίας 
•Ολοκληρωμένη εκπαίδευση από καταρτισμένα 
και έμπειρα στελέχη 
•Σύγχρονο και επαγγελματικό εργασιακό  
περιβάλλον 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής και μισθολογικής 
εξέλιξης (team leader, supervisor) 
•Απογευματινό τμήμα (4h) 

•Εύκολη πρόσβαση (δίπλα ακριβώς από μετρό) 
•Πρωινά τμήματα με δυνατότητα επιλογής 
(8h-6h-5h-4h)

Επιθυμητά προσόντα: 
•Ευκολία να συνεργαστεί με μια ομάδα  
ανθρώπων 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες 
•Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
•Διάθεση για εργασία

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@bankfs.gr 
ή στο τηλέφωνο 211 1038555.
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& Spa στη Σάμο, ζητά για την τουριστική σεζόν 
2015: Μπάρμαν, Μασέρ / Αισθητικό, Καμαριέρα, 
Συντηρητή, Υπάλληλος γενικών καθηκόντων. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@sirena.gr.

TO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Hapimag Damnoni 4* στoν 
Πλακιά Ρεθύμνου, επιθυμεί να προσλάβει για 
την καλοκαιρινή σεζόν 2015 Σερβιτόρο /ρα και 
άτομα για το bar. Επιθυμητή η γνώση Γερμανικών. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: rm2.
damnoni@hapimag.com.

ΓΝΩΣΤΗ αλυσίδα burger ζητά έμπειρο Προσωπικό 
για στελέχωση καταστήματος στην περιοχή του 
Χαλανδρίου. Εντοπιότητα θα προτιμηθεί. Βιογρα-
φικά και φωτογραφία απαραίτητα στο e-mail: 
burger.hiring@gmail.com, τηλ: 210 2531510.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρτοζαχαροπλάστης από ξενοδοχείο 
στη Χαλκιδική για τη θερινή σεζόν 2015. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@kriopigibeach.gr, τηλ: 
6979 783730.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Β’ και Γ’ Μάγειρες από το ξενοδοχείο 
Kriopigi Beach Hotel για τη θερινή σεζόν 2015. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@kriopigibeach.gr, 
τηλ: 6979 783730.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένος Ζαχαροπλάστης για 
ζαχαροπλαστείο στο Ωραιόκαστρο. Τηλ: 6976 
853703, Κος Δημήτρης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας και Βοηθός Μάγειρα για 
εστιατόριο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για εποχική 
σεζόν. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
gialosrest@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος - Barista, για εστιατόριο 
και καφέ - μπαρ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για 
εποχική σεζόν. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: g.vitaskos@hotmail.com.

CAFE στους Αγίους Αναργύρους ζητά νέες 
έμπειρες για μπουφέ και σέρβις, πενθήμερη 
εργασία. Τηλ: 6941 554373.

ΝΕΕΣ ζητούνται για κατάστημα μικρογευμάτων 
στο Μαρούσι. Προϋπηρεσία στο κλάδο εστίασης 
απαραίτητη, 6ήμερη εργασία. Τηλ: 6972 949596.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας από εστιατόριο για παραλιακό 
Bistro, καλοκαιρινή σεζόν, δημιουργική μεσο-
γειακή κουζίνα, υπεύθυνη θέση - ικανή εμπειρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: aggelospouliasis@gmail.
com, τηλ: 6956 203720, ώρες: 10:00 - 23:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Bartenders / Μπάρμαν από το ξε-
νοδοχείο Cronwell Platamon Resort 5* στον 
Πλαταμώνα Πιερίας. Προϋπηρεσία, πολύ καλά 
Αγγλικά, ευπαρουσίαστοι, με όρεξη για δουλειά. 
Προσφέρονται καλός μισθός και ασφάλιση. Βιο-
γραφικά στο e-mail: platamon.gm@cronwell.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας /ισσα από εστιατόριο για 
σεζόν στη Ζάκυνθο. Βιογραφικά στο e-mail: 
kostasapollon@hotmail.com.

LEADING restaurant operator: Waitress, 
Assistant Manager, Jr Supervisor. Good English, 
experience, accommodation, transportation. 
Airtickets provided. CVs in English, photo, 
skype: silver.lining37@yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από ξενοδοχειακό όμιλο Σερβιτόροι 
και Barmen με όρεξη για δουλειά. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών. Παρέχεται διαμονή, ικανο-
ποιητικός μισθός, ασφάλιση. Βιογραφικά στο 
e-mail: miraluna_hr@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχειακό όμιλο Sous Maitre 
εστιατορίου με προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη 
σε αντίστοιχη θέση. Παρέχεται διαμονή, ικανο-
ποιητικός μισθός και ασφάλιση. Βιογραφικά στο 
e-mail: miraluna_hr@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ζαχαροπλάστης με πείρα, για εποχική 
απασχόληση στη Φολέγανδρο. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@choraresort.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Mykonos Bay 4* ζητά άτομα για 
pool / beach bar και service. Απαραίτητη εμπειρία 
και γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: manager@mykonosbay-hotel.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχειακό όμιλο Υπεύθυνος 
Bar. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση. Παρέχεται διαμονή, ικανοποιητικός μι-
σθός και ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: 
miraluna_hr@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχειακό όμιλο Maitre με 
προϋπηρεσία και τουλάχιστον 2 έτη σε αντί-
στοιχη θέση. Παρέχεται διαμονή, ικανοποιητικός 
μισθός και ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: 
miraluna_hr@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από ξενοδοχειακό όμιλο Μάγειρες 
Α’, Β’, Γ’ με προϋπηρεσία 1, 2 έτη αντίστοιχα 
για την κάθε θέση. Βιογραφικά στο e-mail: 
miraluna_hr@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Μπάρμαν για εστιατόριο με 
πολύ καλή γνώση Αγγλικών και πολύ όρεξη 
για δουλειά, στη χώρα Μυκόνου. Βιογραφικά με 
πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: Vadouan82@
yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι για τις θέσεις: ρεσε-
ψιόν, Καμαριέρας και Σερβιτόρου. Το ξενοδοχείο 
βρίσκεται στον Αλυκανά. Τηλ: 6979 914137.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα που να ξέρουν να ανοίγουν 
φύλλο για παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων 

από βιομηχανία τροφίμων στο Κορωπί. Βιογρα-
φικά στο e-mail: areti@olympiacroissant.gr, τηλ: 
6944 850749.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρτεργάτης - Μάστορας με εμπειρία, 
για νεοσύστατο φούρνο στις Αχαρνές. Τηλ: 6936 
877069.

ΤΟ ΕRYTHA Hotel Resort 4* στη Χίο, αναζητά 
Barman - Barista για εποχική απασχόληση. 
Απαραίτητη η προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: marketing@erytha.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι από το ξενοδοχείο Oscar 
Hotel στην Κω, με σημαντική εμπειρία στο service 
εστιατορίου-bar. Άριστη γνώση Αγγλικών, άλλες 
γλώσσες και πιστοποιητικό παρακολούθησης 
σεμιναρίων service-αντίστοιχης ειδικότητας 
θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα. E-mail: 
oscarhotelkos.hr@gmail.com.

ΤΟ ARESSANA Spa Hotel Santorini - Ifestioni 
Restaurant ζητά Βοηθούς Μάγειρα για πρωινά. 
Βιογραφικά στο e-mail: palamas@aressana.gr, 
τηλ: 6979 333124.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Επισιτιστικών Τμημάτων 
με ανάλογη προϋπηρεσία για 5* ξενοδοχείο στη 
Χαλκιδική. Βιογραφικά στο e-mail: om.ana@
xv-hotels.com, τηλ: 6940 436297.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Σερβιτόρος /α, για καφέ / 
bar κεντρικού ξενοδοχείου. Απαραίτητη προϋπό-
θεση, προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και κατά 
προτίμηση σε ξενοδοχεία πόλεως. Βιογραφικά 
δεκτά μόνο με φωτογραφία στο e-mail: assistant.
manager79@gmail.com. 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι από το ξενοδοχείο 
Andromeda Villas στη Σαντορίνη. Προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 2 χρόνια και γνώση Αγγλικών. Βιο-
γραφικά στο e-mail: gm@andromeda-santorini.
com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Μικρή Πόλη στην Κω ζητά 
Maitre. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση ξενοδοχείου 4 / 5* και γνώση Αγγλικών 
/ Γερμανικών. Βιογραφικά στο e-mail: kos@
mikripoli.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Barman από το ξενοδοχείο Oscar 
Hotel στην Κω. Απαιτείται: Πιστοποιητικό σχολής 
bartending ή αντίστοιχης ειδικότητας, προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση, πολύ καλή γνώση Αγγλικών. 
Γνώση άλλων γλωσσών θεωρείται επιπρόσθετο 
προσόν. Ε-mail: oscarhotelkos.hr@gmail.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Mykonos Bay 4* ζητά Chef. 
Απαραίτητη εμπειρία και συστάσεις. Βιογρα-
φικά με φωτογραφία στο e-mail: manager@
mykonosbay-hotel.com.

 

Αγροτικά Εφόδια & Υπηρεσίες 
-Γεωπόνοι-Ζωοτέχνες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης για Οπωροπωλείο στην Πάτρα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@b-alexopoulos.gr, 
τηλ: 6982 857584.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος από την εταιρία FARMA 
- CHEM SA ως τομεάρχης πωλήσεων αγροχη-
μικών και προϊόντων δημόσιας υγείας για το 
N. Θεσσαλονίκης. Απαραίτητα προσόντα: Καλή 
γνώση Αγγλικής γλώσσας/εμπειρία στις πωλή-
σεις. E-mail: sales@farmachem.gr.

TA ΦΥΤΩΡΙΑ Κρήτης - υποκατάστημα Σαντορίνης 
ζητούν νέο Πωλητή - Γεωπόνο ή Τεχνολόγο - 
Γεωπόνο με σχετική προϋπηρεσία για μόνιμη 
εργασία. Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@cretanurseries.gr, 
τηλ: 6948 629902, 6976 338498.

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.

Αισθητική-Μόδα-Ομορφιά 
-Γυμναστική-Ευεξία
TO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Far Out Hotel and Spa στην 
Ίο επιθυμεί να προσλάβει Φυσικοθεραπεύτρια / 
Μασέρ για τη καλοκαιρινή σεζόν 2015. Βιογρα-
φικά με φωτογραφία στο email: cristinabletsa@
yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη από κομμωτήριο με ενα-
σχόληση στο χώρο της τηλεόρασης και των πα-
ραγωγών για manicure / pedicure σε αντίστοιχο 
τμήμα. Πλήρης μισθός-ένσημα και bonus. Tηλ: 
210 6855590.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αδειούχοι Αισθητικοί για φαρμακεία 
εντός και εκτός Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@kontakosmc.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Spa Manager από ξενοδοχείο στη 
Θεσαλλονίκη. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο 
αντίστοιχης ειδικότητας, αποδεδειγμένη 5ετή 
προϋπηρεσία, γνώση και εμπειρία στην ανεύρεση, 
επιμόρφωση και αξιολόγηση προσωπικού, άρι-
στη γνώση Αγγλικών, οργανωτικές και ηγετικές 
ικανότητες. Ε-mail: nhotel1@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης για το Spa του ξενοδοχείου 
Kriopigi Beach στη Χαλκιδική για τη θερινή σεζόν 
2015. Βιογραφικά στο e-mail: info@kriopigibeach.
gr, τηλ: 6979 783730.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για ημιαπασχόληση, με ενδιαφέ-
ρον στο χώρο της διατροφής και του αθλητισμού. 
Συνεργασία με ευέλικτο ωράριο, εισοδήματα 
ικανοποιητικά. Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αισθητικοί με εμπειρία για πλήρη 
απασχόληση σε spa 5* του ξενοδοχείου Grand 
Forest στο Μέτσοβο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@grand-forest.gr, fax: 2656 029110.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό - Spa Therapist για πολυ-
τελές ξενοδοχείο 5* με βίλες στη Μύκονο για την 
καλοκαιρινή περίοδο. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
και γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
gm@casadelmarmykonos.com.

ΟΜΙΛΟΣ ινστιτούτων αισθητικής και medichic 
ζητά Αισθητικούς καμπίνας σε ένα ευχάριστο 
περιβάλλον με προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@medichic.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μασέζ για πρακτική, από επιχείρηση 
Spa για ξενοδοχείο στη Σαντορίνη. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: marigold334@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γυμναστής /τρια Sport Activities 
Animator/πτυχιούχος ΤΕΕΦΑ ή αντίστοιχων 
επικοινωνιακών ικανοτήτων από dion palace 
beauty & spa resort. Άριστη γνώση Αγγλικών και 
δεύτερης ξένης γλώσσας, διαμονή και διατροφή. 
Ε-mail: manager@dionpalace.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φυσιοθεραπεύτριες με πτυχίο, για 
συνεργασία με αντικείμενο φυσιοθεραπευτικού 
και μυοχαλαρωτικού μασάζ, για περιοχές Χαλκι-
δικής. Ευέλικτο ωράριο, καλές αποδοχές. E-mail, 
με φωτογραφία: info@massageholiday.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φυσιοθεραπευτές με πτυχίο, για 
περιοχές Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Ευέλικτο 
ωράριο, καλές αποδοχές. Βιογραφικά με φωτο-
γραφία στο e-mail: info@massageholiday.com.

Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα Sirena Residence 
& Spa στη Σάμο, ζητά για την τουριστική σεζόν 
2015 Μασέρ / Αισθητικό. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@sirena.gr.

ΑΛΥΣΙΔΑ κομμωτηρίων ζητά άμεσα Κομμωτή 
πεπειραμένο με άριστη γνώση στο χτένισμα στη 
πλατεία Νέας Σμύρνης με bonus. Τηλ: 6984 
517733, ώρες: 10:00-19:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κομμωτές /τριες με εμπειρία σε 
βαφείο/σαλόνι και Μανικιουρίστ με γνώσεις 
σε τεχνητά νύχια από κεντρικό Κομμωτήριο 
του Παγκρατίου για άμεση πρόσληψη. Αποδο-
χές αναλόγως προσόντων. Τηλ: 210 7565138, 
6945 332561, ώρες: 10:00 - 20:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φυσιοθεραπευτές πτυχιούχοι, με 
αντικείμενο φυσιοθεραπευτικού και μυοχαλα-
ρωτικού μασάζ για περιοχές Θεσσαλονίκης και 
Χαλκιδικής. Ευέλικτο ωράριο, καλές αποδοχές. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: info@
massageholiday.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα πεπειραμένα από κατάστημα 
να γνωρίζουν μανικιούρ - πεντικιούρ και foot 
massage για κατάστημα στον Πειραιά. Βιογρα-
φικά στο e-mail: kostalaeva@gmail.com, τηλ: 
210 4296109.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κομμωτής /τρια και Βοηθοί με 
πολυετή πείρα στο πιστολάκι και κούρεμα στη 
Βάρκιζα. Τηλ: 6981 158581.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στον Πειραιά ζητά νέα με δί-
πλωμα κομμωτικής - μανικιούρ - πεντικιούρ, 
με προϋπηρεσία, θα προτιμηθούν κάτοικοι γύρω 
περιοχών. Τηλ: 210 2409115, ώρες: 10:00- 13:00.

ΤΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ Τάσος Αλωνισιώτης στο 
Πειραιά ζητούν Τεχνίτες για χτένισμα. Fax: 210 
4227387, τηλ: 210 4226851.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ συνεργάτης πολυεθνικής εταιρί-
ας ζητάει 2 Αισθητικούς Συνεργάτες. Σίγουρη 
προοπτική καριέρας, συνεχή εκπαίδευση. Τηλ: 
6944 727748.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια για το τμήμα spa σε ξενο-
δοχείο στην Κάρπαθο. Παρέχεται διαμονή. Βιο-
γραφικά στο e-mail: mgr@konstantinospalace.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός για το τμήμα spa σε ξενο-
δοχείο στην Κάρπαθο. Παρέχεται διαμονή. Βιο-
γραφικά στο e-mail: mgr@konstantinospalace.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γυμναστής απόφοιτος ΤΕΦΑΑ από 
γυμναστήριο στον Πειραιά. Τηλ: 210 4183310.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γυμναστές /τριες με προϋπηρεσία 
από γυμναστήριο στο Ίλιον. Απαραίτητο βιογρα-
φικό. Τηλ: 210 2631201.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μασέρ / Φυσιοθεραπευτής για εργασία 
στο τμήμα spa σε ξενοδοχείο στην Κάρπαθο. 
Παρέχεται διαμονή. Βιογραφικά στο e-mail: 
mgr@konstantinospalace.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμωτής /τρια με εμπειρία στα Πέυκα. 
Τηλ: 2310 675129.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός από το ξενοδοχείο Cronwell 
Platamon Resort 5* στον Πλαταμώνα Πιερίας. 
Σχετικές σπουδές, γνώση μανικιούρ-πεντικιούρ 
αλλά και χαλαρωτικού μασάζ και γνώση Αγ-
γλικής. Βιογραφικά στο e-mail: platamon.gm@
cronwell.com.

ΑΛΥΣΙΔΑ ινστιτούτων αισθητικής στην Αθήνα 
ζητά Leaders / Αισθητικούς και Βοηθούς, με 
εμπειρία. Προσφέρονται: μισθός, ποσοστά και 

ιδανικό περιβάλλον. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@medichic.gr, τηλ: 210 9704555.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 
στον αγροδιατροφικό τομέα αναζητά Στέλεχος 
Διοικητικής Υποστήριξης, πλήρους απασχόλησης. 
Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο οικονομικής ή γεω-
πονικής κατεύθυνσης, αναλυτικές και συνθετικές 
ικανότητες, δεξιότητες χειρισμού εφαρμογών 
γραφείου. E-mail: info@simbiosis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια έμπειρη για κομμωτήριο, 
να γνωρίζει πολύ καλό κούρεμα, χτένισμα και 
βαφή, πολύ καλές αποδοχές. Τηλ: 210 4530444.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ πεπειραμένη, με προϋπηρεσία 
5 ετών και άνω, ζητείται από κομμωτήριο στη 
Γλυφάδα. Τηλ: 210 9681912.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης - Βοηθός ή Κομμωτής από 
κομμωτήριο με ενασχόληση στο χώρο της τηλε-
όρασης και των παραγωγών για μερική η πλήρης 
απασχόληση. Πλήρης μισθός - ένσημα και bonus. 
Tηλ: 210 6855590.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πολύ πεπειραμένος Κομμωτής /τρια 
με εξειδίκευση στο πιστολάκι στη Θεσσαλονίκη, 
περιοχή Πεύκα. Τηλ: 2310 675129.

Καθαριότητα-Φύλαξη- 
Εξωτερικές Εργασίες-διανομή
TO ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Αισθητικής + Medichi ζητά 
Καθαρίστρια πεπειραμένη στον Άγιο Δημήτριο 
Βουλιαγμένης, δίπλα στο Μetro mall. 4ωρη 
μόνιμη απογευματινή απασχόληση. Tηλ: 210 
9704555, κωδ: ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 4ΩΡΗ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για λάντζα από κεντρικό κα-
τάστημα στην Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@olympiacroissant.gr, τηλ: 6944 850749.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διανομέας με δικό του μηχανάκι, 
γνώστης των περιοχών, Γουδί και Ζωγράφου 
για διαμονή από αναψυκτήριο. Πρωινή εργασία. 
Τηλ: 6936 301115.

ΑΛΥΣΙΔΑ αρτοζαχαροπλαστείων ζητά Καθαρί-
στρια, για το κατάστημά της στο Πλαγιάρι. 6ωρη 
εργασία 3 - 4 φορές την εβδομάδα. Απαραίτητη 
η εμπειρία. Κάτοικος της περιοχής. Fax: 2310 
253713.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για τη θέση του Φύλακα με 
άδεια Security για ιχθυοτροφική μονάδα στην 
Κορινθία. Να διαθέτει μεταφορικό μέσο και να 
έχει άνεση με τη θάλασσα. Τηλ: 6978 609546.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια από εταιρία καθαρισμού 
υπεύθυνη με γνώσεις Αγγλικών και δίπλωμα 
οδήγησης. Παρέχεται διαμονή, διατροφή, ασφά-
λιση και πλήρες ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@workitservices.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια, με γνώσεις Αγγλικών για 
τη σεζόν 2015. Παρέχεται διαμονή και ασφάλιση, 
πλήρες ωράριο στη Μύκονο. Βιογραφικά με φω-
τογραφία στο e-mail :info@workitservices.com.

ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχείο στην Πρέβεζα ζητά Καθαρί-
στριες Κοινόχρηστων Χώρων. Παρέχονται: μισθός, 
ασφάλιση, διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά 
στο e-mail: fomanager@prevezabeach.com, 
fax: 2682 051770.

ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχείο στην Πρέβεζα, ζητά Υπάλ-
ληλους Καθαριότητας και Γενικών Καθηκόντων. 
Παρέχονται: μισθός, ασφάλιση, διαμονή και δι-
ατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: fomanager@
prevezabeach.com, fax: 2682 051770.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για μόνιμη 6ωρη εργασία σε 
πάρκινγκ κεντρικό. Βιογραφικά και φωτοτυπία 
διπλώματος στο e-mail: emgrs@outlook.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για καθαρισμό δωματίων σε 
ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Προ-
σφέρεται διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@elegant-fs.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια για πλήρη απασχόληση σε 
γυμναστήριο ανατολικά. Απαραίτητη η προϋπη-
ρεσία και η κατοχή κάρτας ανεργίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@realfit.gr, τηλ: 2310 700780, 
Κα Ειρήνη, Κα Δάφνη.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών ασφαλείας ζητά 
Προσωπικό Ασφαλείας σε διάφορες περιοχές 
της Αθήνας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν 
άδεια προσωπικού ασφαλείας. Τηλ: 6980 981773.

ΤΟ BLUEBLANC (cafe - bar - restaurant) στο 
Ναύπλιο ενδιαφέρεται να προσλάβει για την κα-
λοκαιρινή περίοδο 2015 συνεργάτες από την 
Αργολίδα ως Λαντζιέρισσες. Τηλ: 6978 903810.

Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα Sirena Residence & 
Spa στη Σάμο, ζητά για την τουριστική σεζόν 2015 
Υπάλληλο Γενικών Καθηκόντων. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@sirena.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα έμπειρη για μπουφέ - λάντζα από 
σουβλατζίδικο στη Δάφνη. Τηλ: 210 9768700.

ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης εκδηλώσεων ζητά 
Υπάλληλο Security - Διαχειριστή πλήθους εν 
όψη φεστιβάλ. Απαραίτητα προσόντα άπταιστη 
γνώση Αγγλικής, Η/Υ και κατοχή ΙΧ αυτοκινή-
του. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
mgroupgrammateia@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ Security ζητά άτομα να εργασθούν ως 

Προσωπικό Ασφαλείας στο Παγκράτι, στο Περι-
στέρι και στο Κέντρο. Απαραίτητη προϋπόθεση η 
άδεια προσωπικού ασφαλείας. Τηλ: 6980 981773.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα να εργασθούν ως Τραπε-
ζοκόμοι και Πλύντες στη σχολή αξιωματικών 
νοσηλευτικής στο Βύρωνα Αττικής. Ωράριο 18:00 
- 22:00, δευτέρα - παρασκευή. Βιογραφικά στο 
e-mail: 6987 851764.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εσωτερική Οικιακή Βοηθός με καλή 
γνώση ελληνικής μαγειρικής για Αθήνα. Τηλ: 
6977 352085, Κα Δημητρίου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Καθαρίστριες για οικία στη Βούλα. 
Ωράριο 8:00 π.μ - 15:00 μ.μ ή 15:00 μ.μ - 11.00 
μ.μ. και Ι.Κ.Α. Βιογραφικά στο e-mail: oeigse@
gmail.com, τηλ: 210 9713594.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εταιρία security άμεσα 
για φύλαξη γραφείων στην ευρύτερη περιοχή 
του Ελληνικού. Προϋποθέσεις: άδεια security, 
προϋπηρεσία. Ωράριο: 10:00-18:00. Fax: 211 
0120715, τηλ: 6940 864823.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αποθηκάριος / Διανομέας από εταιρία 
ιατρικών για Αθήνα, με πλήρη απασχόληση στην 
αποθήκη και στη διανομή. Απαιτείται δίπλωμα 
αυτοκινήτου, καλή γνώση H/Y και Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@akrateia.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από το τμήμα διανομής για 
διανομές εντύπων. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: suncitypromotion@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθαρίστριες στην Καλαμάτα για 
να εργασθούν σε ιδιωτική κλινική. Απαραίτητη 
η προϋπηρεσία σε συνεργείο καθαρισμού. Τηλ: 
6985 802568.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό Security για να εργασθεί 
σε φύλαξη κτιρίων στην Αθήνα. Οι υποψήφιοι θα 
πρέπει να διαθέτουν άδεια προσωπικού ασφαλείας 
και απολυτήριο Λυκείου. Τηλ: 6987 851764.

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ μας στη Κέρκυρα ζητούν Καμα-
ριέρες και Λαντζιέρες με εμπειρία σε αντίστοιχη 
θέση. Βιογραφικά στο e-mail: hr@across.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διανομέας από μαγειρείο στα Κάτω 
Πατήσια. Τηλ: 210 8643665, 6936 902645, Ώρες: 
12:00 - 10:00 μμ.

ΜΕΓΑΛΗ ξενοδοχειακή μονάδα στην Πάρο ζητά 
Καμαριέρες για τη σεζόν 2015. Βιογραφικά στο 
e-mail: fanisstathos@hotmail.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητά άτομα να εργασθούν ως 
προσωπικό ασφαλείας στην Αθήνα σε κτιριακές 
εγκαταστάσεις υπηρεσιών. Απαραίτητη προϋπό-
θεση η άδεια security και το απολυτήριο Λυκείου. 
Τηλ: 6980 981773.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για φύλαξη ηλικιωμένης στην 
Λάρνακα της Κύπρου. Απαραίτητα προσόντα να 
μιλά ελληνικά και προηγούμενη πείρα σε ανάλογη 
θέση. Τηλ: 00357 99659400.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για μοίρασμα φυλλαδίων σε στα-
θερά σημεία. Τηλ: 210 5900130, Κος Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο χωρίς υποχρεώσεις για εξυ-
πηρέτηση ηλικιωμένης. Ένα ρεπό την εβδομάδα. 
Τηλ: 6947 914994.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Babysitter - Βοηθός για παραλαβή 
παιδιού από το σχολείο - 2 δημοτικό Αγίας Πα-
ρασκευής και να το συνοδεύει στο σπίτι. Τηλ: 
6997 247246.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, εμφανίσιμη για μπουφέ και λά-
ντζα, από ψητοπωλείο στο κέντρο της Αθήνας. 
Απογευματινή part time απασχόληση. Τηλ: 210 
3240100.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πακετάς με δικό του μηχανάκι στην 
Άνω Ηλιούπολη. Τηλ: 6951 097389.

ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητά στο Αντίρριο άτομα για 
να εργασθούν στη φύλαξη του AΤΕΙ Αντιρρίου. 
Απαραίτητη η άδεια security και απολυτήριο Λυ-
κείου. Βιογραφικά στο e-mail: papatheomaria.
sec@gmail.com, τηλ: 6980 981773.

ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητά στην Αμαλιάδα άτομα για 
να εργασθούν στη φύλαξη του AΤΕΙ Αμαλιάδας. 
Απαραίτητη η άδεια security και απολυτήριο Λυ-
κείου. Βιογραφικά στο e-mail: papatheomaria.
sec@gmail.com, τηλ: 6980 981773.

ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητά στον Πύργο security για 
να εργασθούν στη φύλαξη του AΤΕΙ Πύργου. 
Απαραίτητη η άδεια security και απολυτήριο Λυ-
κείου. Βιογραφικά στο e-mail: papatheomaria.
sec@gmail.com, τηλ: 6980 981773.

ΕΤΑΙΡΙΑ Security ζητά στο Αίγιο άτομα για να 
εργασθούν στη φύλαξη του AΤΕΙ Αιγίου. Απαραί-
τητη η άδεια security και απολυτήριο λυκείου. 
Βιογραφικά στο e-mail: papatheomaria.sec@
gmail.com, Τηλ: 6980 981773.

ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητά στην Πάτρα άτομα για να 
εργασθούν στη φύλαξη του AΤΕΙ Πατρών. Απα-
ραίτητη η άδεια security και απολυτήριο λυκείου. 
Βιογραφικά στο e-mail: papatheomaria.sec@
gmail.com, τηλ: 6980 981773.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα κάτοικος Περιστερίου και γύρω 
περιοχών, για διανομή φυλλαδίων σε σχολεία. 
Κατοχή μεταφορικού μέσου θα εκτιμηθεί. Βιο-
γραφικά στο e-mail: giwrgos.peristeri@yahoo.
gr, ώρες: 11:00 - 14:00.

ρεσία και διάθεση για εργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: biografika.dpt@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αποθηκάριος / Διανομέας από εταιρία 
ιατρικών για Αθήνα, με πλήρη απασχόληση στην 
αποθήκη και στη διανομή. Απαιτείται δίπλωμα 
αυτοκινήτου, καλή γνώση H/Y και Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@akrateia.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εργάτες από εργοστάσιο ψαριών 
- οστρακοειδή για εργασία σε εργοστάσια της 
Αγγλίας. Βασικά Αγγλικά, άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οδηγοί για γερανό - ερπιστιοφόρο 
άμεση πρόσληψη στην Αγγλία. Αγγλική γλώσσα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία στο Κορωπί ζητά Αποθηκά-
ριο με 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
Χειριστής clark και γνώση χειρισμού Η/Υ στο 
πρόγραμμα αποθήκης ΑΠΟΘΕΜΑ. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@compupress.gr, κωδ: ΑΠ0215.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός, καινούριος οδηγός Ε΄ κα-
τηγορίας με κάρτα ταχογράφου και διάθεση να 
εκπαιδευτεί και να εξελιχθεί στον τομέα των 
διεθνών μεταφορών. Βιογραφικά στο e-mail: 
miki.mess@hotmail.com, τηλ: 2682 023225.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οδηγοί για ταξί, έντιμοι και συνε-
πείς μόνο για μακρόχρονη συνεργασία με ΙΚΑ 
και εγγύηση. Τηλ: 210 9351000, 6972 835939.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός - Αποθηκάριος από εμπορική 
- κατασκευαστική εταιρία με έδρα το Κορωπί. 
Παρέχεται βασικός μισθός. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@geochem.gr, fax: 210 6628801.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός για απογευματινή εργασία 
εντός Αττικής. Πλήρης απασχόληση. Τηλ: 6985 
914739, ώρες: 16:00 - 20:00 μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Αποθηκάριος ξενοδοχείου 
από ξενοδοχείο στη νότια Ρόδο. Ομαδικό πνεύ-
μα εργασίας/επιμελής /προσεκτικός τόσο στην 
αξιολόγηση προσφορών όσο και στην ποιότητα. 
Καλός μισθός/bonus στόχων/διαμονή/διατροφή, 
ασφάλιση/ΙΚΑ. E-mail: gm@costalindia.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας 
από βιομηχανία κατεψυγμένων προϊόντων ζύ-
μης στο Κορωπί. Βιογραφικά στο e-mail: info@
olympiacroissant.gr.

Τουρισμός-Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
-Τουριστικά Γραφεία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα για ξενοδοχείο 4 αστέρων. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία. Άμεση πρόσληψη. Βι-
ογραφικά στο e-mail: manager@palacehotel.
gr, τηλ: 210 8948361.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο οργανωτικό, επικοινωνιακό με 
άριστη γνώση Αγγλικών για τμήμα το τμήμα FIT 
σε γραφείο εισερχόμενου τουρισμού. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@antelope-travel.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι /Καμαριέρες /Βοηθοί 
Κουζίνας με προϋπηρεσία από 5* ξενοδοχείο 
στην Κύπρο. Άριστη γνώση Αγγλικών, παρέχε-
ται σίτιση, στέγαση, ασφάλιση. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: chainhotelcvs@gmail.
com. Κα Αποστολία Σακεροπούλου.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ White Sands στην Κάρπαθο 
αναζητά Προσωπικό όλων των ειδικοτήτων. Η γνώ-
ση της Ιταλικής γλώσσας όπως και προηγούμενη 
εμπειρία με την Ιταλική αγορά θα ληφθεί υπόψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: pezou.st@gmail.com.

HOTEL WHITE SANDS in Karpathos Island is 
looking for an Operation Manager. The knowledge 
of the Italian language and a previous experience 
with Italian clientele is a necessity. CVs: pezou.
st@gmail.com.

TO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Fereniki Hotel Resort & Spa 
ζητά Προϊσταμένη Ορόφων και Καμαριέρες. Βι-
ογραφικά στο e-mail: manager@fereniki.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ όμιλος στη Σκόπελο ζητά 
Receptionist. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Βιογραφικά 
στο e-mail: aeolosae@otenet.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ όμιλος στη Σκόπελο ζητά 
Προϊσταμένη Ορόφων. Προϋπηρεσία επιθυμητή. 
Βιογραφικά στο e-mail: aeolosae@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής σε ξενοδοχει-
ακή μονάδα στα Κύθηρα με προϋπηρεσία και 
ξένες γλώσσες. Βιογραφικά στο e-mail: info@
portodelfino.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Kassandra Palace & Spa 
5* στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά Νυχτερινό 
Yπάλληλο Yποδοχής για την τουριστική περίοδο 
2015. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
hrm@kassandra palace.gr.

ΤΟ ΕRYTHA Hotel Resort 4* στη Χίο ζητά General 
Manager. Προϋπηρεσία απαραίτητη σε αντίστοι-
χη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: marketing@
erytha.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητά Καμαριέρες 
με προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
poseidon-paros.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητά Υπάλληλο Υπο-
δοχής με αντίστοιχη προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@poseidon-paros.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητά Προϊσταμένη 
Ορόφων με αντίστοιχη προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@poseidon-paros.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Pilot Beach Resort 5*, στην 
Γεωργιούπολη Χανίων, ζητά για την τρέχουσα 
τουριστική περίοδο Τεχνολόγο Τροφίμων για 
παρακολούθηση προγράμματος HACCP. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@pilot-beach.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής, Πωλήσεων-
Κρατήσεων-Βοηθός Διευθυντή από το ξενο-
δοχείο 4* Dionysos Seaside Resort με γνώση 
ids-πωλήσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση η όρεξη 
για άμεση εξέλιξη-εκπαίδευση σε στέλεχος της 
επιχείρησης με εργασία και το χειμώνα. Ε-mail: 
info@dionysos-ios.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Υπεύθυνη Κρατήσεων για μικρή 
πολυτελή μονάδα στη Σαντορίνη. Βιογραφικά με 
πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: manager@
aquasuites.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής με εμπειρία και 
προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία της Σαντορίνης. Βι-
ογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
manager@aquasuites.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νυχτερινός Ρεσεψιονίστ, για μικρή 
ξενοδοχειακή μονάδα 4* στο Ημεροβίγλι Σαντο-
ρίνης. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: manager@xenonesfilotera.gr.

ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχείο στην Πρέβεζα, ζητά Καμαριέ-
ρες. Παρέχονται: μισθός, ασφάλιση, διαμονή και 
διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: fomanager@
prevezabeach.com, fax 2682 051770.

ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχείο στην Πρέβεζα, ζητά Υπάλ-
ληλους Καθαριότητας και Γενικών Καθηκόντων. 
Παρέχονται: μισθός, ασφάλιση, διαμονή και δι-
ατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: fomanager@
prevezabeach.com, fax: 2682 051770.

ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχείο στην Πρέβεζα, ζητά Υπάλ-
ληλους Συντήρησης για άμεση πρόσληψη στις 
εξής ειδικότητες: Υδραυλικούς, Ηλεκτρολόγους, 
Ηλεκτρονικούς, και Οικοδόμους. Παρέχονται: μι-
σθός, ασφάλιση, διαμονή και διατροφή. Ε-mail: 
fomanager@prevezabeach.com, fax: 2682 051770.

ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Pilot Beach Resort ζητείται 
Υπάλληλος και Βοηθός Υποδοχής για τη σεζόν 
2015. Απαραίτητη η άριστη γνώση Γαλλικών και 
η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@pilot-beach.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα από ξενοδοχείο στη Γλυφάδα 
με προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: manager@palacehotel.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες για καθαρισμό δωματίων 
σε μεγάλο ξενοδοχειακό όμιλο της Χαλκιδικής. 
Προσφέρουμε διαμονή, διατροφή και μόνιμο μι-
σθό. Βιογραφικά στο e-mail: info@elegant-fs.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για καθαρισμό δωματίων σε 
ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Προσφέρε-
ται διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@elegant-fs.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχειακό όμιλο της Ρόδου 
Hostess. Δίνεται διαμονή, διατροφή και ικα-
νοποιητικός μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: 
miraluna_hr@yahoo.gr.

TOUR LEADER ζητείται για συνοδεία group στις 
Κυκλάδες. Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών. Άριστη 
γνώση Αγγλικών. Ευχάριστη προσωπικότητα/
ευελιξία/ικανότητα αντιμετώπισης κρίσεων. 
Διαθεσιμότητα για ολόκληρη τη σεζόν Απρί-
λιο - Οκτώβριο 2015. Βιογραφικά στο e-mail: 
anna@bellair.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής από το ξενοδοχείο 
Cronwell Platamon Resort 5* στον Πλαταμώνα 
Πιερίας. Απόφοιτος/η τουριστικής σχολής, με 
σχετική προϋπηρεσία, γνώση ξενοδοχειακών 
προγραμμάτων και ειδικά Protel, πολύ καλά 
Αγγλικά. E-mail: platamon.gm@cronwell.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Πωλήσεων από όμιλο πο-
λυτελών ξενοδοχείων. Βιογραφικά στο e-mail: 
snakos@volospalace.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής για βραδι-
νή βάρδια, με απαραίτητη γνώση Αγγλικών ή 
Γερμανικών. Βιογραφικά στο e-mail: manager@
bluebayhotel.com.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Σαντορίνη ζητά Καμαριέρες για 
την καλοκαιρινή σεζόν. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@monolithos-hotel.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό (Διευθυντής /τρια, Νυχτε-
ρινός Receptionist για πολυτελές ξενοδοχείο 
5* με βίλες στη Μύκονο για την καλοκαιρινή 
περίοδο. Απαραίτητη προϋπηρεσία και γνώ-
ση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: gm@
casadelmarmykonos.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Μύκονο ζητά Υπάλληλο 
Guest Relations. Απαραίτητη προϋπόθεση η προ-
ϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. Βιογραφικά με πρό-
σφατη φωτογραφία στο e-mail: koutsoukidou_m@
yahoo.co.uk.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Μύκονο ζητά Υπάλληλους 
Υποδοχής. Απαραίτητη προϋπόθεση η προϋπηρε-
σία σε ανάλογη θέση. Βιογραφικά με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: koutsoukidou_m@
yahoo.co.uk.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό όλων των ειδικοτήτων 
για ξενοδοχείο στα Χάνια Πηλίου στο Βόλο. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία και πτυχίο τουριστικής 
σχολής. Βιογραφικά στο e-mail: nfo@anamar.
gr, fax: 215 5305527.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό όλων των ειδικοτήτων για 
ξενοδοχείο στη Μύκονο. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
και πτυχίο τουριστικής σχολής. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@anamar.gr, fax: 215 5305527.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό όλων των ειδικοτήτων για 
ξενοδοχείο στη Σαντορίνη. Απαραίτητη προϋπη-
ρεσία και πτυχίο τουριστικής σχολής. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@anamar.gr, fax: 215 530552.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Mικρή Πόλη Kos 4* στην Καρ-
δάμαινα της Κω ζητά για τη σεζόν 2015 και για 
το water park Ναυαγοσώστες. Βιογραφικά στο 
e-mail: kos@mikripoli.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με καλές γνώσεις Ιταλικών 
και Γαλλικών για τη σεζόν 2015 για εξυπηρέ-
τηση τουριστών στην περιοχή της Χαλκιδικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@syrtakitravel.gr, 
τηλ: 2310 463447.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα για ξενοδοχείο στην Αλόν-
νησο. Ε-mail: 4epochesalonnisos@gmail.com, 
τηλ: 24240 66101.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στη Σαντορίνη ζητά για 
την τουριστική σεζόν 2015 Υπάλληλο Υποδοχής. 
Απαραίτητες γνώσεις της Αγγλικής και Γαλλικής 
γλώσσας. Τηλ: 6944 651955.

ΞΕΝΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στη Σαντορίνη ζητά για 
την τουριστική σεζόν 2015 Καμαριέρα. Τηλ: 694 
4651955.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Υποδοχής από το ξενοδοχείο 
Andromeda Villas στη Σαντορίνη. Προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 2 χρόνια, γνώση 
Αγγλικών και επαγγελματική συμπεριφορά. Βιο-
γραφικά στο email: gm@andromeda-santorini.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Μικρή Πόλη στην Κω ζητά 
Night Auditor. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση ξενοδοχείου 4 / 5* και γνώση 
Αγγλικών / Γερμανικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
kos@mikripoli.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Μικρή Πόλη στην Κω ζητά 
Υπάλληλο Υποδοχής. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση ξενοδοχείου 4 / 5* και γνώση 
Αγγλικών / Γερμανικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
kos@mikripoli.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στη Σαντορίνη ζητά να 
προσλάβει Καμαριέρες, κατά προτίμηση κάτοικους 
Σαντορίνης. Βιογραφικά στο e-mail: abra_at@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Αποθηκάριος ξενοδοχείου 
από ξενοδοχείο στη νότια Ρόδο. Ομαδικό πνεύ-
μα εργασίας/επιμελής /προσεκτικός τόσο στην 
αξιολόγηση προσφορών όσο και στην ποιότητα. 
Καλός μισθός/bonus στόχων/διαμονή/διατροφή, 
ασφάλιση/ΙΚΑ. E-mail: gm@costalindia.gr.

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ μας στη Χαλκιδική ζητούν Συ-
ντηρητές. Απαραίτητα προηγούμενη εμπειρία σε 
ξενοδοχεία. Βιογραφικά στο e-mail: hr@across.gr.

Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα Sirena Residence 
& Spa στη Σάμο, ζητά για την τουριστική σεζόν 
2015 Καμαριέρα. Βιογραφικά στο e-mail: info@
sirena.gr.

Εστίαση-Μάγειρες 
-Παρασκευαστές
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι με προϋπηρεσία Αγγλικά 
(επιθυμητή δεύτερη γλώσσα), για ξενοδοχείο 4 
αστέρων. Περιοχή Γλυφάδας. Βιογραφικά στο 
e-mail: manager@palacehotel.gr, τηλ: 210 
8948361.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για προετοιμασία κουζίνας και 
εξυπηρέτηση πελατών σε εστιατόριο στον Άγιο 
Δημήτριο. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Βιογραφικά 
στο e-mail: alexis.mourikis@gmail.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Fereniki Hotel Resort & Spa, 
ζητά Μάγειρες Α’ και Β’ για κρύα κουζίνα, maitre, 
service. Βιογραφικά στο e-mail: manager@
fereniki.gr, fax: 2825 061096.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ όμιλος στη Σκόπελο ζητά Βοηθό 
Μάγειρα. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Βιογραφικά 
στο e-mail: aeolosae@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές για πωλήσεις υγιεινού καφέ 
σε καταστήματα και σε πελατολόγιο. Προσόντα: 
Χειρισμό Η/Υ, email, word και excel. Τηλ: 6982 
322397, ώρες: 11:00-21:00.

TO MITSIS Rodos Village στη Νότια Ρόδο ζητά 
Α’ Μάγειρα κρύας κουζίνας. Μισθός, ασφάλιση 
και στέγη. Βιογραφικά στο e-mail: fb@mitsis-
rodosvillage.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Kassandra Palace & Spa 5* 
στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά για την τουριστική 
περίοδο 2015 Mάγειρα για a la cart κουζίνα, με 
εμπειρία στην ελληνική και μεσογειακή. E-mail: 
hrm@kassandra-palace.gr.

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Mongo Asian Food (Κούσκουρας) 
ζητά Μάγειρα με τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπη-
ρεσία. Η γνώση στο sushi θα εκτιμηθεί επιπλέον. 
Βιογραφικά στο e-mail: kraniotisc@mongo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οινοχόος - Somelie με τουλάχιστον 
2 έτη προϋπηρεσία για εργασία σε νέο wine - 
bar στη Νέα Σμύρνη. Βιογραφικά στο e-mail: 
megadouka@ipel.gr, τηλ: 6973 348189.

ΤΟ ΕRYTHA Hotel Resort 4* στη Χίο ζητά Maitre 
d’ Hotel για εποχική απασχόληση. Προϋπηρεσία 
απαραίτητη σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο 
e-mail: marketing@erytha.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για εστιατόριο στον Άγιο Δημήτριο 
για μπουφέ - κουζίνα. Προϋπηρεσία επιθυμη-
τή. Βιογραφικά στο e-mail: alexis.mourikis@
icloud.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Α’ Μάγειρας με πτυχίο ή πιστοποιητικό 
σχολής εστίασης ή αντίστοιχης ειδικότητας. Σημα-
ντική η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, καλή γνώση 
Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: oscarhotelkos.
hr@gmail.com, fax: 2204 022902.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητά Βarman / 
Βarwoman με αντίστοιχη προϋπηρεσία. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@poseidon-paros.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητά Σερβιτόρο Α’ με 
αντίστοιχη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@poseidon-paros.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητά Μάγειρα Α’ με 
αντίστοιχη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@poseidon-paros.gr.

BOUTIQUE hotel στη Μύκονο αναζητά Chef. Επο-
χική εργασία, απαραίτητη προϋπηρεσία, γνώση 
δημιουργικής κουζίνας. Παρέχεται διαμονή και 
διατροφή (αποδοχές ανάλογες προσόντων). Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@ostraco.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Rodos Village επιθυμεί να 
προσλάβει Sous Maitre κεντρικού εστιατορίου με 
ανάλογη προϋπηρεσία, άριστη γνώση Aγγλικών 
και μίας δεύτερης ξένης γλώσσας. Αποδοχές 
ικανοποιητικές. Παρέχεται στέγαση και σίτιση. 
E-mail: info@mitsis-rodosvillage.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Sushi Chef για εστιατόριο στα Χανιά. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά με φω-
τογραφία και συστάσεις (εφόσον υπάρχουν) στο 
e-mail: mdodakis@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι /ες σε μικρή ξενοδο-
χειακή μονάδα 4* στο Ημεροβίγλι Σαντορίνης. 
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
manager@xenonesfilotera.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι/Βοηθοί Σερβιτόρων για 
εποχική εργασία σε εστιατόριο - καφέ. Απόφοιτοι 
τουριστικής σχολής με πολυετή εμπειρία, γνώστες 
Αγγλικής γλώσσας και γνώση χειρισμού PDA. 
Ομαδικό πνεύμα εργασίας, ευπαρουσίαστοι/
ευγενικοί. E-mail: voulgath@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο άτομο από κοτοπουλάδικο 
στην Κ. Τούμπα για αποστέωση - φιλετάρισμα. 
Τηλ: 2310 948948, 6974 954141. Κα. Στεφα-
νίδου Μαργαρίτα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχειακό όμιλο της Ρόδου 
Captain εστιατορίου. Δίνεται διαμονή, διατρο-
φή και ικανοποιητικός μισθός. Βιογραφικά στο 
e-mail: miraluna_hr@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος με απαραίτητη γνώση Αγ-
γλικών ή Γερμανικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
manager@bluebayhotel.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Μάγειρας σε σύγχρονο πολυχώρο 
εστίασης στον Άλιμο. Βιογραφικά στο e-mail: 
ioannasproject@gmail.com.

ΑΛΥΣΙΔΑ ξενοδοχείων ζητά να προσλάβει Μά-
γειρες με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και 
γνώση Αγγλικών, για ξενοδοχεία εκτός Αττικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: chef.job.offer@gmail.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Mitsis Rodos Village στη 
Ρόδο ζητά Σερβιτόρους για το a la carte εστια-
τόριο. Αγγλικά, Γαλλικά ή Ρωσικά απαραίτητα. 
Παρέχεται μισθός, πλήρης ασφάλιση και στέγη/
διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: fb@mitsis-
rodosvillage.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Pilot Beach Resort στη Γε-
ωργιούπολη Χανίων ζητά Β’ και Γ΄ Μάγειρες για 
κρύα κουζίνα για τη σεζόν 2015. Απαραίτητη η 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@pilot-beach.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Pilot Beach Resort στη Γεωρ-
γιούπολη Χανίων ζητά Sushi Cook για τη σεζόν 
2015. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση. Βιογραφικά στο e-mail: info@pilot-beach.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Pilot Beach Resort στη Γεωρ-
γιούπολη Χανίων ζητά Πιτσαδόρο για τη σεζόν 
2015. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση. Βιογραφικά στο e-mail: info@pilot-beach.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Pilot Beach Resort στη Γεωρ-
γιούπολη Χανίων ζητά Α΄ Μάγειρες. Απαραίτητη 
η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@pilot-beach.gr.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ξενοδοχειακή εταιρία 5* στη Χαλ-
κιδική ζητά Προσωπικό για μπαρ και σέρβις 
επισιτιστικών τμημάτων. Τηλ: 6940 436297.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για κουζίνα εστιατορίου στη Νέα 
Φιλαδέλφεια. Τηλ: 210 2710661.

ΤΟ ΑRESSANA Spa Hotel Santorini - Ifestioni 
Restaurant ζητά Barman. Βιογραφικά στο e-mail: 
palamas@aressana.gr, τηλ: 6979 333124.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ζευγάρι σε ελληνικό εστιατόριο στη 
Γερμανία. Παρέχετε δωρεάν διατροφή, διαμο-
νή, πλήρης ασφάλιση, μισθός ικανοποιητικός, 
οικογενειακό περιβάλλον. Τηλ: 6971 815430, 
0049 64239395622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχειακό όμιλο Πιτσαδόρος 
για ξυλόφουρνο με προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 
έτη σε αντίστοιχη θέση. Δίνεται διαμονή, διατρο-
φή και ικανοποιητικός μισθός. Βιογραφικά στο 
e-mail: miraluna_hr@bluebaygroup.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχειακό όμιλο Αρτοποιός με 
προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε αντίστοιχη θέση. 
Δίνεται διαμονή, διατροφή και ικανοποιητικός 
μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: miraluna_hr@
bluebaygroup.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό Service, Μάγειρας /ισσα, 
Spa Therapist) για πολυτελές ξενοδοχείο 5* με 
βίλες στη Μύκονο για την καλοκαιρινή περίοδο. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία και γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: gm@casadelmarmykonos.
com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 14 άτομα για τα bar ξενοδοχείου 
στην Κω. Παρέχεται σίτιση και στέγαση δωρε-
άν. Ασφάλιση, βασικός μισθός. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: hrdchainhotel@gmail.
com. Κα Ελίνα Σταματέλου.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Service και Barista από 
ξενοδοχειακή μονάδα στη Σαντορίνη. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία και γνώση Αγγλικών. Βιογραφι-
κά στο e-mail: sigalaannamaria@yahoo.gr, τηλ: 
6947 188319.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για ξενοδοχείο στην Αλόν-
νησο. Ε-mail: 4epochesalonnisos@gmail.com, 
τηλ: 24240 66101.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στη Σαντορίνη ζητά 
για την τουριστική σεζόν 2015 Σερβιτόρους. Η 
γνώση της Αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη, 
ή και της Γαλλικής. Τηλ: 6944 651955.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στη Σαντορίνη ζητά 
για την τουριστική σεζόν 2015 Βοηθό Κουζίνας. 
Τηλ: 6944 651955.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα από το Alyggos bar στην 
περιοχή της Ελούντας για την καλοκαιρινή σεζόν. 
Διαμονή συζητήσιμη. Τηλ: 6945 599450.

ΤΟ BLUEBLANC (cafe - bar - restaurant) στο 
Ναύπλιο ενδιαφέρεται να προσλάβει για την κα-
λοκαιρινή περίοδο 2015 συνεργάτες από την 
Αργολίδα με τις ακόλουθες ειδικότητες: Service, 
Bartenders, Baristas, Bοηθούς, Mάγειρες, Λα-
ντζιέρισσες. Τηλ: 6978 903810.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος /α με γνώσεις Αγγλικών 
για καλοκαιρινή σεζόν σε νησί των Κυκλάδων. 
Βιογραφικά στο e-mail: ergasia-kik@outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Bar Manager από το ξενοδοχείο Oscar 
Hotel στην Κω. Απαιτείται: πτυχίο τουριστικής 
σχολής ή αντίστοιχης ειδικότητας/σημαντική 
προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση/πολύ καλή 
γνώση Αγγλικών/γνώση χρήσης H/Y θεωρεί-
ται επιπρόσθετο προσόν. E-mail: oscarhotelkos.
hr@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Επαγγελματίας Μάγειρας για σεζόν 
στο Νυδρί Λευκάδος με εμπειρία σε ελληνική, 
μεσογειακή και θαλασσινά, κουζίνα. Απαιτήσεις, 
υπομονή, ομαδικότητα και αγάπη για αυτό που 
κάνει. Τηλ: 6939 616513.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι με εμπειρία, Barista και 
Bοηθοί Kουζίνας για ζαχαροπλαστείο - καφέ 
στην Άνω Γλυφάδα. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: akardaris.chef@windowslive.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ζευγάρι να εργασθεί σε ελληνικό εστι-
ατόριο στη Γερμανία. Τηλ: 0049 71591673726, 
0049 15777743834. Κα Αναστασία.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα - εμφανίσιμη με εμπειρία σε 
μπουφέ και σέρβις για espresso bar στο Νέο 
Ηράκλειο Αττικής. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: gwgw247@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νεαρά άτομα με εμπειρία στο service 
σε γνωστό εστιατόριο στη χώρα Μυκόνου. Αγγλικά 
απαραίτητα, διάθεση για δουλειά, ευχάριστες 
προσωπικότητες. Τηλ: 6944 786370.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με όρεξη και διάθεση για εργασία 
με γνώσεις Barista για γνωστό εστιατόριο - καφέ 
στη Μύκονο. Εργασία για όλο το χρόνο, ή για 
σεζόν. Τηλ: 6944 786370.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με εμπειρία σε χώρους 
παρασκευής σάντουιτς - κουζίνας για κεντρικό 
κατάστημα στο Σύνταγμα. Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 
6937 216048. Κος Φίλιππος Κολόκας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψήστης - Τυλιχτής έμπειρος από 
σουβλατζίδικο στη Δάφνη. Τηλ: 210 9768700.

ΖHTOYNTAI Σερβιτόρες με προϋπηρεσία για 
εστιατόριο στα Δυτικά Προάστια. Επαγγελμα-
τισμός, ομαδικότητα, ευελιξία, βαρύτητα στην 
καθαριότητα. Ασφάλιση - εργασία όλο το χρόνο. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobcv.fb11@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φοιτήτριες απο το καφενείο Αλέ-
ξανδρος με δημόσιες σχέσεις για σέρβις σε 
παραδοσιακό καφενείο στις Συκιές. Τηλ: 6987 
806902. Κος Δημήτρης.

Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα Sirena Residence 



Ξέρουμε ότι η είσοδός σου στην αγορά εργασίας δεν είναι εύκολη υπόθεση. Για αυτό, στο 
skywalker.gr, σου προσφέρουμε πρόσβαση σε αγγελίες, προκηρύξεις, ανακοινώσεις θέσεων 
και εργαλεία διαχείρισης καριέρας, καθώς και τη δυνατότητα να προσθέσεις το βιογραφικό σου 
σημείωμα σε πανελλαδική βάση δεδομένων, από όπου μπορούν να το αντλήσουν εταιρίες παντού 
στην Ελλάδα. Για να μπεις στην αγορά εργασίας, μπες σήμερα στο skywalker.gr.


