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∆ιαρκή σηµεία παραλαβής εφηµερίδας

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

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

Εµπορικό κέντρο Κηφισιάς, Θεσσαλονίκη
Κηφισίας 33, τ.κ. 54248 - τηλ.: 2310 326712

e-mail: fpress@skywalker.gr

Εκδότης: ∆ηµήτρης Φυντάνης
Αρχισυντάκτρια: Άννα Βενιέρη

Εµπορικός διευθυντής: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης
∆ιευθυντής πωλήσεων: Γιάννης Σοϊλεµές

Υπεύθυνη αγγελιών: Ελένη Κούτσικου
Υποδοχή αγγελιών: Μάγδα Ζουπαντή

Υπεύθυνη διαφηµίσεων & χορηγιών: Κέλλυ Μπαντή
Υποδοχή διαφηµίσεων: 

Ελισάβετ Καλαρούτη, Ιωάννα Παπαγγελή
∆ιευθύντρια marketing: Ελένη Ροκά

∆ιαδικτυακό marketing: Αθανασία Τσουκαλά
Υπεύθυνη επικοινωνίας περιφέρειας: Αλεξάνδρα Φουκίδου

∆ιαδικτυακή έρευνα: Γεωργία Κωνσταντίνου
Συντονισµός ύλης: Ελευθερία Βενιζέλου

Επιµέλεια δοµής: Έλενα Κεντάρχου
Επιµέλεια κειµένων: Βάσω Καδά

Υπεύθυνη ροής αγγελιών: Γεωργία Παναγιώταρου
Οικονοµικός διευθυντής: Νεκτάριος Κολλάρος

Υπεύθυνη διεκπεραίωσης: Κορνέλια Καραγιαννίδου
Υπεύθυνη δηµιουργικού: Γεωργία Κούσκουρη

Ατελιέ: Φερενίκη Κουτσούµπα
∆ηµοσιογραφική τεκµηρίωση: Αποστόλης Ζαβιτσάνος

Τεχνική υποστήριξη: Κώστας Τσουράκης
∆ιανοµή: 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 ∆ηµητρούση

ΑΤΤΙΚΗ
•  Άγ. Ανάργυροι-Καµατερό, Κεντρικό 

∆ηµαρχείο-Γραφείο Ανέργων
•  Άγ. Ανάργυροι-Καµατερό, 

Κοινωνική Υπηρεσία ∆ήµου
• Άγ. Ανάργυροι-Πειραιάς, ΜΑ...ΖΕΙ
•  Αγία Βαρβάρα, ∆ηµαρχείο 

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Αγία Παρασκευή, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Αγίων Αναργύρων-Φυλής, Κοινωνικό 

Παντοπωλείο-Γραφείο ∆ιαµεσολάβησης
• Αθήνα, Career in Progress
• Αθήνα, City Unity College
• Αθήνα, Mediterranean College
•  Αθήνα, Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης & ∆ράσης
•  Αθήνα, Γενικό Φιλόπτωχο Ταµείο 

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

& Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
• Αθήνα, ∆ηµαρχείο
•  Αθήνα, ∆ιεύθυνση Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης & Υγείας
•  Αθήνα, Η Αγκαλιά-Σύλλογος 

Προστασίας Αγέννητου Παιδιού
• Αθήνα, ΙΕΚ ∆έλτα
• Αθήνα, ΙΕΚ Ξυνή
• Αθήνα, ΙΕΚ ΣΒΙΕ
• Αθήνα, ΚΕΘΕΑ ∆ιάβαση
• Αθήνα, Κεντρική ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
• Αθήνα, Κέντρο Ηµέρας Praksis
• Αθήνα, Κολλέγιο BCA
• Αθήνα, Κολλέγιο CNAM
• Αθήνα, ΚΥΑ∆Α
• Αθήνα, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
• Αθήνα, Οµάδα Πείραγµα
•  Αθήνα, Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. 

(Γραφείο υποστήριξης απασχόλησης)
•  Αθήνα, Πανεπιστηµιούπολη Φιλοσοφικής 

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

• Αθήνα, Πολιτιστικό Κέντρο
• Αθήνα, Πολυιατρείο Praksis
•  Αµπελόκηποι, Ανοιχτό Κέντρο 

Ενηµέρωσης Πρόνοιας, ΕΚΚΑ
• Αιγάλεω, Αλληλέγγυο Φροντιστήριο
•  Αιγάλεω, Γραφείο ∆ιασύνδεσης 

ΤΕΙ Πειραιά
• Αιγάλεω, Γραφείο Ισότητας των Φύλων
• Αιγάλεω, ∆ηµαρχείο
•  Αιγάλεω, Κέντρο Ψυχολογικής 

& Κοινωνικής Υποστήριξης 
Μακροχρόνιων Ανέργων

• Άλιµος, ∆ηµαρχείο
• Αργυρούπολη, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
• Ασπρόπυργος, ∆ηµαρχείο
• Αυλώνα, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
• Αχαρναί, Γραφείο ∆ιασύνδεσης
•  Αχαρναί, Γραφείο Προώθησης 

στην Απασχόληση
• Αχαρναί, ∆ηµαρχείο
• Βάρη, ∆ηµαρχείο
• Βούλα, ∆ηµαρχείο
• Βουλιαγµένη, ∆ηµαρχείο
• Βριλήσσια, ∆ηµαρχείο
•  Βριλήσσια, Οργανισµός Κοινωνικής 

Προστασίας & Αλληλεγγύης
• Βύρωνας, ∆ηµαρχείο
• Βύρωνας, Κοινωνικό Ιατρείο
• Γαλάτσι, ∆ηµαρχείο
• Γαλάτσι, Κοινωνική Υπηρεσία
• Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
• Γκύζη, Πολιτιστικό Κέντρο Βαφειχωρίου
• Γλυφάδα, BCA
• Γλυφάδα, ΙΕΚ Ξυνή
• ∆άφνη - Υµµητός Emfasis
• ∆άφνη, ∆ηµαρχείο
• ∆άφνη, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
• ∆ιόνυσος, ∆ηµαρχείο
• ∆ραπετσώνα, ∆ηµαρχείο
• ∆ραπετσώνα, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
• Ελληνικό-Αργυρούπολη, ∆ηµαρχείο
• Ελληνικό, ΑΜΥΜΩΝΗ
•  Ελληνικό, Μητροπολιτικό 

Κοινωνικό Ιατρείο
• Εξάρχεια, MOm
• Εξάρχεια, Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. Νόστος
• Εξάρχεια, ΚΕΘΕΑ Παρέµβαση
• Εξάρχεια, Πολιτιστικό Κέντρο
•  Ζωγράφου, Γραφείο ∆ικτύου 

Κοινωνικής Μέριµνας
• Ζωγράφου, ∆ηµαρχείο
• Ζωγράφου, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
• Ζωγράφου, Ε.Μ.Π.
•  Ηλιούπολη, ∆ηµαρχείο 

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

Αλληλεγγύης
•  Ηλιούπολη, KEK
• Ηλιούπολη, ΙΕΚ
• Ηλιούπολη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Ηλιούπολη, Κοινωνικό Φαρµακείο 

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

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
• Κάτω Πετράλωνα, Πολιτιστικό Κέντρο
•  Κερατσίνι-∆ραπετσώνα, 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Αµφιάλης
•  Κερατσίνι-∆ραπετσώνα, 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη ∆ραπετσώνας
•  Κερατσίνι-∆ραπετσώνα, 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Ευγενείας
• Κηφισιά, ∆ηµαρχείο
• Κηφισιά, ΙΕΚ ∆ιαµαντόπουλος
• Κορυδαλλός, ∆ηµαρχείο
• Κορωπί, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
• Κουκάκι, Οµάδα Πείρα(γ)µα
• Κυψέλη, Πολιτιστικό Κέντρο
 •  Λεωφ. Συγγρού, το Σούπερ Μάρκετ 

της Αλληλεγγύης
• Λυκόβρυση-Πεύκη, ∆ηµαρχείο
• Μαραθώνας, ∆ηµαρχείο
• Μαρούσι, ECOCITY
• Μαρούσι, ∆ηµαρχείο
• Μαρούσι, ΟΚΟΙΠΑ∆Α
• Μεταµόρφωση, ∆ηµαρχείο
• Μεταµόρφωση, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Mεταµόρφωση, Κ.Ε.Κ.01 

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

Αυγουλέα-Λιναρδάτου
• Πετρούπολη, ∆ηµαρχείο
• Σαρωνικός, ∆ηµαρχείο
• Σεπόλια, Πολιτιστικό Κέντρο
• Σπάτων Αρτέµιδος, ∆ηµαρχείο
•  Ταύρος, Κέντρο Πολιτισµού 

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

Κέντρο Βενετσάνου
• Χαϊδάρι, ∆ηµαρχείο
•  Χαλάνδρι, Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο
• Χαλάνδρι, ∆ηµαρχείο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
•  Θεσσαλονίκη, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 

Αµπελοκήπων
•  Θεσσαλονίκη - Θερµαϊκός, 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Θεσσαλονίκη - Σίνδος, 

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

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

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

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

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

Φυσικοµαθηµατικού
•  Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ. Γραφείο ∆ιασύνδεσης
•  Θεσσαλονίκη, ∆ηµαρχείο 

Κορδελιού-Ευόσµου
•  Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ. Κυλικείο Σχολής 

Καλών Τεχνών-Θεάτρου
•  Θεσσαλονίκη, Κυλικείο Παιδαγωγικού Α.Π.Θ.
•  Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Κέντρο 

Ηµερήσιας Υποδοχής Αστέγων
•  Θεσσαλονίκη, Αστόρια Καφενείο

•  Θεσσαλονίκη, ΑΤΕΙ
•  Θεσσαλονίκη, ∆ηµαρχείο
•  Θεσσαλονίκη, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 

Άνω Τούµπας
•  Θεσσαλονίκη, ∆ηµοτική 

Βιβλιοθήκη Μηχανιώνας
•  Θεσσαλονίκη, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 

Χαριλάου
•  Θεσσαλονίκη, ∆ηµοτική Κεντρική 

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

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

Γραφείο ∆ιασύνδεσης
•  Θεσσαλονίκη, Κυλικείο Σχολής 

Καλών Τεχνών
•  Θεσσαλονίκη, Συµβουλευτικό Κέντρο 

Γυναικών, Γενικής Γραµµατείας 
Ισότητας Φύλων

•  Θεσσαλονίκη, Υπνωτήριο Αστέγων
•  Θεσσαλονίκη, ΧΑΝΘ
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑ∆Α
•  Αγρίνιο, ΚΕΚ Ευρωσυµβουλευτική Ε.Π.Ε.
•  Αλεξανδρούπολη, ∆ηµαρχείο
•  Αταλάντη, Αιάντειος ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη
•  Αταλάντη, ∆ηµαρχείο
•  Βέροια, ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Βόλος, ∆ηµαρχείο
•  Βόλος, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Βόλος, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 

Νέας Αγχιάλου
•  Βόλος, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Νέας Ιωνίας
•  Βόλος, ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ
•  Γύθειο, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Γύθειο, Καψάλειος ∆ηµοτική 

Βιβλιοθήκη Ανατολικής Μάνης
•  ∆ιδυµότειχο, ∆ηµαρχείο
•  ∆οµοκός, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  ∆ράµα, ∆ηµαρχείο-Γραφείο 

Απασχόλησης & Τουρισµού
•  ∆ράµα, ΚΕΚ Αριστοτέλης
• Έδεσσα, ∆ηµαρχείο
•  Εύβοια, Αγροτικός Σύλλογος Ερέτρια
•  Εύβοια, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Ψαχνών
•  Εύβοια, ΚΕΠ Βασιλικό
•  Εύβοια, ΚΕΠ ∆ιρφύων-Μεσσαπίων
•  Εύβοια, ΚΕΠ Πισσώνα
•  Θεσσαλιώτιδα, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Θήβα, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 

Πνευµατικού Κέντρου
•  Ιτέα, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Ιωάννινα, Γραφείο ∆ιασύνδεσης, ∆οµής 

Απασχόλησης & Σταδιοδροµίας
•  Ιωάννινα, ∆ηµαρχείο
•  Ιωάννινα, Μ.Κ.Ο. Μέριµνα
• Ιωάννινα, ΙΕΚ ∆έλτα
• Καβάλα, ∆ηµαρχείο

• Καβάλα, ΚΕΠ Καβάλας
•  Καλαµάτα, ∆ηµαρχείο
•  Καλαµάτα, Πολιτιστικός Οργανισµός 

«Οι δρόµοι της Ελιάς»
•  Καλαµάτα, ΤΕΙ Πελοποννήσου
•  Καρδίτσα, ∆ηµαρχείο
•  Καρπενήσι, ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Καστοριά, ∆ηµαρχείο
•  Καστοριά, Λογιστικό Γραφείο Σάββας 

Μυταράς & Συνεργάτες
• Κέρκυρα, ∆ηµαρχείο
•  Κοζάνη, ∆ηµαρχείο
•  Κρήτη, (Άγιος Νικόλαος), 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Κρήτη, (Άγιος Νικόλαος), Κουνδούρειος 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Κρήτη, (Ηράκλειο), ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης
•  Κρήτη, Γραφείο ∆ιασύνδεσης 

Πανεπιστηµιούπολης Ρεθύµνου
•  Κρήτη, Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΣΘΕΤΕ
•  Κως, ΑΝΚΟ Academy
•  Λάρισα, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Λειβανάτες, ∆ηµαρχείο
•  Λιβαδειά, ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Μυτιλήνη,  ∆ηµαρχείο
•  Νάξος, ∆ηµαρχείο
•  Νάουσα, ∆ηµαρχείο
•  Ναύπακτος, Παπαχαραλάµπειος 

∆ηµοτική Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Οµβριακή ∆ηµοτική Ενότητα Ξηνιάδος, 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
• Ορεστιάδα, ∆ηµαρχείο
•  Ορχοµενός, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Πάτρα, Load Πανεπιστηµιακό 

Βιβλιοπωλείο, Πανεπιστηµιούπολη 
Πάτρας

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

•  Πάτρα, Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΕΑΠ
•  Πάτρα, Γραφείο ∆ιασύνδεσης 

Πανεπιστηµίου Πατρών
•  Πάτρα, ∆ηµαρχείο
•  Πάτρα, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Πρέβεζα, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Ρόδος, ∆ηµαρχείο
•  Σαµοθράκη, ∆ηµαρχείο
•  Σάµος, ∆ηµαρχείο
•  Σάµος, ΚΕΠ
•  Σέρρες, ∆ηµαρχείο
•  Σέρρες, ΚΕΚ Εύβουλος
•  Σκόπελος, ∆ηµαρχείο
•  Σύρος, ∆ηµαρχείο Ερµούπολης
•  Σύρος, ΚΕΠ Σύρου
•  Τήνος, ∆ηµαρχείο
•  Τρίκαλα, ΚΕΚ Ροή
•  Τρίπολη, ∆ηµαρχείο
•  Χαλκίδα-Κύµη, ΚΕΚ Πυθαγόρας
•  Χαλκίδα, ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Χαλκίδα, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Καθενών
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ Αυλίδα
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ Βασιλικό
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ ∆ροσιά
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ Νέα Αρτάκη
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ Πάρκο Βούρκου
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ Πλατανιώτη 1 & ∆ούνα
•  Χανιά, ΙIΕΚ-ΚΕΚ ∆έλτα
•  Χανιά, Ψυχολογικό Κέντρο ∆ια Βίου 

Μάθησης Αναστάσιος Χαραλαµπάκης

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

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

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

Το περιεχόµενο
της εφηµερίδας

Κάθε Τρίτη - Σηµεία διανοµής 
εφηµερίδας στην Αθήναεφηµερίδας στην Αθήνα

• Μετρό-Ελληνικό

• Μετρό-∆άφνη

• 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

Κάθε Πέµπτη - Σηµεία διανοµής 
εφηµερίδας στη Θεσσαλονίκηεφηµερίδας στη Θεσσαλονίκη

• ΟΑΕ∆, Τούµπα: Παπαναστασίου 50

• Αριστοτέλους & Τσιµισκή

• Καµάρα

Αιγίου

Άρτας

Αγρινίου

Αιτωλοακαρνανίας

Συνεργασίες - Ένθετα

Κοζάνης
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εργασια

Η αναζήτηση εργασίας σήµερα φαντάζει 
σαν ένα σαφάρι σε µια ζούγκλα και εµείς 
πρέπει να είµαστε προετοιµασµένοι για 

το κυνήγι. Η κοινωνική δικτύωση αποτελεί 
έναν νέο τρόπο αναζήτησης ή… έναν παλιό 
µε καινούργιο όµως πρόσωπο! 

Όµως, τι σηµαίνει κοινωνική δικτύωση και 
πώς τη χρησιµοποιούµε στην αναζήτηση εργα-
σίας; ∆ίκτυο είναι το σύνολο των επαφών που 
έχουµε αποκτήσει κατά τη διάρκεια της ζωής 
µας στο οικογενειακό, φιλικό, κοινωνικό και 
επαγγελµατικό µας περιβάλλον. 

Συµπεριλαµβάνει τους γνωστούς, φίλους, 
συγγενείς και συνεργάτες. Έτσι λοιπόν, µε τον 
όρο κοινωνική δικτύωση εννοούµε την ενεργο-
ποίηση του κοινωνικού µας δικτύου είτε µέσω 
των προσωπικών µας επαφών είτε µέσω των 
διαδικτυακών µας επαφών στα social media 
όπως το facebook, linkedin κ.α. 

Η χρησιµότητά της δικτύωσης αναδεικνύεται 
περισσότερο από κάθε άλλη φορά στην ανα-
ζήτηση εργασίας γιατί είναι εξαιρετικά αποτελε-
σµατική στην εύρεση των ευκαιριών εργασίας. 

Είναι σίγουρο ότι έχουν µειωθεί σηµαντικά 
οι προσφερόµενες θέσεις εργασίας ενώ αντι-
στρόφως ανάλογα έχουν αυξηθεί τα άτοµα 
που αναζητούν εργασία. Λόγω αυτού όταν 
βγαίνει µια αγγελία εργασίας σπεύδουν να 
ανταποκριθούν περισσότερα από 1000 άτοµα, 
µε αποτέλεσµα η διαδικασία επιλογής να γίνε-
ται εξαιρετικά δύσκολη και χρονοβόρα, έτσι 
κάποιοι εργοδότες προτιµούν να προσλάβουν 
άτοµα µέσω σύστασης. Για αυτό χρειάζεται να 
έχουµε ενεργοποιήσει τις επαφές µας ώστε να 
µάθουµε εγκαίρως την ευκαιρία και αν είναι 
δυνατό κάποιο άτοµο να µας συστήσει. 

Μπορεί περιγραφικά να φαίνεται σαν το 
«µέσο» της προηγούµενης εποχής. Μοιάζει 
αλλά υπάρχει µια σηµαντική διαφορά, δε θα 
προσλάβει κανένας εργοδότης τον ανιψιό του 
βουλευτή που δεν έχει τα προσόντα αλλά τον 
καλύτερο υποψήφιο που µπορεί να κάνει τη 
δουλειά ακόµα και αν είναι από σύσταση του 
περιπτερά. 

Με ποιους τρόπους µπορεί κάποιος να «δι-
κτυωθεί» αποτελεσµατικά; 

Η δικτύωση µπορεί να ξεκινήσει από το γνωστό 
και άµεσο περιβάλλον που νιώθετε περισσότερο 
οικεία για να επικοινωνήσετε την επιθυµία σας 
για εύρεση εργασίας αρκεί να είναι σαφές το 
τι αναζητάτε. Έτσι, πέρα από το συγγενικό και 

φιλικό κύκλο µπορείτε να επεκταθείτε στον 
ευρύτερο κοινωνικό και επαγγελµατικό κύκλο 
όπως γείτονες ή επαγγελµατίες που χρησιµο-
ποιείτε τις υπηρεσίες τους (η κοµµώτριά σας, 
ο γυµναστής, ο γιατρός κ.ά.). 

Η δηµιουργία µιας λίστας που µπορείτε να 
καταγράψετε και να συγκεντρώσετε ονόµατα 
και στοιχεία επικοινωνίας ανθρώπων που έχετε 
γνωρίσει ή σας έχουν συστήσει µπορεί να απο-
τελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο για την αναζήτηση 
σας, αρκεί αυτές οι επαφές να ενεργοποιηθούν 
µε ένα email, ένα µήνυµα ή τηλεφώνηµα και στη 
συνέχεια να γίνουν συνάντηση. Για την εύρεση 
περισσότερων επαφών ή και στοιχείων για τα 
άτοµα που έχετε χάσει τα στοιχεία επικοινωνίας 
τους µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το διαδίκτυο 
(facebook, linkedin κ.α). 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι αρκετοί επιλέγουν 
να έχουν ενεργή δράση στη διαδικτυακή δι-
κτύωση κάνοντας «συλλογή» από φίλους στο 
facebook ή στο linkedin µε τους οποίους όµως 
δεν διατηρούν καµία επιπλέον επαφή. ∆ικτύωση 
σηµαίνει και επαφή και αλληλεπίδραση. ∆εν 
έχει νόηµα να έχετε 1000 φίλους στου facebook 
τους οποίους δεν έχετε συναντήσει ποτέ. 

Αξιοποιήστε τα social media για να προσεγ-
γίσετε τα άτοµα αυτά και να βγείτε µαζί τους 
για να ένα καφέ να ανταλλάξετε τα νέα σας και 
να τους ενηµερώσετε για τη φάση αναζήτησης 
εργασίας που βρίσκεστε. 

Η εγγραφή σε επαγγελµατικές ενώσεις του 
κλάδου σας και η παρακολούθηση εξειδικευ-
µένων σεµιναρίων στο αντικείµενο σας θα σας 

φέρει σε επαφή µε άτοµα που έχουν ανάλογες 
επαγγελµατικές εµπειρίες και ενδιαφέροντα. 
Αυτό σας δίνει την ευκαιρία να πληροφορηθείτε 
για τις εξελίξεις στον κλάδο, τις µετακινήσεις 
και τις νέες θέσεις που προκύπτουν. 

Τέλος, η εθελοντική δράση µπορεί να αποτε-
λέσει ένα εξαιρετικό µέσο δικτύωσης. Τα άτοµα 
που ασχολούνται µε τον εθελοντισµό συνήθως 
είναι εξωστρεφή και πρόθυµα να βοηθήσουν. 

Συµµετέχοντας σε µια εθελοντική δράση 
µπορείτε να γνωρίσετε ανθρώπους που σε 
άλλη περίπτωση δε θα είχατε την ευκαιρία. 
Επίσης, επειδή προέρχονται από διαφορετικά 
περιβάλλοντα το δικό τους δίκτυο θα είναι δια-
φορετικό από αυτό των φίλων σας και αυτό σας 
αυξάνει την πρόσβαση σε περισσότερα άτοµα. 

Ευκαιρίες και µέσα υπάρχουν αρκετά, το 
βασικό είναι η πρόθεση για εξωστρέφεια και 
επαφή αλλά και ο τρόπος που θα συστηθεί 
κάποιος στα νέα άτοµα που θα γνωρίσει ή τι 
ακριβώς θα πει σε αυτά που ήδη τον γνωρίζουν. 

Μη διστάσετε λοιπόν να ενεργοποιήσετε όλο 
σας το δίκτυο και να τους ενηµερώσετε για το 
οτι αναζητάτε εργασία και θέλετε «όχι να σας 
βρουν δουλειά» αλλά «να σας ενηµερώσουν 
για τις ευκαιρίες που µαθαίνουν». Άλλωστε, 
η πληροφορία έρχεται από εκεί που δεν την 
περιµένετε! Αρκεί να την αναζητήσετε και να 
κινηθείτε γρήγορα και έξυπνα! 

Καλή επιτυχία!
Ελισάβετ Γεωργίου  

Εργασιακή Ψυχολόγος –  
Σύµβουλος Επαγγελµατικής Καθοδήγησης            

www.be-yourself.gr

Αποτυχία  
στις πανελλήνιες  
δε σηµαίνει… 
αποτυχία στη ζωή         

Ποιος από εµάς δεν βίωσε το άγχος των 
πανελληνίων; Ποιος µπορεί να αρνηθεί ότι 
ξενύχτησε προσπαθώντας να κερδίσει πε-
ρισσότερο χρόνο για να αποστηθίσει την 
ύλη; Ποιος δεν κινητοποιήθηκε να δώσει 
Πανελλήνιες για να αποκτήσει το εισιτήριο 
για τη φοιτητική ζωή; Ποιος δεν αισθάνθηκε 
ο κυρίαρχος του κόσµου, όταν κατάφερε να 
µπει στη σχολή που τον ενδιέφερε; Ποιος δεν 
απογοητεύτηκε, όταν δεν ήρθε το επιθυµητό 
αποτέλεσµα µετά από τόσο κόπο;

Αναµφισβήτητα, η προετοιµασία ενός µαθη-
τή για τις πανελλήνιες, όπως και η διεξαγωγή 
τους, αποτελούν µια από τις πιο αγχωτικές 
περιόδους στη ζωή του. Ουσιαστικά, καλείται 
σε µικρό χρονικό διάστηµα να επιλέξει και 
να προετοιµαστεί για µια απόφαση σε σχέση 
µε τις σπουδές του και το επάγγελµα που 
θα ακολουθήσει στο µέλλον. 

Αυτή την περίοδο όλα φαίνονται σηµα-
ντικά, η κούραση αυξάνει, ο εκνευρισµός 
εντείνεται και η «επιτυχία» ή η «αποτυχία» 
στις πανελλήνιες αποτελούν κρίσιµο σηµείο 
στη ζωή του υποψηφίου. Με άλλα λόγια, 
όλα φαντάζουν «δύσκολα», «επίπονα», 
«κρίσιµα» και η αξιολόγηση του αποτελέ-
σµατος κυµαίνεται ανάµεσα στο «άσπρο / 
θετικό ή µαύρο / αρνητικό».

Εάν το αποτέλεσµα είναι θετικό, τότε έρ-
χεται η γλυκιά ανακούφιση και η δικαίωση 
του κόπου τόσο του υποψηφίου όσο και της 
οικογένειάς του. Εάν, ωστόσο, το αποτέλε-
σµα είναι αρνητικό, η έντονη κούραση, η 
τεράστια απογοήτευση και ο µεγάλος θυµός 
κυριαρχούν, µαζί µε πληθώρα ενοχών του 
µαθητή που δεν ανταποκρίθηκε στις όποιες 
προσδοκίες του οικείου περιβάλλοντος.

Αποτυχία, όµως, στις Πανελλήνιες δεν 
σηµαίνει αποτυχία στη ζωή! Στην περίπτωση 
της «αποτυχίας» στις εξετάσεις δεν σηµαίνει 
ότι κάποιος είναι «αποτυχηµένος», ούτε ότι 
ήρθε «το τέλος».

Τις πρώτες µέρες των αποτελεσµάτων 
επικρατεί αυτό το γενικότερο αρνητικό συ-
ναίσθηµα, καθώς ο υποψήφιος προσπαθεί 
να επανέλθει στους καθηµερινούς ρυθµούς 
του και να ζυγίσει τις εναλλακτικές του. Είναι 
αυτό το σηµείο που θεωρεί ότι είναι «στο 
µηδέν», «έχει χάσει τη µάχη», αλλά… εκείνη 
ακριβώς τη στιγµή συνειδητοποιεί, είτε µόνος 
του είτε µε τη βοήθεια της οικογένειας και 
των φίλων του, ότι η προετοιµασία και το 
µη επιθυµητό αποτέλεσµα των πανελληνίων 
είναι µία εµπειρία ζωής, όχι η εµπειρία που 
θα καθορίσει τη ζωή του!

Συνάµα, είναι αυτό το σηµείο όπου η όποια 
«αποτυχία» χρωµατίζεται θετικά, καθώς έρχεται 
να κινητοποιήσει «µια νέα αρχή», να θέσει 
έναν νέο στόχο και να συνεχίσει ο υποψήφιος 
την όποια προσπάθειά του.

Και τότε εµφανίζονται όλες αυτές οι εναλ-
λακτικές, οι σκέψεις, οι ιδέες µε τη µορφή 
ερωτηµάτων, όπως: «Να ξαναπροσπαθήσω; 
Να συγκεντρώσω πληροφορίες για άλλα 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα; Πού µπορώ να απευ-
θυνθώ;», τα οποία στη συνέχεια γίνονται «η 
νέα αρχή» ως αντίδοτο στην όποια προσωρινή 
πια απογοήτευση του παρελθόντος.

Εποµένως, ας αγκαλιάσουµε τις όποιες 
«αποτυχίες» µας ως εµπειρίες ζωής, ας µά-
θουµε από αυτές, ας κινητοποιηθούµε, ας 
επιλέξουµε τα επόµενα βήµατά µας και… 
καλή µας συνέχεια!

∆ρ. Αφροδίτη Παπαϊωάννου-Σπυρούλια 
∆ιευθύντρια Προγραµµάτων Ψυχολογίας 

City Unity College

Προστασία προσωπικών δεδοµένων στον εργασιακό χώρο
Έχει παρατηρηθεί ότι µε την 

ολοένα και µεγαλύτερη χρήση 
των τεχνολογικών µέσων στον 
εργασιακό χώρο οι περιπτώσεις 
παραβίασης των προσωπικών 
δεδοµένων αυξάνονται. 

Ως προσωπικά δεδοµένα θε-
ωρούνται η εθνική προέλευση 
του ατόµου, τα πολιτικά φρο-
νήµατα, οι θρησκευτικές πεποι-
θήσεις, αλλά και πληροφορίες 
που αφορούν τις σχέσεις του 
(οικογένεια κ.λπ.). 

H Αρχή Προστασίας ∆εδοµέ-
νων Προσωπικού Χαρακτήρα 
έχει διαπιστώσει πως οι κυρι-
ότεροι τοµείς όπου µπορεί να 
προκύψει παραβίαση προσωπι-
κών δεδοµένων στον εργασιακό 
χώρο είναι οι εξής:
• Επιτήρηση χώρων εργασίας, 
δηλαδή η παρακολούθηση µε 

οπτικοακουστικά µέσα των χώ-
ρων εργασίας. 
• Έλεγχος χρήσης Διαδικτύου 
(Internet), δηλαδή περιπτώσεις 
που ο εργοδότης παρακολου-
θεί και ελέγχει τη χρήση των 
ηλεκτρονικών συσκευών που 
χρησιµοποιεί ο εργαζόµενος 
είτε αυτές ανήκουν στην επι-
χείρηση είτε όχι, καθώς και τις 
σελίδες τις οποίες επισκέπτεται 
και χρησιµοποιεί.
• Παρακολούθηση των επικοινω-
νιών του εργαζοµένου, και ιδίως 
ο έλεγχος του ηλεκτρονικού του 
ταχυδροµείου (προσωπικού και 
επαγγελµατικού). 
• Μεταβίβαση προσωπικών δε-
δοµένων σε τρίτους τα οποία 
έχουν αντληθεί από βιοµετρικές 
µεθόδους ελέγχου πρόσβασης 
στο χώρο εργασίας, όπως των 

δακτυλικών αποτυπωµάτων, 
της γεωµετρίας της παλάµης, 
της ανάλυσης της κόρης του 
µατιού, των χαρακτηριστικών 
του προσώπου, του DNA.

Σε κάθε περίπτωση επιση-
µαίνουµε ότι δεν επιτρέπεται 
στον εργοδότη να αντλεί, µε 
οποιονδήποτε τρόπο, στοιχεία 
όπως οι θρησκευτικές ή πολιτικές 
πεποιθήσεις του εργαζοµένου, 
πληροφορίες που ανήκουν στα 
λεγόµενα ευαίσθητα προσωπικά 
δεδοµένα. Κατ’ εξαίρεση είναι 
επιτρεπτές σχετικές ερωτήσεις 
προς τον υποψήφιο εργαζόµενο, 
εφόσον αφενός υποβάλλονται 
από επιχειρήσεις ή οργανισµούς 
που επιδιώκουν συγκεκριµένης 
κατεύθυνσης θρησκευτικούς ή 
πολιτικούς στόχους και αφετέρου 
τα καθήκοντα που θα ασκεί ο 

εργαζόµενος συναρτώνται άµεσα 
µε την επιδίωξη των στόχων 
αυτών.

Επισηµαίνουµε ότι σε κάθε 
περίπτωση συλλογής προσω-
πικών δεδοµένων και τήρησης 
σχετικού αρχείου από τον ερ-
γοδότη αυτό µπορεί να γίνεται 
µόνο κατόπιν προηγούµενης 
ενηµέρωσης και συγκατάθεσης 
του εργαζοµένου ως προς τα 
στοιχεία αυτά.

Τέλος, οι αρχές σε εθνικό και 
κοινοτικό επίπεδο ενισχύουν 
τη θέση των εργαζοµένων και 
επισηµαίνουν ότι η παραίτηση 
από τα εργασιακά τους δικαιώ-
µατά είναι άκυρη. 

Λάµπρος Θ. Κυπριώτης
Γ. Μούργελας & Συνεργάτες 

Εταιρεία ∆ικηγόρων

Η χρησιµότητα της κοινωνικής  
δικτύωσης στην αναζήτηση εργασίας
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επιχειρηµατικοτητα

Η πιο κρίσιµη στιγµή για την πορεία ενός οµίλου επιχειρήσεων 
είναι όταν αλλάζει την στρατηγική της! Θα πάει καλύτερα 
ή χειρότερα; Βρείτε την στρατηγική που ταιριάζει καλύτερα 

στην εταιρεία σας!
Ένας από τους συνήθεις προβληµατισµούς διευθυντών και 

ιδιοκτητών οµίλων επιχειρήσεων που τίθεται κατά τις πρώτες 
κιόλας συζητήσεις σχετικά µε τον σχεδιασµό και την κατασκευή 
της εταιρικής τους ιστοσελίδας, είναι το πως θα παρουσιάσουν 
όλες τους τις δραστηριότητες και πως θα καταφέρουν, να κρα-
τήσουν ενεργό το ενδιαφέρον του επισκέπτη ώστε να παραµείνει 
στην ιστοσελίδα και να βρει αυτό που ψάχνει. Επιπλέον, τους 
απασχολεί πάρα πολύ, το ότι στην ιστοσελίδα διαθέτουν µέχρι 
στιγµής, το υλικό που παρουσιάζεται είναι τόσο πυκνογραµµένο 
µε αποτέλεσµα, να δηµιουργείται άγχος όχι µόνο στους επισκέπτες 
του website αλλά και στους ίδιους.

Το άρθρο αυτό, δηµιουργήθηκε για να λύσει τα προβλήµατα 
που µπορεί να έχει ένας όµιλος επιχειρήσεων σε σχέση µε την 
παρουσία του στο διαδίκτυο και την εταιρική του ιστοσελίδα. Το 
άρθρο αρχικά γράφθηκε ως παρουσίαση πρότασης σε Όµιλο 
Επιχειρήσεων της Ελλάδας και εγκρίθηκε οµόφωνα. 

Έστω ότι µία ΑΕ µε 6 θυγατρικές, αποφασίζει να κατασκευά-
σει µία νέα εταιρική ιστοσελίδα η οποία θα παρουσιάζει µε πιο 
σύγχρονο τρόπο τις εγκαταστάσεις και τις δραστηριότητες των 
εταιρειών της.

Οι τρόποι που µπορούµε να χειριστούµε αυτό το project 
είναι τρεις για την προκειµένη περίπτωση: 

Re-design Ιστοσελίδας, κρατώντας σχεδόν την ίδια δοµή, 
ίδιο περιεχόµενο.

Κρατάµε τη δοµή της ιστοσελίδας του οµίλου όπως παρουσι-
άζεται αυτή τη στιγµή, µε το κεντρικό µενού και τα πλαϊνά µενού 
να γεµίζουν την ιστοσελίδα και απλά κάνουµε ένα redesign της 
ιστοσελίδας. Ο ανασχεδιασµός αυτός της ιστοσελίδας θα υπο-
δηλώνει αφενός ότι ο όµιλος αλλάζει και ανανεώνεται. Όλες οι 
επιχειρήσεις του οµίλου θα παρουσιάζονται σε µία σελίδα, ενώ 
τα υποµενού θα έχουν µεγάλη χρησιµότητα, καθώς θα πρέπει 
να παρουσιαστούν όλες οι δραστηριότητες ή τα προϊόντα της 
κάθε επιχείρησης. 

Η ιστοσελίδα θα είναι σίγουρα πιο µοντέρνα, θα είναι περισ-
σότερο ελκυστική από την παλιά ιστοσελίδα, θα τραβάει την 
προσοχή του επισκέπτη και ειδικά τον πρώτο καιρό, θα έχουµε 
πολλές επισκέψεις από τους υφιστάµενους χρήστες της ιστοσε-
λίδας οι οποίοι θα χαρούν µε τις αλλαγές και θα µιλήσουν για 
την καινούρια εµφάνιση της. Λόγω του εκσυγχρονισµού της 
ιστοσελίδας, θα έχουµε τη δυνατότητα να αναδείξουµε το φωτο-
γραφικό υλικό ή τα video που παρουσιάζουν τις δραστηριότητες, 
όπως επίσης, θα έχουµε µία µεγαλύτερη άνεση, να αυξήσουµε τις 
επισκέψεις µέσω κινητών και tablet αφού πλέον οι περισσότερες 
εταιρείες σχεδιασµού - κατασκευής ιστοσελίδων δηµιουργούν 
responsive design ώστε να µην υπάρχουν προβλήµατα ανάλογα 
µε το µέγεθος της οθόνης του κάθε επισκέπτη.

Ποιά θα είναι όµως τα µειονεκτήµατα;
Η ιστοσελίδα σας, όπως ακριβώς και η υπάρχουσα ιστοσελί-

δα, θα έχει πάρα πολλές κατηγορίες. Μία ιστοσελίδα µε τόσες 
πολλές πληροφορίες, είναι δύσκολο να κρατήσει τον επισκέπτη 
για αρκετό χρόνο ώστε να διαβάσει όλες τις επιπλέον υπηρεσίες 
που µπορεί να προσφέρει η κάθε θυγατρική εταιρεία ξεχωριστά. 
Κινδυνεύουµε, µε αυτόν τον τρόπο να χάσουµε τον επισκέπτη, 
λόγω του ότι χάθηκε στις πολλές πληροφορίες.

Πρέπει να σκεφτόµαστε ότι η ιστοσελίδα µας θα είναι επιτυχη-
µένη τη στιγµή που όλο και περισσότεροι επισκέπτες, επενδύουν 
όλο και περισσότερο χρόνο ψάχνοντας και βρίσκοντας χρήσιµες 
πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν, που θα τους πείσουν ότι 
πρέπει να σας καλέσουν ή να στείλουν e-mail επιλέγοντας να 
συνεργαστούν µε κάποια από τις εταιρείες. 

Τέλος, στην περίπτωση διαφηµιστικής προώθησης της ιστοσε-
λίδας, µέσω των google AdWords, το κόστος διαφήµισης µίας 
«γενικής ιστοσελίδας» είναι σηµαντικά αυξηµένο σε σχέση µε 
στοχευµένες ιστοσελίδες που προωθούν αλληλένδετες υπηρεσίες.

Κατασκευή Ιστοσελίδων µε βάση τις κατηγορίες δραστη-
ριοποίησης του οµίλου.

Αν ο στόχος του οµίλου είναι το re-branding, η ισχυροποίηση 
δηλαδή του brand name όχι µόνο της κεντρικής εταιρείας, αλλά 
και των θυγατρικών της, αλλά το budget είναι περιορισµένο, τότε 
ο υπεύθυνος που λαµβάνει τις αποφάσεις για την σταδιοδροµία 
της επιχείρησης πρέπει να προχωρήσει στο επόµενο στάδιο.

Στην προσπάθεια περιορισµού του budget που θα διατεθεί 
για την ηλεκτρονική παρουσία των εταιρειών, πρέπει να κα-
τηγοριοποιήσει τις δραστηριότητες των θυγατρικών επιχειρή-
σεων, να βρει τις κατηγορίες δραστηριοτήτων οι οποίες είναι 
συµπληρωµατικές και να αποφασίσει να κατασκευάσει τόσες 
ιστοσελίδες όσες είναι οι κατηγορίες των δραστηριοτήτων της 
κάθε θυγατρικής επιχείρησης.

Έστω ότι µε βάση τις κεντρικές κατηγορίες δραστηριοτήτων, 
οι οποίες όχι µόνο ταιριάζουν, αλλά είναι αλληλένδετες και συ-

µπληρωµατικές (π.χ. εταιρεία γραφικών τεχνών και τυπογραφείο), 
οι δραστηριότητες µπορούν να χωριστούν σε 4 διαφορετικούς 
τοµείς. Τότε, το ελάχιστο που πρέπει να πραγµατοποιηθεί είναι 
να δηµιουργηθούν τέσσερις διαφορετικές ιστοσελίδες, οι οποίες 
θα έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί µε τέτοιον τρόπο ώστε 
να είναι φιλικές στους χρήστες που στοχεύουµε, να είναι απλές 
στη χρήση και να µην είναι πιεστικά γεµισµένες µε πληροφορίες 
ή µε ατελείωτα από υποκατηγορίες µενού.

Γιατί χωρίζουµε τις ειδικότητες σε διαφορετικές ιστοσελίδες; 
• Για να είναι η κάθε ιστοσελίδα, εύκολη στη χρήση, απλή και 
εύστοχη. Αν ο επισκέπτης δεν βρει αυτό που αναζητά εντός 20-
30 δευτερολέπτων, θα φύγει.
• Διαχωρίζοντας το υλικό μας σε τέσσερις διαφορετικές ιστοσελί-
δες, κρατάµε το εικαστικό µας καθαρό στα µάτια του επισκέπτη, 
δεν τον τροµάζουµε µε πολλά διαφορετικά µενού. 
• Έχουμε τη δυνατότητα να τον κατευθύνουμε ευκολότερα στα 
σηµεία που θέλουµε να του τραβήξουν την προσοχή.
• Όταν έχουμε μια σημαντική ανακοίνωση, είναι πιο εύκολο να 
την αναδείξουµε και να την προσέξει.
• Δείχνουμε στους επισκέπτες καλή οργάνωση. Η οργάνωση 
της ιστοσελίδας έχει αντίκτυπο και στην εικόνα που λαµβάνει 
συµπερασµατικά για τις επιχειρήσεις σας ο επισκέπτης και υπο-
ψήφιος πελάτης.
• Δίνουμε στις μηχανές αναζήτησης τη δυνατότητα να καταλάβουν 
ότι κάθε ιστοσελίδα µας είναι στοχευµένη για το κοινό-στόχος 
και αυτό έχει ως αποτέλεσµα, να µπορούµε να βρισκόµαστε πιο 
ψηλά στα αποτελέσµατα των αναζητήσεων.
• Καλύτερη κάλυψη αρνητικών σχολίων. Αν γραφθεί κάποιο 
αρνητικό σχόλιο σε κάποια άλλη ιστοσελίδα, λόγω της δυνα-
µικής του, τείνει να βρίσκεται πιο ψηλά από την ιστοσελίδα µας. 
Έχοντας τέσσερις, δυνατές ιστοσελίδες, έχουµε τη δυνατότητα, 
να τα «σπρώχνουµε» παρακάτω, απλά ενηµερώνοντας µε νέα 
και τις κατάλληλες λέξεις-κλειδιά, ώστε να γεµίσουµε τις πρώτες 
σελίδες µόνο µε αποτελέσµατα τα οποία τα έχουµε γράψει εµείς.
• Στην περίπτωση που μελλοντικά αποφασίσετε να διαθέσετε 
χρήµατα στην ηλεκτρονική διαφήµιση για να προσελκύσετε νέους 
πελάτες, το κόστος διαφήµισης διαφορετικών αλλά στοχευµένων 
ιστοσελίδων, είναι κατά πολύ χαµηλότερο από την προώθηση 
µίας «γενικής» ιστοσελίδας.
• Καλύτερη πώληση. Ο επισκέπτης, έχοντας τη δυνατότητα να βρει 
εύκολα τις πληροφορίες που ψάχνει, παραµένει στη σελίδα για 
περισσότερο χρόνο και έτσι ανεβάζουµε το ποσοστό κλεισίµατος 
του νέου πελάτη. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, πρέπει να 
σκεφτούµε ως καταναλωτές πιο εύκολα θα αγοράσουµε από ένα 
κατάστηµα το οποίο έχει µόνο ρούχα που είναι οµαδοποιηµένα 
καλά και σύµφωνα µε τις ανάγκες του κάθε πελάτη, σε αντίθεση 
µε ένα κατάστηµα που έχει τα πάντα σε µικρά-µικρά ραφάκια 
και συρτάρια.

Κατασκευή ιστοσελίδων µε στόχο τη µεγιστοποίηση του 
ποσοστού µετατροπής του επισκέπτη σε πελάτη (conversion 
rate).

Διαχωρίζουμε όλες τις υπηρεσίες-επιχειρήσεις του ομίλου σε 
αυτόνοµες ιστοσελίδες, µε στόχο την εξιδανίκευση του εικαστικού 

ανάλογα µε το κοινό που απευθύνεται η κάθε επιχείρηση. Έτσι, 
ο χρήστης θα βρίσκει πολύ εύκολα, αυτό ακριβώς που ζητάει. 
Όλες οι ιστοσελίδες των επιχειρήσεών σας, θα είναι συνδεδε-
µένες µεταξύ τους, ώστε να ισχυροποιείται το brand name στο 
διαδίκτυο και να εµφανίζεται ακόµα πιο ψηλά στις σελίδες των 
αποτελεσµάτων αναζήτησης.

Στην περίπτωση που θέλετε να προωθήσετε τις επιχειρήσεις µε 
Google AdWords, το κόστος θα είναι ακόµα µικρότερο από την 
προηγούμενη πρόταση. O λόγος είναι ότι η Google με τον Δείκτη 
Ποιότητας που βρίσκεται στα εργαλεία του AdWords, αξιολογεί 
τη διαφηµιστική καµπάνια της ιστοσελίδας σας, µε βασικότερο 
κριτήριο τη σχετικότητα της διαφήµισης µε την ιστοσελίδα σας. 
Η Google επιβραβεύει τις στοχευµένες διαφηµίσεις σε καλά σχε-
διασµένες ιστοσελίδες και τις εµφανίζει στα πρώτα αποτελέσµατα 
αναζήτησης, µε αποτέλεσµα να λαµβάνουν περισσότερα κλικ, µε 
λιγότερα χρήµατα, καθώς, όταν η λέξη-κλειδί έχει υψηλό δείκτη 
ποιότητας, σας βοηθάει, χρεώνοντάς σας λιγότερα χρήµατα.

Το να πετύχει κανείς την απλότητα, είναι πολύ πιο δύσκολο από 
το να πετύχει κάτι πολύπλοκο. Ο στόχος είναι, όποιος επισκέπτεται 
τις ιστοσελίδες σας, να µπορεί να βρίσκει εύκολα, χωρίς κόπο, 
χωρίς χαµένο χρόνο, όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ώστε 
να πεισθεί να σας έρθει σε επικοινωνία µαζί σας. Με βάση τον 
στόχο αυτό, έγινε ο παρακάτω διαχωρισµός. Κάθε ιστοσελίδα θα 
έχει τη δική της µοναδική δοµή και design σύµφωνα µε το target 
group που θέλουµε να κερδίσουµε. Η ιστοσελίδα θα σχεδιαστεί 
έτσι ώστε να µπορεί να πραγµατοποιεί προτάσεις αυτόµατα στους 
επισκέπτες για να διαβάσουν επιπλέον πληροφορίες που τους 
ενδιαφέρουν σύµφωνα µε αυτά που διαβάζουν. Οι ιστοσελίδες 
συνδέονται µεταξύ τους και οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να 
µεταφερθούν από την µία ιστοσελίδα στην άλλη εάν θέλουν να 
µάθουν περισσότερα για τις συµπληρωµατικές δραστηριότητες 
που προσφέρετε.

Με την τρίτη πρόταση, σας δίνεται η ευκαιρία να ξεχωρίσετε 
από τον ανταγωνισµό µε αυτή την ιδιαίτερη παρουσίαση των 
ιστοσελίδων. Με αυτή την πρόταση, έχετε επίσης την δυνατότητα 
να διαχειριστείτε καλύτερα τυχόν αρνητικά σχόλια που έχουν 
γραφεί. Πιο συγκεκριµένα, όταν ένα καινούριο αρνητικό σχόλιο 
βγαίνει στο internet, η ύπαρξη πολλών ισχυρών σελίδων που 
«συνεργάζονται» µεταξύ τους, µόλις βγει το αρνητικό σχόλιο, 
µε µία πρωτοποριακή µεθοδολογία που έχουµε ανακαλύψει, 
µας δίνεται η δυνατότητα, εντός λίγων εβδοµάδων, να το µετα-
φέρουµε πολύ χαµηλά στα αποτελέσµατα των αναζητήσεων.

Από πολλές απόψεις, ο σχεδιασµός πολλών ιστοσελίδων αντί 
για µια «γενική ιστοσελίδα» που περιέχει ολόκληρο τον όγκο των 
πληροφοριών µαζεµένο, όπως είδαµε στην αρχή της ανάλυσης, 
προσφέρει πολλά πλεονεκτήµατα στον Όµιλο επιχειρήσεων. Η 
εταιρική σας ιστοσελίδα δεν είναι µόνο µια γενική εικόνα της 
επιχείρησής σας αλλά αποτελεί το µέρος όπου προβάλλεται όλο 
το περιεχόµενο της εταιρείας και διαµορφώνεται η αντίληψη που 
έχουν για εσάς και τις επιχειρήσεις σας οι επισκέπτες.

Skourlis Dimitris
Founder of emads Internet Solutions www.emads.gr

Στρατηγική οµίλου επιχειρήσεων-  
Project: Σχεδιασµός ιστοσελίδας
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επιχειρηµατικοτητα Συνεντευξη

Η Χαρισµάθεια ως αναγκαιότητα στην εκπαίδευση
Η Χαρισµάθεια είναι ένας νεοσύστατος, οργανισµός, ο οποίος 

δίνει έµφαση στην ανάπτυξη των χαρισµατικών παιδιών, 
στην υποστήριξη και την αναγνώριση τους. Αποτελεί µια 

ευρύτερη συνεργασία και συµπόρευση όλων των δυνάµεων που 
ασχολούνται µε τα παιδιά αυτά, µε σκοπό την εφαρµογή του 
αυτονόητου και λογικού στην εκπαίδευση.O Αλέξανδρος Παπαν-
δρέου ιδρυτής και πρόεδρος της Χαρισµάθειας µας µιλάει για την 
προσπάθεια τους και για το µέλλον των χαρισµατικών παιδιών

Για ποιο λόγο υπάρχει η ανάγκη δηµιουργίας ενός οργανισµού 
σαν το δικό σας;
Υπάρχει ένα προφανές κενό στην εκπαίδευση. ∆εν θεωρούµε 

ότι κάνουµε κάτι καινοτόµο. ∆εν θεωρούµε ότι αυτή τη στιγµή 
ανοίγουµε τα µάτια στον κόσµο και του λέµε κάτι ρηξικέλευθο, 
λέµε τα αυτονόητα. Είναι τραγικό στην Ελλάδα του 2015 να κά-
νουµε κάτι αυτονόητο και να µας κοιτάνε όλοι µε θαυµασµό σαν 
να κάνουµε κάτι πρωτοποριακό. Όταν είµαστε σε µια κρίση και 
λέµε ότι επιδιώκουµε και επιθυµούµε την επιχειρηµατικότητα, 
την καινοτοµία, τις καινούργιες ιδέες, µεγαλύτερο ακαθάριστο 
προϊόν, µεγαλύτερη παραγωγή, το βασικό µας ερώτηµα θα έπρεπε 
να είναι από πού θα έρθουν αυτά. Η πρώτη µας ύλη δεν πρέπει 
να είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν µάθει να σκέφτονται και να 
δηµιουργούν; Οπότε εκ των πραγµάτων χρειάζεται να µπορείς 
να αναπτύξεις την δηµιουργικότητα και την κριτική ικανότητα. 

Στην βιοµηχανική επανάσταση έγινε µια σηµαντική πρόοδος 
λέγοντας ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να περάσουν υποχρεωτικά 
από το στάδιο της εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση όµως δεν µπορεί 
να µείνει στο στάδιο εκείνης της περιόδου. ∆εν γίνεται να είναι 
τυποποιηµένες µέθοδοι. Πλέον ο άνθρωπος καλείτε να δηµιουρ-
γήσει και να έχει κρίση.

Ο ρόλος της Χαρισµάθειας δεν γίνεται σήµερα από τα πειρα-
µατικά σχολεία;
Είναι κάτι που θα έπρεπε να κάνουν τα πειραµατικά σχολεία. 

Τόσο τα πειραµατικά όσο και τα πρότυπα έχουν χάσει τον ρόλο 
τους. Εµείς µιλάµε για εναλλακτικούς τρόπους εκπαίδευσης, για 
διαθεµατικότητα, περισσότερη διδασκαλία αντικειµένου παρά 
για διδασκαλία µεθοδολογιών, για µια ολιστική προσέγγιση των 
πραγµάτων. 

Πλέον τα πειραµατικά έχουν υποβαθµιστεί. Θα έπρεπε να 
είναι ένας χώρος που θα έπαιρνε µαθητές που έχουν ανάγκη 
από ένα διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας και να µπορέσει να 
τους διαµορφώσει µε ένα διαφορετικό τρόπο από αυτόν που 
θα το διαµόρφωνε ένα συµβατικό σχολείο. Αυτό που κάνουν 
τα πειραµατικά σχολεία είναι να παίρνουν µαθητές στην τύχη, 
που σηµαίνει ότι δεν ξέρουµε αν αυτοί οι µαθητές χρειάζονται 
µια διαφορετική προσέγγιση. Η διαδικασία επιλογής δεν πρέπει 
να είναι µε κλήρωση, ή µε τεστ γνωστικού αντικειµένου, δεν θα 
έπρεπε να είναι µε το αν ένας µαθητής είναι άριστος ή όχι, αλλά 
αν ο µαθητής αυτός µπορεί να αναπτύξει τον τρόπο σκέψης του 
µε έναν διαφορετικό τρόπο. 

Ο τρόπος αυτός διδασκαλίας δεν θα έπρεπε να αφορά όλους 
τους µαθητές ανεξαρτήτως διαχωρισµού;
Εµείς προτείνουµε διδασκαλία µέσα σε τάξεις πολλαπλών ταχυ-

τήτων. Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα τα παιδιά χωρίζονται 
µε βάση το όνοµα τους και ούτε καν τα ενδιαφέροντα τους ή τις 
ικανότητες τους ή ακόµα και τις επιδόσεις τους. 

Μέσα σε αυτές τις τάξεις λοιπόν προτείνουµε στρατηγικές δι-
δασκαλίες έτσι ώστε όλα τα παιδιά, τα χαρισµατικά, τα παιδιά 
του µέσου όρου, τα παιδιά που είναι κάτω από τον µέσο όρο να 
µπορούν να µάθουν ταυτόχρονα. Η δηµιουργικότητα και η κριτική 
ικανότητα χρειάζεται σε όλα τα παιδιά. 

Τα χαρισµατικά παιδιά δεν µπορούν χωρίς τη δηµιουργικότητα 
και την κριτική ικανότητα, δεν µπορούν σε ένα αποστειρωµένο 
εκπαιδευτικό σύστηµα, δεν µπορούν να µπουν στο κουστούµι 
του µέσου όρου, δεν µπορούν να παπαγαλίσουν. Αν λοιπόν 
συνεχίσουν έτσι κάποια στιγµή απλά θα παρατήσουν το σχολείο. 
Είναι αναγκαιότητα λοιπόν το σχολείο σήµερα να µπολιαστεί µε 
όλα τα παραπάνω στοιχεία που φέρνουµε ως Χαρισµάθεια µε 
σκοπό να µην υπάρχει ταβάνι στην εκπαίδευση. 

Τι προγράµµατα τρέχετε σήµερα στη Χαρισµάθεια;
Αυτή τη στιγµή έχουµε 4 προγράµµατα. Το 1ο αφορά παιδιά του 

δηµοτικού (8-12 ετών), όπου εκεί προσπαθούµε να καλύψουµε 
όλο το εύρος των γνωστικών αντικειµένων. Ξεκινάµε από µυθολο-
γία, περνάµε στη συµπαντολογία και τη θεωρία της σχετικότητας 
φτάνουµε µέχρι και στη δηµιουργία της γης και στη θεωρία του 
∆αρβίνου. Τα παιδιά αυτά καλούνται στο δηµοτικό να γνωρίσουν 
όλα τα αντικείµενα για να συνεχίσουν στο 2ο πρόγραµµα (γυµνά-
σιο), στο οποίο γίνεται εµβάθυνση. Έχουν αναγνωρίσει λοιπόν από 
το δηµοτικό τι είναι αυτό που τους αρέσει και καλούνται πλέον 
στο γυµνάσιο και το λύκειο να εµβαθύνουν και να κάνουν κτήµα 
τους αυτό που τα ίδια έχουν επιλέξει.

Πέρα από αυτά έχουµε και κάποια συµπληρωµατικά προγράµ-

µατα. Το ένα απευθύνεται σε γονείς και είναι κύκλος συµβου-
λευτικής. Αυτό γίνεται µε σκοπό οι γονείς να καταλάβουν λίγο 
περισσότερο τα παιδιά τους, να κατανοήσουν ότι οι συµβατικές 
µορφές αντιµετώπισης ενός παιδιού δεν βρίσκουν ανταπόκριση 
στα χαρισµατικά παιδιά γιατί έχουν διαφορετικό τρόπο σκέψης, 
άλλα κίνητρα, διαφορετικό τρόπο αντίληψης.

Το τελευταίο πρόγραµµα είναι επιµόρφωση εκπαιδευτικών. 
Επειδή µιλάµε για τάξεις πολλαπλών ταχυτήτων, προσπαθούµε 
να βοηθήσουµε τους εκπαιδευτικούς να ανταποκριθούν έτσι 
ώστε τα παιδιά να µπορέσουν να αναπτύξουν στο έπακρο τις 
δυνατότητες τους.

Τα παιδιά που ακολούθησαν τα προγράµµατα σας βρήκαν 
κάποια ουσία ερχόµενα σε εσάς, ουσιαστικά αυτό που δεν 
έβρισκαν στο σχολείο τους. Αυτό δεν τους δηµιουργεί µια 
ολοένα µεγαλύτερη αποστροφή προς το συµβατικό σχολείο;
Τα παιδιά αυτά ήδη αισθάνονται διαφορετικά, ήδη δεν καλύ-

πτονται από το εκπαιδευτικό σύστηµα. Εµείς λέµε στα παιδιά που 
βλέπουν ότι δεν χωράνε στο σχολείο τους, ότι υπάρχει αποκούµπι, 
ότι υπάρχει δυνατότητα η εκπαίδευση να γίνει µε διαφορετικό 
τρόπο. Τα παιδιά αυτά µπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο αφενός 
για να πάρουν γνωστικά ότι έχει να τους δώσει και αφετέρου να 
κοινωνικοποιηθούν ναι να καλύψουν συναισθηµατικές ανάγκες. 
Συµπληρώνοντας όµως τις ανάγκες τους µε τα προγράµµατα µας 
θα έχουν απεµπλακεί από τη δέσµευση ότι πρέπει να πάνε στο 
σχολείο για να µάθουν, γιατί θα ξέρουν ότι η εκπαίδευση δεν είναι 
µόνο ότι υπάρχει στο σχολείο. Θα περάσουν έτσι σε µια διαδικασία 
αυτοβελτίωσης και αυτονοµίας στη µάθηση. 

Στην πυραµίδα του Maslow το κοµµάτι της κοινωνικής αποδοχής 
και ιδιαίτερα στο χώρο του σχολείου αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. 
Όταν λοιπόν ένα παιδί βλέπει ότι δεν µπορεί να συµβαδίσει µε 
τους συνοµήλικους του γιατί έχει διαφορετικό τρόπο σκέψης 
και αντιµετώπισης των πραγµάτων από την καθηµερινότητα 
του πως θα καλύψει το κοµµάτι της κοινωνικοποίησης;
Στην πυραµίδα του Maslow είναι στα υψηλότερα επίπεδα η 

κοινωνική αποδοχή. Το παιδί αυτό όµως εκ των πραγµάτων 
νιώθει αποκοµµένο. Για να µπορέσει να καλύψει το ζήτηµα της 
κοινωνικής αποδοχής αναγκάζεται να θυσιάσει την προσωπική 
πληρότητα που είναι το υψηλότερο επίπεδο. Οπότε ο ίδιος δεν 
αισθάνεται πλήρης απλά και µόνο για να µπορεί να αισθάνεται 
κοινωνικά αποδεκτός.

 Το παιδί πρέπει να απεµπλακεί από αυτό συγκρουσιακό πλαί-
σιο. Πρέπει να κατανοήσει ότι δεν έχει πρόβληµα, δεν είναι κακό 
που θέλει να ρωτήσει κάτι που είναι εκτός ύλης, δεν είναι κακό 
που ξέρει πράγµατα που οι συµµαθητές τους δεν ξέρουν. Όταν 
λοιπόν βγει από αυτό το πλαίσιο θα καταλάβει ότι δεν έχει να 
αποδείξει κάτι στους γύρω του και πλέον θα πηγαίνει στο σχολείο 
και θα αναπτύσσει τις κοινωνικές του δεξιότητες. Θα αναπτύσσει 
διαφορετικές τακτικές επικοινωνίας µε τους άλλους γιατί πλέον 
δεν θα προσπαθεί να αποδείξει κάτι. Αν θα έχει βρει προσωπική 
πληρότητα, δηλαδή αποδεχτεί τον εαυτό του, θα ζητήσει από 
τους άλλους να τον αποδεχτούν όντας αυτός που είναι και όχι 
αλλάζοντας. 

Αυτή τη στιγµή τι πρέπει να αλλάξει στην εκπαιδευτική διαδικασία;
Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πούµε ότι πρέπει να επενδύσου-

µε σε καινούργιου τύπου σχολεία. Αυτό που χρειάζεται είναι να 
υπάρξουν καινούργιου τύπου εκπαιδευτικοί, ιδιαίτερα στις µικρό-
τερες τάξεις, τα µαθήµατα να γίνουν διαθεµατικά, να σπάσουν τα 
όρια µεταξύ των µαθηµάτων. Έτσι τα παιδιά θα κατανοήσουν ότι 
υπάρχει µια ολιστική προσέγγιση και όχι µια αυστηρή διδακτέα 
ύλη την οποία πρέπει να την αποµνηµονεύσουν. Πρέπει τα παι-

διά να µάθουν να διαχειρίζονται την πληροφορία. Είµαστε στην 
εποχή της πληροφορίας και αυτό που καλούµαστε να κάνουµε 
όλοι µας είναι να µάθουµε πώς να την διαχειριζόµαστε και πώς 
να την αξιοποιούµε και να µην παραµένει η πληροφορία απλά 
ένα δεδοµένο. Πρέπει η εκπαίδευση να περάσει στην εποχή της 
πληροφορίας. 

Επίσης είναι πολύ µεγάλο τροχοπέδη οι πανελλήνιες οι οποίες 
¨λένε¨ στον µαθητή ότι πρέπει να αποµνηµονεύσει ένα συγκε-
κριµένο όγκο πληροφορίας, τον οποίο θα αναπαράγει για να 
περάσει σε µια σχολή. Είναι πολύ στρεβλό. Είναι σαν δίνουµε ISO 
σε έναν µαθητή. Ας µπει στο πανεπιστήµιο και αν δεν µπορεί να 
ανταπεξέλθει ας πάει σε κάποιο άλλο ίδρυµα. Για ποιο λόγο να 
τιµωρούµε ένα µαθητή ο οποίος δεν ήταν καλός στο σχολείο αν 
στο πανεπιστήµιο κάνει πάταγο; Προφανώς το σχολείο δεν ήταν 
στα µέτρα του και δεν έβγαλε καλό βαθµό.

∆εν θα ήταν προτιµότερο τα χαρισµατικά παιδιά να ανιχνεύονται 
σε πιο µικρές ηλικίες;
Η ανίχνευση της χαρισµατικότητας µπορεί να γίνει από 6 χρονών, 

αλλά ποτέ δεν είναι αργά για οποιοδήποτε παιδί. Στην Αµερική 
υπάρχουν ψυχοµετρικά εργαλεία για ηλικίες 3,5 ετών ενώ στην 
Ελλάδα έχουµε από την ηλικία των 6 ετών. 

Το ζήτηµα είναι ότι όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από το αν είναι 
χαρισµατικά ή όχι, πρέπει να αναπτύξουν την κριτική ικανότη-
τα, τη σύνθεση πληροφοριών και τη δηµιουργία. Να υπάρχει 
καινοτόµα σκέψη, ανάλυση και επαγωγή. ∆ιαδικασίες που είναι 
αυτονόητες αλλά δυστυχώς κατά παράδοξο τρόπο συζητάµε αν 
πρέπει να µπει η δηµιουργικότητα και η κριτική ικανότητα στην 
εκπαίδευση. Οφθαλµοφανώς χωρίς αυτά δεν µπορούµε να 
προχωρήσουµε και καλούµαστε µόνοι µας να τα αναπτύξουµε 
στο µέτρο του δυνατού. 

Είναι σηµαντικό όµως να πούµε ότι δεν ευθύνεται µόνο η δοµή 
των σχολείων αλλά επίσης και των πανεπιστηµίων που βγάζουν 
τους εκπαιδευτικούς του αύριο. Οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί 
στα πανεπιστήµια διδάσκονται µεθοδολογίες και όχι αντικείµενα. 
Αν κάποιος µαθητής αποκλίνει από τη µεθοδολογία έχοντας σωστά 
αποτελέσµατα, ο καθηγητής είναι παροπλισµένος. Η διαφορετικά 
του και η αποκλίνουσα σκέψη καταστέλλονται αντί να επικροτηθούν.

Αυτή τη στιγµή µε ποιους συνεργάζεστε;
Με δασκάλους, εκπαιδευτικούς, διδάκτορες, µε παιδοψυχο-

λόγους που µας παρέχουν ψυχοµετρικά εργαλεία, εταιρείες που 
µας βοηθάνε να εντάξουµε το gamification σε όλη τη διαδικασία, 
εκπαιδευτικοί που διαµορφώνουν το περιεχόµενο και µια σειρά 
ανθρώπων που έχουν στοιχηθεί πίσω από την προσπάθεια του 
οργανισµού οι οποίοι επιθυµούν να συνεισφέρουν.

Υπάρχουν αποτελέσµατα που µπορείτε να παρουσιάσετε;
Ακόµα και από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας είχαµε δει τροµε-

ρή µεταστροφή στα παιδιά. Κάποια είχαν κερδίσει πάρα πολλά 
σε κάλυψη συναισθηµατικών αναγκών ενώ άλλα κέρδισαν στο 
γνωστικό κοµµάτι. Βέβαια να πούµε ότι κανένα παιδί δεν πρόκειται 
από εµάς να πάρει πιστοποίηση ότι είναι χαρισµατικό ή ότι δεν 
είναι. Θέλουµε να βοηθήσουµε έτσι ώστε τα παιδιά να γίνουν πιο 
ολοκληρωµένοι άνθρωποι. Όσα παιδιά νιώθουν ότι από εµάς 
έχουν κάτι να κερδίσουν θα µείνουν, αν όµως θεωρούν ότι δεν 
κερδίζουν κάτι καλό θα ήταν να φύγουν. Τα παιδιά για εµάς δεν 
είναι χρήµατα που τους βλέπουµε ως πελάτες. 

Αν θέλουµε να µιλήσουµε µε ποσοστά ένα 75% των παιδιών 
που ήρθε πέρυσι συνεχίζει και φέτος. Υπάρχουν παιδιά που έχουν 
ολοκληρώσει ήδη 3 χρόνια και φέτος θα µπουν στη 4η χρονιά

Φεύγοντας από εσάς καταφέρνουν να διαχειριστούν την πίεση; 
Το καταφέρνουν γιατί την έχουν γνωρίσει από πριν. Μέσα στα 

προγράµµατα τους πιέζουµε εµείς οι ίδιοι και µάλιστα τους λέµε 
από την αρχή ότι θα αποτύχουν. Έτσι θα µάθουν να διαχειρίζονται 
την αποτυχία, µαθαίνουν να διαχειρίζονται την πίεση. Μπαίνουµε 
λοιπόν στη διαδικασία να µιλήσουµε για την αδράνεια, την πίεση, 
να µην προσδιορίζει τον εαυτό του µέσα από την αποτυχία ή την 
επιτυχία και να µπορεί να δέχεται την πίεση µόνο όταν αυτή έχει 
κάτι να του δώσει.

Οπότε αν κάποιο παιδί θέλει να έρθει που µπορεί να απευθυνθεί;
 Θα πρέπει να µας στείλει ένα mail στο gifted@charismatheia.edu.

gr. Υπάρχει µια διαδικασία επιλογής η οποία θα γίνει 31 Οκτωβρίου, 
τα µαθήµατα ξεκινάνε στις 21 Νοεµβρίου. Το παιδί θα πρέπει να 
έρθει και να δούµε την δηµιουργικότητα του, την αντίληψη του, τα 
ενδιαφέροντα του ακόµα και τα κίνητρα του µε σκοπό να δούµε 
αν έχει να κερδίσει από το πρόγραµµα. ∆εν σηµαίνει ότι αν ένα 
παιδί είναι έξυπνο θα το πάρουµε στο πρόγραµµα, όπως επίσης 
και αν κάποιο παιδί δεν είναι εξαιρετικά έξυπνο δε θα επιλεγεί. θα 
πάρουµε τα παιδιά που έχουν το κίνητρο να σηκωθούν Σάββατο 
πρωί γιατί θα θέλουν να µάθουν ένα γνωστικό αντικείµενο που 
δε διδάσκεται στο σχολείο.

Απόστολος Ζαβιτσάνος
Υπεύθυνος ∆ηµοσιογραφικής Τεκµηρίωσης
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εθελοντισµοσ

Η "Άνοιξη" είναι αστική εταιρεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που 
στόχο έχει να συµβάλλει στην καταπολέµηση των αλλεργιών και του 
άσθµατος µέσω της ενηµέρωσης, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής 
παρουσίας και της έρευνας. Η "Άνοιξη" επίσης διοργανώνει ηµερίδες, 

ενηµερωτικά σεµινάρια, συζητήσεις και άλλες εκδηλώσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα, που 
απευθύνονται σε γονείς παιδιών µε άσθµα και αλλεργίες, άλλα και ευρύτερα σε άτοµα µε 
υπερευαισθησίες, αλλεργίες και άσθµα. Οργανώνει ενηµερωτικές εκδηλώσεις προς το ευρύ 
κοινό, για τη σωστή και έγκυρη πληροφόρηση σχετικά µε τις αλλεργίες και το άσθµα.
Επιπρόσθετα διευκολύνει τη φροντίδα αλλεργικών παιδιών που δυσκολεύονται να ακολου-
θήσουν τη θεραπεία τους λόγω κοινωνικών δυσχερειών και µεσολαβεί σε κοινωνικούς φορείς 
για την προστασία όσων αντιµετωπίζουν προβλήµατα αλλεργιών και άσθµατος.
Aγγελία: Η Ανοιξη µία ΜΚΟ που ασχολείται µε την προώθηση µίας καλύτερης ποιότητας 
ζωής παιδιών µε άσθµα και αλλεργίες αναζητά συνεργάτες για εθελοντική εργασία. 
Υπεύθυνη επικοινωνίας κυρία Κυρία Λεγάκη, τηλ.: 210 7776964 (εσωτερικό 13) (10:00-14:00) 
e-mail: info@allergyped.gr - marisalegaki@yahoo.com

Η W.T.A. ξεκινά µια εκστρατεία αιµοδοσίας poy συµβαίνει για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα, µε τη συµµετοχή των πολεµικών τεχνών και 
τα γυµναστήρια, σε όλη τη χώρα.
Η ανάγκη για αίµα στην Ελλάδα αυξάνεται συνεχώς. Εµείς, ως 

ένωση, έχουµε την αίσθηση ότι οι άνθρωποι που συµµετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες 
αποτελούν εξαιρετικό δυναµικό δυνητικών δοτών, καθώς είναι, εξ ορισµού, νέοι και άτοµα 
υγιή, των οποίων η αρτηριακή προσφορά θα µπορούσε να είναι πολύτιµη για τις ανάγκες 
της χώρας.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ανάπτυξη της εθελοντικής αιµοδοσίας, η W.T.A. για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα, και σε συνεργασία µε τις µονάδες συλλογής αίµατος κινητό του Γενικού 
Νοσοκοµείου Αθηνών «Λαϊκό» και άλλα µεγάλα νοσοκοµεία, ξεκινά µια εκστρατεία ευαισθη-
τοποίησης για τη δωρεά και τη δηµόσια αίµατος, προκειµένου να δηµιουργηθούν τράπεζες 
αίµατος, µε τη συµµετοχή των ελληνικών συλλόγων πολεµικών τεχνών και γυµναστήρια.
Αγγελία: Ζητούνται άµεσα εθελοντές για τη στελέχωση και οργάνωση της καµπάνιας αιµο-
δοσίας στο νοµό Αττικής. 
Για συµµετοχή, µπορείτε να µας αποστείλετε µήνυµα στη διεύθυνση:  
blood@worldtrainersassociation.com. Yπεύθυνος: Μπάµπης Παναγιωτακόπουλος -  
Αθήνα / Μαρούσι - Τηλέφωνο: 211 4043552

Σε καλούµε να συµµετάσχεις και να ενωθείς µαζί µας στο One World 
Center School, στην προσπάθειά µας να οικοδοµήσουµε έναν καλύ-
τερο κόσµο. 

Η πρόσβαση στην εκπαίδευση, την υγειονοµική περίθαλψη, το καθαρό νερό και η ασφάλεια 
είναι µερικά από τα θέµατα τα οποία ασχολούµαστε και συνεργαζόµαστε. 
Σας προσφέρουµε ένα πρόγραµµα στο οποίο θα έχει επίδραση στις ζωές πολλών ανθρώπων. 
Την ίδια στιγµή θα αναπτυχθείς και εσύ ο ίδιος προσωπικά, ακαδηµαϊκά και κοινωνικά. Έλα 
µαζί µας να ζήσεις συναρπαστικές στιγµές!
Αγγελία: Ψάχντε για νέες εµπειρίες που να αλλάξουν την ζωής ας;
Σας παρέχουµε τις κατάλληλες γνώσεις, οι οποίες συνδέονται µε την προσφορά εθελοντικής 
εργασίας και τη δυνατότητα να ταξιδέψετε.
Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα προσφερόµενα προγράµµατα (One World Center programmes) 
και τα οποία διαρκούν από 5 µέχρι 36 µήνες.
Συµµετέχοντας σε κάποιο από αυτά, θα σας δοθεί η δυνατότητα όχι µόνο να γνωρίσετε 
καινούργια αντικείµενα αλλά παράλληλα να λάβετε πιστοποίηση σε θέµατα που σχετίζονται 
µε την ανάπτυξη κοινωφελών, περιβαλλοντολογικών δραστηριοτήτων ή ακόµα να λάβετε 
βασικό πτυχίο στα παιδαγωγικά.
To κέντρο που προσφέρει τα προγράµµατα, One World Center (OWC), συνδέει 4 σχολεία 
σε 3 χώρες, στη ∆ανία, στη Νορβηγία και στο Ηνωµένο Βασίλειο.
Η βασική εκπαίδευση παρέχεται στις χώρες αυτές, ενώ η πρακτική εργασία πραγµατοποιείται 
στην Αφρική, στην Ινδία, στη Λατινική Αµερική ή στα νησιά της Καραϊβικής.
Κατά τη διάρκεια των προγραµµάτων, σας δίνετε η δυνατότητα να ταξιδέψετε και να συµµε-
τάσχετε σε εθελοντικές δράσεις, υποστηρίζοντας τις τοπικές κοινότητες και βελτιώνοντας τις 
συνθήκες ζωής τους.
Για να συµµετάσχετε στα προγράµµατα του OWC δεν απαιτούνται εξειδικευµένες γνώσεις, 
αλλά το κίνητρο για να βελτιώσετε τον κόσµο στον οποίο ζούµε.
Τα ελάχιστα προαπαιτούµενα είναι, να είστε το λιγότερο 18 ετών και να µπορείτε να 
επικοινωνείτε στα αγγλικά.
Απαιτείται ένα ποσό εγγραφής για τη συµµετοχή σας. ∆εν χρειάζεται να είστε πλούσιοι για 
να συµµετάσχετε.
Τα χρήµατα που χρειάζονται για την κάλυψη των εξόδων των παρεχόµενων µαθηµάτων 
µπορούν να εξασφαλιστούν, είτε µέσω εργασίας που θα σας προσφερθεί κατά τη διάρκεια 
του προγράµµατος είτε µέσω προσφερόµενης εργασίας πριν την έναρξη του προγράµµατος.
Τα προσφερόµενα προγράµµατα από το OWC για το έτος 2015 είναι:
• elo   e gog ,  o , , Δανία
• g g  e oo ,  o , ορβηγία
• l e   e e ,  o , e ol , Δανία
• l e    e , ,  o , ορβηγία ο οέμβριο
• l e   ,  o , , Ηνωμένο ασίλειο
• g g  e oo ,  o , e ol , Δανία ή  Ηνωμένο ασίλειο
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την σελίδα του OWC και συµπληρώστε την 
αίτηση: http://www.oneworldcenter.eu/apply-now
ή αποστείλετε e-mail στο: admission@oneworldcenter.eu και θα επικοινωνήσουµε άµεσα.
Ενωθείτε µαζί µας στην προσπάθεια να αγωνιστούµε µαζί για ένα καλύτερο µέλλον, για ένα 
καλύτερο κόσµο!
Eπικοινωνία: E-mail:chris@oneworldcenter.eu, τηλ: 45 23674906.

Ο VSO είναι ένας διεθνής οργανισµός ανάπτυξης που λειτουργεί µέσω των εθε-
λοντών. ∆ουλεύει µαζί µε τους φτωχότερους ανθρώπους του κόσµου για να τους 
βοηθήσει να επιτύχουν διαρκή αλλά και βιώσιµο µέλλον. Όταν οι άνθρωποι συ-
νεργάζονται µπορούν να προκαλέσουν αλλαγές που µετατρέπουν µια ολόκληρη 

ζωή. Οι εθελοντές της οργάνωσης της VSO, έχουν προσληφθεί από όλο τον κόσµο, είναι 
παθιασµένοι µε την καταπολέµηση της φτώχειας και ζουν και εργάζονται εντός των κοινοτή-
των. Η καλλιέργεια των δεξιοτήτων έχει µεγάλη σηµασία στη γεφύρωση του χάσµατος για 
τη δηµιουργία ενός ισότιµου κόσµου.
Γιατί να γίνεις εθελοντής µε τη VSO; Ως εθελοντής VSO, θα ενταχθείς σε µια παγκόσµια 
κοινότητα περισσότερων από 40.000 εθελοντών, οι οποίοι µοιράζονται τις ικανότητές τους 
στις αναπτυσσόμενες χώρες από το . Η VSO συνεργάζεται στενά µε οργανισµούς όπως 
τοπικές ΜΚΟ, κυβερνήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύµατα, για να εντοπίζουν τα πλέον κρίσιµα 
ζητήµατα και να βρίσκουν τις λύσεις που απαιτούνται για την αντιµετώπισή τους. Έτσι, όπου 
κι αν τοποθετηθείτε σαν εθελοντές - σε µία από τις 25 χώρες της Αφρικής και της Ασίας - µπο-
ρείτε να είστε σίγουροι ότι σας έχουν ανάγκη. Ως εθελοντής, θα ζεις και θα εργάζεσαι εντός 
της τοπικής κοινότητας! Μια µοναδική ευκαιρία για να ανακαλύψεις ένα νέο πολιτισµό και να 
οικοδοµήσεις τη ζωή σου. Ο εθελοντισµός στο εξωτερικό είναι µια µεγάλη δέσµευση, αλλά 
είµαστε εδώ για να βεβαιωθείς ότι λειτουργεί όσο το δυνατόν οµαλότερα. Όλοι οι εθελοντές 
λαµβάνουν µια ολοκληρωµένη δέσµη µέτρων στήριξης: Τα έξοδά καλύπτονται και στην 
τοποθέτηση σου θα έχεις το δικό σου εθελοντή σύµβουλο. 
Για περισσότερες πληροφορίες: . o e o l.o g

Το Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis, 
είναι ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός που δραστηριοποιείται στο χώρο 
της δηµόσιας υγείας από το 1991. 
Αγγελία: Θέσεις εθελοντικής εργασίας για την υποστήριξη του Προγράµ-

µατος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής ∆ιατροφής.
Περιγραφή θέσης/ανάγκης: Το Πρόγραµµα ∆ιατροφή υλοποιείται σε σχολεία κοινωνικά 
ευπαθών περιοχών µε στόχο να συµβάλει στην αντιµετώπιση προβληµάτων σίτισης των 
παιδιών και να ενισχύσει τις σωστές διατροφικές τους επιλογές. Η οµάδα εθελοντών του 
Προγράµµατος συµβάλλει καθηµερινά στην επιτυχή εφαρµογή του. Οι θέσεις εθελοντικής 
εργασίας αφορούν:
α) στη διεξαγωγή ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας,
β) στην υποστήριξη δράσεων που αφορούν στην προώθηση της υγιεινής διατροφής σε 
µαθητές και γονείς,
γ) σε διαχειριστικές εργασίες, όπως η προετοιµασία του ενηµερωτικού-εκπαιδευτικού υλικού 
για τους γονείς και τους µαθητές,
δ) στην επικοινωνία και ενηµέρωση των σχολείων που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα, τόσο 
τηλεφωνικά όσο και µε επιτόπιες επισκέψεις και
ε) στην επικοινωνία του Προγράµµατος - ενηµέρωση website, social media
Περιοχές: Μαρούσι/Αττική.
Πότε: Σεπτέµβριος-Ιουνίος 2016.
∆έσµευση: Κατόπιν συνεννόησης - ενδεικτικά 1-2 ηµέρες εβδοµαδιαίως για 2-3 ώρες κάθε φορά
Τι προσόντα πρέπει να έχεις: Υπευθυνότητα, θετική στάση, οµαδικό πνεύµα.
Τι κερδίζεις: Εµπειρία στη διεξαγωγή έρευνας, συµµετοχή στην προώθηση της υγιεινής δια-
τροφής, ανάπτυξη επικοινωνιακών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων, γνωριµία µε ανθρώπους 
που έχουν κοινά ενδιαφέροντα, κοινωνική προσφορά.
Σηµειώσεις: Παρέχεται εκπαίδευση.
Παρακαλούµε να στείλετε το βιογραφικό σας στο n.dalma@prolepsis.gr. Για περισσότερες 
πληροφορίες καλέστε στο 210 6255700 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Προγράµµατος 
∆ιατροφή: http://diatrofi.prolepsis.gr/.

Η ΜΕΤΑδραση - ∆ράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη είναι µια 
οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα η 
οποία ιδρύθηκε το ∆εκέµβριο του 2009 µε πρωταρχικό στόχο να συµβάλλει 

κυρίως σε τοµείς οι οποίοικαλύπτονται ελάχιστα ή καθόλου από τους αρµόδιους δηµόσιους 
φορείς καθώς και από φορείς που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της κοινωνίας των πολιτών.
Η ΜΕΤΑδραση είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
σε τοµείς που σχετίζονται µε τη διεθνή προστασία (διαδικασία ασύλου, ενηµέρωση πάνω στο 
δικαίωµα στο άσυλο κ.α.) και συνεργάζεται µε ελληνικούς φορείς και άλλους ευρωπαϊκούς 
και διεθνείς οργανισµούς. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η ΜΕΤΑδραση προσπαθεί να 
διευρύνει τη συνεργασία της µε κρατικούς και µη δρόντες µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη 
εφαρµογή των δράσεων της και την επίτευξη των στόχων της.
Επιπλέον, η ΜΕΤΑδραση ως Οργάνωση ευρωπαϊκού προφίλ, προσπαθεί να είναι αποτελεσµατική 
και συνεπής δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη χρηστή οικονοµική διαχείριση και διαφάνεια.
Αγγελίες: Άµεσα ζητούνται Εθελοντές για Παροχή Βοήθειας στην οµάδα της ΜΕΤΑδρασης 
σε περιοχές δράσεων: Λέσβος, Σάµος, Χίος, Λέρος, Ειδοµένη.
για τις καθηµερινές δραστηριότητες όπως συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας κτλ.
E-maill: ol ee . e g l. o
Εθελοντές για Μαθήµατα Ελληνικών
Πόσο χρόνο χρειάζεται να αφιερώσω; 
Όσο χρόνο έχεις διαθέσιµο! Ανάλογα µε τη δράση την οποία θα επιλέξεις, από λίγες ώρες 
το µήνα µέχρι πολλές ώρες την εβδοµάδα!
Που θα προσφέρω;
Εθελοντές µε εκπαιδευτική εµπειρία, για µαθήµατα Ελληνικών
Νέους/Νέες µε ανθρωπιστικές ή κοινωνικές σπουδές, διάθεση και δυνατότητα ταξιδιών για 
συµµετοχή στις συνοδείες ασυνόδευτων ανηλίκων
Εθελοντές για τις καθηµερινές δραστηριότητες (γραµµατειακή υποστήριξη, συγκέντρωση 
ανθρωπιστικής βοήθειας κτλ).
Τι θα κερδίσω;
Θα µας βοηθήσεις να πάρουµε το συντοµότερα τα ανήλικα από κρατητήρια κυρίως των συνόρων 
όπου επικρατούν απαράδεκτες συνθήκες και να τα πάµε σε δοµές για παιδιά. Θα γνωρίσεις 
όλη την διαδικασία συνοδείας των ανηλίκων από κοντά, θα έχεις σηµαντικές ευθύνες, θα 
µάθεις να διαχειρίζεσαι απρόβλεπτες καταστάσεις. Θα γνωρίσεις ενδιαφέροντες ανθρώπους 
από πολλά µέρη του κόσµου και θα έρθεις σε επαφή µε διαφορετικούς πολιτισµούς και 
κουλτούρες. Τέλος, την εµπειρία να είσαι µέλος της µεγάλης οικογένειας της ΜΕΤΑδρασης. 
Ε-mail: ol ee . e g l. o , τηλ.: 210 5201792.
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Audio Conference Specialist

Chorus Call is pleased to offer you a job in a young 
and dynamic professional environment, as an Audio 
Conference Specialist.

Job description: Chorus Call is a world-class 
teleconferencing service provider with headquarters in 
Pennsylvania (USA) and subsidiary offices in Canada, 
Europe, South America, Australia, India, and South 
Africa. As a pioneer of high quality conferencing, Chorus 
Call offers a broad spectrum of audio, video, data, 
and web-based conferencing services. 

Job responsibilities: Will include various office 
tasks such as taking reservations, managing audio 
conferences, providing customer service, working 
with our worldwide based offices, and interacting 
with our customers. Typically, the job is diversified 
and your tasks vary on a daily basis. Excellent 
knowledge of the english language is essential as 
most communication with clients will be in English 
(native english speakers are preferred.) Knowledge 
of german will be considered a plus). We would like 
to meet candidates with a strong customer-oriented, 
team-work and flexible attitude. Good presence and 
interpersonal and organizational skills. A background 
at a help-desk / back-office support would be highly 
appreciated. We trust that your computer skills cover 
the main Microsoft office programs in a pc windows 
environment. 

Are you interested? Please contact us. Interested 
applicants should send their full resume and cover 
letter in english to this e-mail: hellas@choruscall.com, 
quoting CCH/ACS. All applications will be treated in 
strict confidentiality. Chorus Call Hellas S.A., Imittou 
7 & Pentelis, P. Faliro 175 64, tel: +30 210 94 27 
300, fax: +30 210 94 27 330. 

Audio Conference Specialist

Chorus Call is pleased to offer you a job in a young 
and dynamic professional environment, as an Audio 
Conference Specialist.

Job description: Chorus Call is a world-class 
teleconferencing service provider with headquarters in 
Pennsylvania (USA) and subsidiary offices in Canada, 
Europe, South America, Australia, India, and South 
Africa. As a pioneer of high quality conferencing, Chorus 
Call offers a broad spectrum of audio, video, data, 
and web-based conferencing services. 

Job responsibilities: Will include various office 
tasks such as taking reservations, managing audio 
conferences, providing customer service, working 
with our worldwide based offices, and interacting 
with our customers. Typically, the job is diversified 
and your tasks vary on a daily basis. Excellent 
knowledge of the english language is essential as 
most communication with clients will be in English 
(native english speakers are preferred.) Knowledge 
of german will be considered a plus). We would like 
to meet candidates with a strong customer-oriented, 
team-work and flexible attitude. Good presence and 
interpersonal and organizational skills. A background 
at a help-desk / back-office support would be highly 
appreciated. We trust that your computer skills cover 
the main Microsoft office programs in a pc windows 
environment. 

Are you interested? Please contact us. Interested 
applicants should send their full resume and cover 
letter in english to this e-mail: hellas@choruscall.com, 
quoting CCH/ACS. All applications will be treated in 
strict confidentiality. Chorus Call Hellas S.A., Imittou 
7 & Pentelis, P. Faliro 175 64, tel: +30 210 94 27 
300, fax: +30 210 94 27 330. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 
H Ε&Ε Ιατρικά Α.Ε. ζητά για την έδρα της στην Αθήνα,

Sales Secretary

Οι αρµοδιότητες της θέσης περιλαµβάνουν:  
•       

  
•     
•     

   
•      

   

Απαραίτητα προσόντα:  
•       
•        
•       

•        
   

•      

Η εταιρεία προσφέρει:  
•     
•   
•    
•     

     
      -

  Ref: ADM1511A, e-mail: hr@eemed.gr, 
       

  

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
    security της Αθήνας, ζητά για τις 

         

∆ιευθυντή Ασφαλείας & Προσωπικού

       
       

         
      

        
        

       
       

      
        

       
         

        
      

         
      

        
        

     

       
 link: http://www.hrstrategy.gr/aggelies-ergasias-

job-ads/dieuthunte-asphaleias-amp-prosopikou/

       
       

      -
        

         
    / της:

Υπευθύνου / ης Marketing  
(Υπευθ. Mktg)

Ο / η κάτοχος της θέσης θα αναλάβει  
τις λειτουργίες Marketing του δικτύου  
των σηµείων πώλησης και ειδικότερα: 
•        

    
•        

       
•        

       
      

•        
    

Αναλυτικότερα, µεταξύ των αρµοδιοτήτων  
της θέσης περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 
•      

      
•      

        
       

•       
      

•      
      

        
•        

     
•     

     
      

•       
   

Απαραίτητα προσόντα: 
•        
•       

 
•       

    
•       

  

•     
   

     
•      
(MS office, PowerPoint) 

   
•     

  

Προσφέρονται: 
•    
•    
•       

  
          

        -
       

         
       

      

   e-mail: hr@fournos.gr, 
   Υπευθ. Mktg. Θα τηρηθεί 

απόλυτη εχεµύθεια.

CSM Bakery Solutions, global leader in the market 
of Food and Bakery ingredients seeks talented and 
self motivated individuals to join the Greek Subsidiary 
team as:

Management Trainees in Sales and Marketing

The role requires you to work directly with end users, 
senior leadership, multiple internal functions and 
external suppliers offering unparalleled exposure to 

          
place from which to launch your future career with 
us. We are looking for candidates holding an MBA 
who should demonstrate the following attributes:

•      
skills 
•       
solving skills 
•       
•        
and resources 
•          
to provide first contact/call resolution  
•     
and Likeability  
•      
skills, Teamwork skills 
•        
while in a state of constant change 
•   

The company offers an attractive remuneration 
package according to the qualifications, additional 
insurance and opportunities to grow within a dynamic 
multinational environment.

Interested candidates should send their cv΄s to the 
       

      fax no: 210 2589210, 
or e-mail: sales.greece@csmbakerysolutions.com

   Χαµόγελα ΕΠΕ   
       

∆ιευθυντή Ξενοδοχείου

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•    
•       
•    
•       

 
•     

Προσφέρονται: 
•     
•    
•  

      -
      -

       
e-mail: p.liakop39@gmail.com

   Aldemar Resorts αναζητά 
       

  

Υπάλληλο ∆ηµοσίων Σχέσεων Πελατών (GR)

Απαραίτητα προσόντα: 
•      
•     
•        

 

•      
•    
•      

Προσφέρονται: 
•      
•   

      
    website  : 

http://www.aldemar-resorts.gr/EN/Career/CV%20
        

      
        

   

  Imperial Med    
        

Γενικό ∆ιευθυντή

Απαραίτητα προσόντα: 
•     
•       

  
•   

Καθήκοντα και υπευθυνότητες: 
•       

   
•       

  

Επαγγελµατικές ικανότητες: 
•     
•   
•    

Η εταιρία προσφέρει: 
•       

   
•    
•     
•   

    e-mail: 
mediterraneansantorini@gmail.com

   SAE αναζητά:

Marketing Officer 
για άµεση πρόσληψη

Απαραίτητα προσόντα: 
•      

   
•    management 
•      

 
•        
•        

  
•     

Αποστολή βιογραφικών αποκλειστικά στα αγγλικά 
στο e-mali: athens@sae.edu

       
  

Business Analyst  
(κωδ: BAN2015) 

Υποψήφιο / α µε τα ακόλουθα προσόντα: 
•     
•     
•      

 
•    
•     

     
•       

       
 

     
       -

      
    e-mail: 

   Χαµόγελα ΕΠΕ   
       

∆ιευθυντή Ξενοδοχείου

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•    
•       
•    
•       

 
•     

Αγγελίες εργασίας
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Προσφέρονται: 
•     
•    
•  

      -
      -

       
e-mail: 

   Aldemar Resorts  
       

  

Υπάλληλο ∆ηµοσίων Σχέσεων Πελατών (GR)

Απαραίτητα προσόντα: 
•      
•     
•        

 
•      
•    
•      

Προσφέρονται: 
•      
•   

      
    website  : 

        
      

        
   

  Imperial Med    
        

Γενικό ∆ιευθυντή

Απαραίτητα προσόντα: 
•     
•       

  
•   

Καθήκοντα και υπευθυνότητες: 
•       

   
•       

  

Επαγγελµατικές ικανότητες: 
•     
•   
•    

Η εταιρία προσφέρει: 
•       

   
•    
•     
•   

    e-mail: 

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Η Birros Group,      

      
        

   

Λογιστής / τρια  
(κωδ. BIR_ACC) 
Έδρα: ∆ΡΑΜΑ

Απαιτούµενα προσόντα: 
•     
•       
•       

  
•    
•     

  
•    

       
       e-mail 

       

      
 

Υπεύθυνο Λογιστηρίου.

      -
        

     -
      

    
      

Απαραίτητα προσόντα:  
•       

    
        
   

•     
•      

   
•   
•     

     

      
    

 Λογιστής /τρια

Mε 10 έτη προϋπηρεσία σε λογιστήριο εµπορικής 
εταιρείας

•     
•       

     
 

•    
•     

Βιογραφικό στο e-mail: 

    Βιοµηχανίες    
      

      -
        

 

Στέλεχος Λογιστηρίου  
(Κωδ. 26360/15)

Αρµοδιότητες:  
•   
•   
•  
•    
•    
•      
•       
•   
•      

Προσόντα:  
•     
•      
•      
•        

     
•        

Προσωπικά χαρακτηριστικά:  
•      

  
•   
•    
•    
•       
•

Η εταιρία προσφέρει:  
•       

 
•      
•    
•     

      
  e-mail: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
        

       
     

Βοηθός Οικονοµικού ∆ιευθυντή - Treasurer

    

      
   

  “Telecommunications Telephony and 
Satellite Applications S.A.”     

  

Στέλεχος οικονοµικού τµήµατος - Λογιστηρίου 

Οι υποψήφιοι / ες θα πρέπει απαραιτήτως  
να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια: 
•      
•        

       
  

•       
  

•       
 

Επιπρόσθετα: 
•       

  
•       
•   

        
        

      
          

        
     

Προσφέρονται    -
       

    

      
     

         
         e-mail: 

Η ∆ιαδικασία     
      

    Οικο-
νοµολόγους      

Έµπειρου Χρηµατοοικονοµικού Συµβούλου 

Απαραίτητα προσόντα: 
•      

     
    

•      
    

    
•     

     
      

      
    

  •    
   

•      
•      
•       

      
     

•       
      

     
 

•       
   

•     
   

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης  
να διαθέτουν: 
•     

    
•      

    
•       

 
•      

 
•       

  

     -
       

     -
       e-mail: 

     
 

Group controlling manager 

Department:  
Line manager job title: 

Position profile:        
      

  

Accountabilities:  
•       

       
        
      

   
•        

      
       

      
    

•      
     

       
      

        
   

•       
     

       
 

•        
  

Experience & educational requirements:  
•         

          
    

       
       

        
       
       

•         
        

       
       

       
      

       
       

        
      

Flexible working options:      
       

     

What’s on offer:      
         

          
    

      

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ
IT Engineer 

Κωδικός: IS 004
Περιοχή: 

Απαιτούµενα προσόντα: 
•      
•      

  
•        
•       
•     

  

        
       

   Ελλάς ΑΕΒΕ, Λ.Κηφισίας 
   ,      
 e-mail       

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Brepols        

       
       
      

        
      

      
   Brepols Publishers     

        
        

       

Developer (M/F)

At Brepols Publishing Services Ε.Π.Ε  
        

      
       
 

You are responsible for: 
•       

    
•       

      
      

•      
      
      

     
•       

       
         
     

Your profile: 
•       

     
•        
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•        
         

  
•       

        
       

•       
 

•       
      

         
      
       

•        
        

Brepols Publishing      
       

         
          
        

        
      

       
at e-mail: 

 Hellas Solar    
     

        
 

Web Designer/Developer

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ενταχθεί στo 
Technical Department και θα είναι υπεύθυνος για:
•      

 
•        

    
•        

     

Απαιτούµενα προσόντα Web Designer: 
•       

      
     

•     
•       

    
•       

    
  

•     

Επιπρόσθετα θα εκτιµηθεί γνώση/εµπειρία σε: 
•   
•     

     
•  
•  
•  
•      
•      

    
•       

    
•       

    
  

•     

Ο      
    e-mail:  

  τηλέφωνο    

        
    

System Administrator

Απαραίτητα προσόντα: 
•       

 
•        

   
•        

  
•        
•      

        
     

•        
•    

Επιθυµητά προσόντα: 
•       

    
•      
•       
•    

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  

European Dynamics (www.eurodyn.com)    
     
     

     
       

         
     

         
       

        
     

   

       IT CONSULTANT  
         

    

Key responsibilities:  
•       

       
•      
•     
•     
•   
•      

  
•    

Minimum qualifications:  
•        
•     
•        
•        

   
•   
•    
•      
•       

       
•    

Desirable qualifications:  
•     
•       

  
•       

   

Our offer:           
      

        
        (ref: 

ITC/10/15)      
       
      

        
         

   www.eurodyn.com

  Pepsico     
        

        

      
       

    

Αναλυτή Προγραµµατισµού Παραγωγής

          
    

       
       

      
       

        
    

     
      
     

       
      

     

•      
     

•       
    

•       
    

•      
  

•      
  

•    
•       

       

    link  

      
        

   

Zelitron AE 
Senior Software Engineer 

κωδικό θέσης: SW013

Περιγραφή Θέσης:      
       

        
   

Απαραίτητα προσόντα: 
•      

 
•        
•      

  
•        

 
•     

  

Επιθυµητά προσόντα: 
•       
•     

   
•     
•     
•      

  
•    

Η εταιρεία παρέχει:   
     

   

       
    στο e-mail: 

      SW013

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
 Alouette ΑΕ        

       
  

Γραφίστρια  
για το δηµιουργικό τµήµα της εταιρίας

Περιγραφή θέσης / Αρµοδιότητες: 
•        

   
•      

Η ιδανική υποψήφια πρέπει να διαθέτει: 
•        
•        

  
•   
•      
•     

      
   e-mail    

  «Γραφίστρια»

      

Έµπειρη /ο Interior Designer

        
    

Απαραίτητες προϋποθέσεις:     
         

 
      
       e-mail  

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 

Νέοι / νέες για Προώθηση Υπηρεσιών 
Καλλιθέα

        
  Καλλιθέα     

         
      

Απαραίτητα προσόντα: 
•    
•       

  
•   
•      
Η εταιρία προσφέρει: 
•   
•    

•   
•        
•     
•     
Οι ενδιαφερόµενοι να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους στο e-mail: 

H Goldair cargo s.a.,     
       

         

Εξυπηρέτηση Πελατών / Customer Service 

Απαραίτητα προσόντα:  
•        
•         

 
•       

 
•        

Κύριες αρµοδιότητες θέσης:  
•     
•    
•       

        

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 

Εκπρόσωπος Εξυπηρέτησης Πελατών

       
      
          

     
          

  

Επιθυµητά χαρακτηριστικά: 
•     

     
   

•      
•      

     
•       

 

Παρέχεται: 
•      

   
•   
•    
•        

    
     ΚΩ∆: 11]   

e-mail:    , 
         

       
       

    

ICAP Recruitment Solutions is part of ICAP Group  
       

       
        

  

ICAP Recruitment Solutions     
       

       

Customer Care Relationship Supervisor 
(2711)

Responsibilities: 
•         

        
•       

       
     

     
    

•        
      

      
•        
•       

Candidate profile: 
•      

 
•         

    
•       

  
•      
•         

        
       

      
•       
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The company offers: 
•     

   
•     

PROMOTION  
MERCHANDISERS

Η West A.E., διαφηµιστική εταιρεία µε δραστηριότητα 
        

      
       

        
 

Προωθητές / Προωθήτριες

Περιγραφή θέσης:     
     

      

Απαιτούµενα προσόντα: 
•     
•      
•    
•    
•     
•     

Η εταιρία προσφέρει: 
•    
•   
•   
•      
•      

        
      

    S003, στο e-mail: 
      

     

Η West A.E., διαφηµιστική εταιρεία µε δραστηριότητα 
        

      
       

        
 

Προωθητές / Προωθήτριες

Περιγραφή θέσης:     
      

     

Απαιτούµενα προσόντα: 
•     
•      
•    
•    
•     
•     

Η εταιρία προσφέρει: 
•    
•   
•   
•     

 
•      

        
      

    S003, στο e-mail: 
      

     

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Πωλητής-τρια/ταµίας  
(µερική απασχόληση)  
στη Σκάλα Λακωνίας

         
       

         
      

       
     

Τα καθήκοντά σας: 
•      

       
       

     
•        

        
     
      

•      
 

Το προφίλ σας: 
•      

     
•      
•          
•       

Τι προσφέρουµε: 
•       

    
 

•         
     

•      
  

•        
      

        
       
     

        
        

         
   

Πωλήτριες Λιανικής 
(κωδ. Ret/Sal)

    «ΡΑΚΑΣ»  Πω-
λήτριες   

Απαραίτητα προσόντα: 
•      

 
•       

 
•     
•     
•       
•        
•  

Η εταιρεία προσφέρει: 
•      
•   

   e-mail    
   

Η γνωστή αλυσίδα καταστηµάτων οικιακού εξο-
πλισµού ζητά:

Υπεύθυνο/η καταστηµάτων 
για τον νοµό Αττικής

Αντικείµενο εργασίας: 
•     

  
•      

   
•        

 
•   

Απαραίτητα προσόντα: 
•     
•    
•      
•      

   
•   
•     
•       

       
      

•         
      

Η εταιρεία προσφέρει: 
•      
•      

       
      

•  

      
      e-mail: 

       
       

Πωλητή - Πωλήτρια Καταστήµατος

            
      

      

Απαιτούµενα προσόντα: 
•       

    
•     
•       

•    
•      

Προφίλ υποψηφίου: 
•   
•  
•  
•      
•  

Η εταιρεία προσφέρει: 
•     
•      
•  
•   

     
      e-mail  

    
     

   

  
Πωλήτριες  

για πλήρη απασχόληση 

      
  

Απαραίτητη: η προϋπηρεσία και ηλικία µέχρι 35 
χρονών.

   e-mail  

H NEF NEF AE       
         

   
Πωλήτρια Λιανικής  

πλήρους απασχόλησης για την  
περιοχή της Νέας Σµύρνης και Καλλιθέας 

∆ιακεκοµµένο ωράριο

Προφίλ υποψηφίου:  
•       

       
  

•     
•      

     
      

•         
•       

   
•        

 
•   
Παροχές:  
•       

 
•   
•  

   e-mail: 

        
        

      
      

Υπεύθυνη καταστήµατος 
(κωδ ΥΚΧ-15)

Το έργο:     
      

    
Προσόντα: 
•       

    
•        

 
•      

    
 

•      
      

     
    

   
•         
•     
•      

    
•      
•   
•     
•      

  
•      

 
•       

    

•      
•      
•     

 

   
       
       
       

στο careers@peopleatwork-hellas.gr    
     

   

Η εταιρία Dexim    

Πωλητή/Πωλήτρια Καταστήµατος 
πλήρης απασχόλησης, 

για το υποκατάστηµα Αγίου Στεφάνου

Απαραίτητα προσόντα/ ικανότητες: 
•    
•    
•      

  
•   
•    
•     

   
•    

Επιθυµητά προσόντα: 
•     
•       
•    

Η εταιρία προσφέρει: 
•       

        
•     
•     

 

    
        e-mail: 

Η Randstad Hellas     Store 
Manager   λιανικής πώλησης ενδυ-
µάτων,     

Αρµοδιότητες:  
•       

       
   

•     
     

•       
      

 
•       

     
   

•         
       
   

•        
       

      
•      

      
       

     α 
       

•      
       
       
   

•       
    

    
      

         
        

•       

Προσόντα:  
•       

       
     

  
•     

   
•    
•     
•   
•      

   
•      

     
•      
•      
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•      
   

•     
  

Πληροφορίες:    
  

         
      

       
       

      
      

  
     

      Randstad  
        

     
        

         
       

        
   

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Εξωτερικός Πωλητής

(ηµιαπασχόληση) 

     
     

     

Εξωτερικό Πωλητή  

Οι αγορές - στόχος είναι:
•       

  
•      

  

Απαραίτητα προσόντα:
•       

   
•      

   
•   
•   
•     
•      

  

Προσφέρονται:
•    

   
•       
•   

      
  e-mail: 

       
       
        

       
       

Υπεύθυνους Πωλήσεων Β2Β
(B2B/1015) 

        
     

        
       

      
      

Μεταξύ άλλων, οι αρµοδιότητες τους 
θα περιλαµβάνουν:
•     
•   

  
•    
•     
•       

        
         

       
         

       
    

       
       

    

Πιο συγκεκριµένα, θα πρέπει να διαθέτει 
τα παρακάτω χαρακτηριστικά και προσόντα:
•        

     
    

•   
•     

•  
•   
•  
•  

      
       

      
      

        
      

      
      

   link  
        

       
      

Linkedin, Facebook και Twitter     
       

Εταιρία Παραγωγής και Εµπορίας Πλαστικών Ειδών 
Συσκευασίας   

Υπεύθυνο Εξυπηρέτησης Πελατών

O κατάλληλος υποψήφιος, που θα έχει την ευθύνη 
εξυπηρέτησης πελατών σε Ελλάδα και εξωτερικό, 
θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα προσόντα:
•    
•       
•      

      
     

 κωδ. ΥΕΠ       Όλα τα βιο-
γραφικά σηµειώµατα θα θεωρηθούν εµπιστευτικά.

Εταιρία Τροφίµων  Ασπρόπυργο Αττικής 

Στέλεχος για το Τµήµα Πωλήσεων

Απαραίτητα προσόντα
•    
•  
•  
•  
•  

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 

Πωλητής 

        
        

  .

   

            
         

         
       

       
         

       
      

       
         

       
        

      
       

    www.sealedair.com  

         
        

        

Territory account manager, 
food & beverage

reporting to F & B District Sales Manager

         
   

Main responsibilities: 
•       

      
   

•        
 

•        
     

  
•        

     
   

•       
   

•     
•        

     

•     
      

    
•      

  

The ideal candidate’s
Skills and abilities: 
•       

    
•      

     
    

•      
•    

  
•         

  

Educational background: 
•      

    

•    
•       
•   

We offer: 
•      

        
      

    
•       

      
 

•       
  

•       
      

    

         
       e-mail  

    
ΤAM1015-SKY         

    

  ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε.   
       

       
      

  

Πωλητές επί αυτοκινήτου
µε έδρα τηv Τρίπολη

Καθήκοντα:
•     

  
•     

Προφίλ ιδανικού υποψηφίου:
•     
•     
•    

 
•       
•   
•   

Προσφέρεται:
•   
•   
•     
•       

  

     
e-mail: 

Sales Executive 
(Code: SE15) 

        
      
       

          
       

       
       AXIA’s 
         
       

          
         
       

          
       

Position qualifications: 
•       

  
•       

     
   

•       
        

•        
 

•         
•      
•          

    
•     

   
  

AXIA Hospitality offers: 
•  
•   
•   
•    

          
   

      
    (position code: SE15).

 ELVIAL ΑΕ       
        

     .

 Πωλήσεις εσωτερικού 
(ΠΩΛ0815)

Απαιτούµενα προσόντα:
•     

      
•      

       
•    
•    

     
     

•   
•     
•      

  

Προσφέρονται:
•   
•   
•   
•     

       
      

      
       

    e-mail: 

H Κ.Τζάνος ΑΕΒΕ    Μεταµόρφωση Αττι-
κής         

       
      

      
       

      
        
         

 

Εξωτερικό συνεργάτη πωλήσεων
µε έδρα το Ηράκλειο Κρήτης

Περιγραφή θέσης: 
•      

       
•  
•      

      
    

•       
   

      
  

•     
      

•   
•        

       
 

•     

Επιθυµητά προσόντα: 
•       

 
•    
•     
•  
•      

Προσφέρονται: 
•    
•   

Αποστολή βιογραφικών µέσω    
  e-mail:     Τσουρέ  

      



Specialized Physicians for Tele-radiology medical interpretation
and Medical Claim Audit & Bill Review

International Medical Cost Containment Company is seeking Specialized Medical Doctors (US Board 
Certified Physicians) for Tele-Radiology Medical Interpretation services and Medical Claims & 
Bill Review services of Inpatient Hospital claims, renal-dialysis, oncology and radiology claims. 

Relying on clinical background and utilizing Referenced Based Pricing and a Clinical Review approach he/
she will review medical files/ health claims, providing medical interpretation for distance imaging methods 
and decisions about the appropriateness of services provided by other healthcare professionals, using 
independent judgment, interpretation of Contracts, Medical Policy, Medical Management, Authorizations 
and Historical Data. 

A successful candidate will have a thorough understanding of Managed care contracts and credentialing, and 
the ability to interact and negotiate with various providers of care/ services including members of 
regulatory agencies, carriers, employers, nurses and health care professionals in a professional 
manner in order to ensure appropriate reimbursement at appropriate levels of care. Experience with 
medical claims, billing, payment posting and insurance collections, is preferred, along with a broad 
understanding of health insurance administration processes and standard guidelines. Good negotiation 
and communication skills are essential. Must be fluent in English and PC literate. 

CV’s to be sent at hrhealthinsurance@gmail.com

Assistant Brand Manager
Ο / η κάτοχος της θέσης υποστηρίζει την εκτέλεση του στρατηγικού πλάνου των µαρκών της εταιρείας. 
Βοηθάει στην άριστη εκτέλεση του πλάνου επικοινωνίας καθώς (ATL & BTL) καθώς και την υλοποίηση 
των λανσαρισµάτων νέων προϊόντων. Συνεργάζεται στενά µε τα άλλα τµήµατα της εταιρείας (trade 
marketing, πωλήσεις, business planning, R&D κ.α.), καθώς και µε εξωτερικούς συνεργάτες (διαφηµι-
στική εταιρεία κ.α.), ενώ ταυτόχρονα βοηθάει στην ανάλυση των δεδοµένων που προέρχονται από τις 
έρευνες αγοράς / καταναλωτών, προκειµένου να προτείνει τις κατάλληλες ενέργειες µάρκετινγκ για 
την επίτευξη των στόχων.

We are looking for young self motivated service oriented professionals to join our team at Stella 
Palace resort and Spa as:

Reservations Executive

Νοσηλευτές/τριες
Ιρλανδία

Η TTM Healthcare ζητά για λογαριασµό των πελατών της Νοσηλευτές/τριες που θα ήθελαν να αξιοποι-
ήσουν την ευκαιρία να εργαστούν στην Ιρλανδία. Προς το παρόν, η TTM προσλαµβάνει Νοσηλευτές/τριες 
για Μονάδες Υγειονοµικής Περίθαλψης και Μονάδες Ψυχικής Υγείας που βρίσκονται στην Ιρλανδία.

Για τους Νοσηλευτές / τριες που σκέφτονται να εγκατασταθούν στην Ιρλανδία, τώρα είναι 
η ιδανική εποχή να έρθουν και να εργαστούν στις θέσεις που προσφέρουν οι πελάτες µας. 
Στους επιτυχόντες υποψηφίους θα προσφέρουν τα εξής:
•Υποστήριξη σε σχέση µε την Εγγραφή στον Σύλλογο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής της Ιρλανδίας
•Βασικό µισθό εκκίνησης ύψους 31,824 € ως Νοσηλευτές / τριες
•Υποστήριξη σε σχέση µε τη στέγαση και τα αεροπορικά εισιτήρια για Ιρλανδία
•Οι παροχές περιλαµβάνουν: ∆ιαλείµµατα µετ’ αποδοχών, Πληρωµένα γεύµατα, ∆ωρεάν χώρο 
στάθµευσης, Υπερωρίες µετ’ αποδοχών, Στολές
•Οι πελάτες µας θα δώσουν προσοχή στις περιπτώσεις των Νοσηλευτών/τριών που µπορούν 
να εργαστούν ως βοηθοί παροχής περίθαλψης στις µονάδες τους κατά το διάστηµα αναµονής 
για την εγγραφή στον Σύλλογο
Οι ευκαιρίες εργασίας είναι άµεσες και διαθέσιµες σε τοποθεσίες σε όλη την Ιρλανδία.

Για περισσότερες πληροφορίες, στείλτε τα στοιχεία σας µόνο στα Αγγλικά µέσω e-mail στη διεύθυν-
ση nursing@ttmhealthcare.com ή καλέστε το +353 1 297 0424. Ελάτε να συναντήσετε την Οµάδα 
Νοσηλευτικής µας στις εξής τοποθεσίες: Η TTM Healthcare θα βρίσκεται στη Βρετανική Έκθεση Καριέρας 
για Ιατρούς, Νοσηλευτές και Επαγγελµατίες στον Τοµέα της Υγείας, στις 10 και 11 Οκτωβρίου.

Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ξενοδοχείο Divani Caravel,
Λεωφ. Συγγρού 103-105, 117 45 Αθήνα, Ελλάδα
Ώρα: 11:00-17:00

Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Ξενοδοχείο Makedonia Palace
Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, 54640 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Ώρα: 11:00-17:00

•Κάτοχος πανεπιστηµιακού τίτλου σπουδών 
µε κατεύθυνση Marketing
•Mεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί 
προσόν
•Ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης δεδοµένων
•Ικανότητα οργάνωσης και προσανατολισµός 
στο αποτέλεσµα
•Οµαδικό πνεύµα

•∆υναµική προσωπικότητα µε ικανότητα 
στην επικοινωνία
•Άριστη γνώση αγγλικών
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ 
(Power Point, Word, Excel)
Αποστολή βιογραφικών στο http://www.aplitrak.
com/?adid=aWFsZXhpb3UuMjgxODUuNDI4MEB
wZXBzaWNvLmFwbGl0cmFrLmNvbQ

Requirements: 
•Degree in Hospitality-Tourism.
•2-3 years minimum experience as a 
Reservations agent in 4* or 5* hotels.
•Excellent command of both English and Greek 
language is essential
•Knowledge of an additional foreign language 
(preferably French) will be considered an asset
•Self-motivated, enthusiastic, budgets and 
numbers oriented

•Excellent knowledge of PMS (Fidelio), 
MS Office-Computer skills
•Negotiation and communicational skills
•Well groomed with strong interpersonal 
and sales skills
•Teamwork spirit
Long term cooperation on a yearly basis.

Send your cv this e-mail: 
sales@stellahotels.gr

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

Πωλήτρια λιανικής (full time)
για το κατάστηµά µας στη Λαµία

Επιθυµητά προσόντα:
•Προϋπηρεσία στο χώρο
•Ικανότητα επικοινωνίας και ευελιξία
•Γνώσεις Η/Υ & αγγλικής γλώσσας
•Ηλικία έως 30 ετών
Παροχές εταιρείας:

•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
•Σταθερότητα
•Προοπτικές εξέλιξης
Oι ενδιαφερόµενες µπορούν να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους στη διεύθυνση: 
a.tsoumpeli@attrattivo.gr

Deloitte Greece is a member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by 
guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member 
firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does 
not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description 
of DTTL and its member firms.

Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services to 
public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member 
firms in more than 150 countries and territories, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality 
service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. 
Deloitte’s more than 210,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.

In Greece, “Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis S.A.” provides audit services, “Deloitte Business 
Solutions Hadjipavlou Sofianos & Cambanis S.A.” financial advisory, tax and consulting services and 
“Deloitte Accounting Compliance & Reporting Services SA” accounting outsourcing services. With a 
staff of more than 550 and offices in Athens and Thessaloniki, Deloitte Greece focuses on all major 
industries including financial services, shipping and ports, energy and resources, consumer business, 
life sciences and health care, manufacturing, technology, media and telecommunications, real estate 
and public sector services. Deloitte clients include most of the leading private and public, commercial, 
financial and industrial companies. For more information, please visit our website at www.deloitte.gr

Due to our continuing expansion, we are currently seeking to recruit high caliber experienced Audit 
professionals who have specialized knowledge in the Financial Services Industry to join our Audit Team 
in Athens and specifically our Treasury and Financial Instruments team.

Successful candidates will participate in Audit and Sarbanes Oxley assignments for some of the most 
well known clients in the Greek and global market, as part of our highly expert professional Audit 
teams, as well as in Treasury related advisory projects.

Potential candidates should fulfill the following criteria
•A minimum of 3-5 years of solid work experience in Audit, with a specialization in Auditing Financial 
Institutions. Candidates with US Listed client experience may also be considered depending on their 
skills.
•Holders or in the final stage (please indicate in the CV number of remaining modules) of acquiring 
a professional qualification (SOEL, JES, ACCA, ACA).
•Strong technical and auditing skills, with good knowledge of IFRS and in particular of IAS 39, 
IAS 32, IFRS 7, IFRS 13, IFRS 9.
•Experience in auditing financial instruments (bonds, derivatives etc.) as well as financial 
instruments valuation skills and knowledge of valuation software (Bloomberg, Reuters, Matlab, 
VBA, Super Derivatives) is considered an asset.
•Knowledge of the regulatory requirements of the European banking sector is considered a plus.
•Working knowledge of US GAAP and SOX will be appreciated
•University Degree in: Accounting / Auditing / Finance / Economics / Business Administration and a 
Postgraduate Qualification in a relevant area. Other academic background with quantitative skills 
and relevant experience will also be considered. 
•Advanced oral and written communication skills in both Greek and English (Proficiency)
•Ability to work under pressure and maintain a professional demeanour.
•High level of discretion for confidential work and information.
•Good interpersonal and supervisory skills and ability to motivate and lead and capacity to work 
effectively within a team.

Our Firm offers a highly competitive remuneration package, continuous learning & development 
opportunities both in Greece and abroad, medical insurance scheme, excellent career prospects and 
opportunities for rapid career development.

If you’re ready to take your career to the next level in a challenging international environment, focusing on 
continuous learning, dynamic teamwork and cutting edge solutions for clients, you’re ready for Deloitte! 

Interested applicants should forward their Curriculum Vitae To career@deloitte.gr, by quoting the 
reference code (FSI- ExpAu10/15). All applications will be considered in strict confidence and will be 
acknowledged promptly.

International Medical Cost Containment Company
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
συνέχεια στη σελ. 22

Μεγάλη εταιρία στο χώρο της οινοποιείας, επιθυµεί 
να προσλάβει:

Υπεύθυνο Πωλήσεων για Horeca

Mε έδρα την Αθήνα και αποδεδειγµένη εµπειρία 
στο χώρο. 

•   
•       

     
•         

  
•    
•    

        -
       

e-mail: gr

Επιθεωρητής Πωλήσεων B.Ελλάδος  
(κωδ. 1327ΕΠ)

H ICAP Executive Search & Selection είναι   
 ,     -

       
      

       
      

        
       -

       

Περιγραφή ρόλου:        -
      -
         
        

      

Οι κύριες υπευθυνότητες είναι οι ακόλουθες: 
•       

       
  

•       
    

    
•      

  
•      

      

Προφίλ υποψηφίου: 
•    
•        

      
       

   
•      

      
•     
•     
•  
•    
•    
•       
•     

Η εταιρεία παρέχει:    
       

     
        

      
     

      
      -mail: 

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Ιατρικός Επισκέπτης - ΒΟΛΟΣ 

Κωδικός θέσης: ΙΕ ΒΛ

Η Γενική Χηµικών Προϊόντων   
         

       
       

Ο / η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει: 
•     
•        
•    
•      
•     
•   
•   

Η εταιρία προσφέρει:  
•      

 
•      
•    
•      

•        
•    

       
e-mail:     

       www.gcp.gr

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Nurses

Cruise Line       Nurses 
         

       
        

   

Essential functions: 
•      
•        

      
    

•           
       

      

The Medical Officer shall be responsible for the following 
duties associated with the Medical Department:
•        

      
     

     
       

        
    

•       
      

    
•         

       
        

•         
   

•     
•          
•      
•        

 
•         

  
•         

   
•         

  
•       

     
•    
•       

     
•       

    
•       
•       

 
•          

   
•         

  
•       
•      
•        

     
•        

        
   

    

Dimensions 
The Medical Officers responsibilities include 
but are not limited to: 
•        

 
•        

   
•      
•         

 
•       
•         

  
•        

      
•         
as sharps 
•         

    
•         
•      
•      

         
     

Qualifications: 
•        

     
•        

  
•       

      
•     
•       

      
•         

   
•      
•      

    
•    

Education: 
•        
•       

    
•        

       

Employment details: 
•         

      
•         

       
     

          
       

         
  e-mail:   

 «Cruise Line Nurse»     
        

         
           

     -
     

 

Νοσηλευτές - τριες

        
        

 

     
     

  MD Studies & Recruitment   
    -

        
   

Νοσηλευτές /τριες  
(Απόφοιτοι ΤΕΙ)

Προφίλ υποψηφίου  
•       
•     
•   
•     

Προφίλ Θέσης:      
    

      
        -
    

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
 εκπαιδευτικός όµιλος Κορέλκο  

         
      

     

Καθηγητές Αισθητικής Ακρων

Απαιτούµενα προσόντα: 
•    
•       

   
•   
•     
•  

Βασικές αροµοδιότητες: 
•        

   
•     
•      

  
•       

    
•     

    

     -
   e-mail: 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
        
     

Χηµικός 

     e-mail  
     

Η Agrology ABEE    
        -

   

Γεωπόνο 
για την θέση του  

Υπεύθυνου Ανάπτυξης Προϊόντων

        -
         

      

Απαιτούµενα προσόντα:  
•    
•    
•   
•    
•        

      

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Περιγραφή Θέσης       

  ΙΤ      -
        

    -
    

     -
      

       
     

Προσόντα:  
•      

        
  

•      
  

•       
   

•        
 

•      
  

•      

Προσφέρονται: 
•      

 
•   
•   

    e-mail: 

Τεχνικός Software 

      
     

Προσόντα: 
•      

 
•      

   
•       

    
  

•      
   

•     
•     
•   

Η εταιρία προσφέρει: 
•      

 
    

∆ιεύθυνση αποστολής βιογραφικών: 

ΦΥΛΑΞΗ 

Φύλαξη παιδιών
Σκοπός      φύλαξη παιδιών 

   µε δυνατότητα παραµονής 
στο εξωτερικό    

Επιθυµητά προσόντα: 
•      
•     
•     



Οδηγός λεωφορείου 

Η Toyota Material Handling Greece A.E.,η µεγαλύτερη εταιρία στον χώρο των ανυψωτικών µηχανη-
µάτων στην Ελλάδα, αναζητά: 

Back Office Support 
Για κάλυψη θέσης λόγω άδειας εγκυµοσύνης.

Προφίλ υποψηφίας:
•Πτυχίο ΤΕΣ-ΕΠΑΛ-ΤΕΙ, µηχανολογικής κατεύθυνσης
•Εµπειρία σε back office  συνεργείων αυτοκινήτων, εταιρείες – εργοστάσια βιοµηχανικού εξοπλισµού
•Γνώση αγγλικών
•Πολύ καλή γνώση χειρισµού υπολογιστών 
•Καλή γνώση του πακέτου MS Office
Η κάτοχος της θέσης θα συµµετέχει:
•Στην καθηµερινή λειτουργία του τµήµατος
•Στην καθηµερινή επικοινωνία µε πελάτες
•Στην καθηµερινή επικοινωνία µε τεχνικούς
•Στην µηνιαία τιµολόγηση

Οι ενδιαφερόµενες παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σηµείωµα στο e-mail: hr@gr.toyota-
industries.eu µε ένδειξη «Back office support». Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στον παρα-
κάτω σύνδεσµο www.toyota-forklifts.gr. Στη διαχείριση των Βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εχεµύθεια.

Οδηγός ζητείται στο Λονδίνο, 700€ ανά εβδοµάδα. 
Επιτυχηµένοι υποψήφιοι θα οδηγήσουν τα πασί-
γνωστα κόκκινα διπλά λεωφορεία σε µία από τις 
µεγαλύτερες και πολυάσχολες πρωτεύουσες στην 
Ευρώπη. Μέσο όρο εισόδηµα, µετά τον φόρο, περίπου 
£500 ανά εβδοµάδα

Ωροµίσθιο:
•Βόρειο Λονδίνο: £12,35
(υπερωρίες έως £15,05 ανά ώρα)
•Νότιο Λονδίνο: £11,60 
(υπερωρίες £18,80 ανά ώρα)
•Μισθός εκπαίδευσης: £247,30/ εβδοµάδα
Επιπλέον προτερήµατα:
•2 εβδοµάδες δωρεάν κατάλυµα µε την άφιξη 
στο Λονδίνο
•Βοήθεια µε την οργάνωση στη τράπεζα 
του Λονδίνου, στην ασφάλεια, στην ανταλλαγή 
διπλώµατος

•Βοήθεια εύρεσης µονίµου καταλύµατος 
στο Λονδίνο
•∆ωρεάν κάρτα µετακίνησης
•∆ωρεάν συνεχόµενης κατάρτισης, 
συµπεριλαµβανοµένων των ανανεώσεων CPC
•Πληρωµένες διακοπές 20 ήµερων
•∆ωρεάν συνταξιοδοτικό σύστηµα
Απαιτήσεις:
•∆ίπλωµα οδήγησης ∆ κατηγορίας
•Καλά αγγλικά σε επίπεδο συνεννόησης
•Τουλάχιστον 6µήνη προϋπηρεσίας σαν οδηγός 
λεωφορείων
•∆ιαθεσιµότητα τουλάχιστον 12 µηνών διαµονής 
στο Λονδίνο

Στείλτε το βιογραφικό σας alogaras@skywalker.gr 
ή καλέστε στο 0044 203 137 9403. Άµεσο ξεκίνηµα 
για τους σωστούς υποψηφίους. ∆εν χρεώνουµε 
οπουδήποτε ποσό στους υποψηφίους. 

TRASYS is a leading Information Technology services and consulting Company focusing on four activities: 
Consulting Services, Solutions on Development & Integration, Managed Services and Technical Assistance. 
With more than 650 IT professionals combining in-depth business expertise and state-of-the-art most 
advanced working methodology, TRASYS aims to provide innovation in environments marked by constant 
shifts. With the client’s success in mind and our people as our number one asset, we enjoy through 
a highly versatile team the trust of over 300 customers spanning Europe in a wide range of sectors 
including International Organizations, Industry and Distribution, Financial Services, Utilities, Public Sector, 
Aeronautics and Defence. As part of its business development strategy, TRASYSis currently looking for a:

Software Architect - London, UK - Ref: TRL-SA
The successful candidate will be expected to:
Participate in the implementation of a new system to support the management. This version will 
deliver provision of metadata in xml format for all procedure types currently processed by the 
system.
This system will be delivered on a Java/Weblogic platform, connected to an Oracle Database and 
this will be the development environment.
Knowledge of Java and XML are key since most of the implementation will rely Java Frameworks 
and XML Messaging. Knowledge of Javascript frameworks such as AngularJS will be an advantage.
The candidate: 
The ideal candidate will be expected to possess the following: 
•University degree and extensive hands on experience is required in roles covering the key 
responsibilities described above
•High and mandatory experience with Java 7, Weblogic, JPA, JTA, JMS (weblogic), Spring 
framework, web service technologies, Maven, Javascript
•Also good experience with JEE 6, Oracle Sql (11g), Oracle Pl/SQL (11g), XML, XSD, XSL, Junit, 
AngularJS/Bootstrap
•Nice to have but not mandatory experience with Weblogic configuration and maintenance, JMeter, 
SOAP UI, Jenkins, Linux basic administration
•Understand the business processes to be implemented
•Design and implement software, based on requirements and analysis artefacts supplied 
by the System Analysts.
•Implement and perform unit tests. Document the software produced.
•Implement and maintain the necessary software development lifecycle artefacts.
•Ensure that all documentation required by IT procedures is available and consistent.
•Contribute in the evaluation and introduction of new technologies, when required.
•Monitor and address issues raised by the static code analysis software.
•Monitor and address defects raised in defect tracking system by the testing team.
•Demonstrate very good analytical thinking and problem solving skills.
•Demonstrate very good team spirit and experience working in multidisciplinary teams.
•Be customer oriented. Have very good communication skills.
•Have a very good command of English and preferably of another EU language.

Please send your cv in english careers@trasysgourp.com All inquiries and applications will be handled 
in strict confidence and will be acknowledged promptly. Site: www.trasys.be

Η Euromedica, γενική κλινική ∆ωδεκανήσου ζητά: 

Τεχνολόγο Ραδιολόγο-Ακτινολόγο 
Απόφοιτο του Τµήµατος ΤΕΙ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@euromedica-rhodes.gr

H ΓΚΕΚΑΣ ΑΕΒΕ πρωταγωνιστεί στον χώρο του ηλεκτρολογικού υλικού και του φωτισµού από το 1945 
και έχει έδρα τα Ιωάννινα. Βασική δραστηριότητα της εταιρείας είναι η διανοµή των προϊόντων της µέσω 
του δικτύου των συνεργατών της σε Ελλάδα, Αλβανία, Σκόπια και Ρουµανία. Στα πλαίσια της ραγδαίας 
ανάπτυξής της η εταιρεία ενδιαφέρεται να προσλάβει έµπειρο και δυναµικό στέλεχος για την κάλυψη 
της ακόλουθης θέσης εργασίας:

Μηχανικός Πωλήσεων 
Ο ρόλος: 
•Σχεδιασµός φωτισµού ιδιωτικών και 
δηµόσιων χώρων καθώς και µελέτη 
ενεργειακής αναβάθµισης.
•Εξυπηρέτηση πελατών που περιλαµβάνει 
την διαχείριση έργων, την τεχνική εξυπηρέτηση 
και την οργάνωση προσφορών.
•Ανάπτυξη πελατολογίου µέσω της προώθησης 
προϊόντων τόσο σε ιδιώτες όσο και σε τεχνικά 
γραφεία και υπηρεσίες.
Προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ Μηχανολόγου / 
Αρχιτέκτονα
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (MS OFFICE, Autocad)
•Η γνώση προγραµµάτων µελετών φωτισµού 
(AGI, Dialux, Relux) καθώς και προγραµµάτων 
παρουσίασης (Photoshop, 3Ds Max studio) 
θα θεωρηθεί προσόν
•Επιθυµητή προηγούµενη ενασχόληση 
µε τον φωτισµό
•Ηλικία έως 40 ετών και εκπληρωµένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)

∆εξιότητες: 
•Ικανότητα επικοινωνίας και προσανατολισµός 
στον πελάτη
•Ικανότητα διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού 
και οµαδικό πνεύµα.
•Ευελιξία και ικανότητα διαχείρισης 
προβληµάτων.
•Προσανατολισµός στην επίτευξη 
αποτελεσµάτων σε συνθήκες πίεσης.
•Πειθαρχηµένη σκέψη και οργανωτικό πνεύµα

Προσφέρουµε: 
•Σταθερές Αποδοχές σύµφωνα µε τη βαρύτητα 
της θέσης και την αξιολόγηση επιλογής
•∆ιαρκή υποστήριξη και εκπαίδευση
•Προοπτικές εξέλιξης σε µια δυναµικά 
αναπτυσσόµενη επιχείρηση
•Άριστο περιβάλλον εργασίας
•Εταιρικές εκπτώσεις

Εάν σας ενδιαφέρει να ενταχθείτε στην οµάδα µας 
παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό µε φωτογραφία 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση k.tsepa@gk-gekas.gr 
Υπεύθυνη η Κ. Καλλιρόη Τσέπα.

Φαρµακοποιοί για Ηνωµένο Βασίλειο
Η JOBSALLOVER.EU εταιρεία επιλογής προσωπικού 
ιατροφαρµακευτικών επαγγελµάτων, συνεργάζεται 
µε ορισµένους από τους µεγαλύτερους ιδιωτικούς 
φαρµακευτικούς οργανισµούς και επιλέγει προσω-
πικό  για θέσεις εργασίας σε αυτούς.

Προσφέρουµε: 
•Κάλυψη του κόστους των εισιτηρίων 
για τη συνέντευξη στο Ηνωµένο Βασίλειο
•Μισθούς που ξεκινούν από 30,000 ευρώ
•Βοήθεια για την εγγραφή στο Βρετανικό 
Σύλλογο Φαρµακοποιών (RPSGB)
•Ανταγωνιστικό πακέτο µετοίκησης
•Κενές θέσεις σε όλο το Ηνωµένο Βασίλειο
•Σύγχρονα φαρµακεία
•Προγράµµατα εκπαίδευσης

Οι φαρµακοποιοί που επιλέγονται από χώρες του 
εξωτερικού για να εργαστούν στο Ηνωµένο Βα-
σίλειο θα έχουν ίση αµοιβή και όρους εργασίας 
µε τους αντίστοιχους υποψήφιους από τη Μεγάλη 
Βρετανία. Ο πρώτος µισθός ξεκινάει από 30,000 

λίρες, ο οποίος αυξάνεται παροδικά µε το χρόνο και 
την εµπειρία. Επίσης, ανάλογα µε τον εργοδότη, οι 
υποψήφιοι ενδέχεται να λάβουν επιχορήγηση για 
τα έξοδα µετοίκησης και να βοηθηθούν για την ήπια 
προσαρµογή τους στην τοπική κοινωνία.

Οι υποψήφιοι πρέπει να µιλούν καλά αγγλικά και να 
έχουν πτυχίο φαρµακοποιού από χώρα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Ο Βρετανικός Σύλλογος Φαρµα-
κοποιών (RPSGB) είναι το σωµατείο εργαζοµένων 
φαρµακοποιών για την Αγγλία, την Ουαλία και τη 
Σκωτία (http://www.rpsgb.org .uk/). Οι απαιτήσεις 
για εγγραφή διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Κάποιοι 
υποψήφιοι από την Ευρωπαϊκή ένωση µπορούν να 
εγγραφούν εφόσον συγκεντρώνουν τα απαραίτητα 
τυπικά προσόντα, ενώ για άλλους απαιτείται προ-
ϋπηρεσία 3 έως 5 ετών.

Επικοινωνήστε µαζί µας για µία συνέντευξη στο 
Ηνωµένο Βασίλειο. Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε µε: Τηλ. 2313 032690, υπόψιν Κου 
Βασίλη Ζώζη, e-mail: zozis@jobsallover.eu

Industrial Safety Consultant (ISC)
Ergonomia, a leading consulting company in the field of occupational risk prevention industrial safety 
and ergonomics, is seeking to collaborate with an ISC for the provision of Process Safety, Industrial 
Safety Support and for further expansion of its corporate activities.

The ideal candidate should:
•Hold a Chemical or Mechanical Engineering degree and a title (M.Sc./Phd) in the field of Process 
Safety (PS)
•have a minimum of 3 years work experience in the provision of Industrial Safety services or in 
Process Safety, Explosion •Protection, Major Accident Prevention and Machine Safety Studies
•be innovative and devoted in his/her scientific discipline

He/she should be able to conduct:
•Process Hazard Analysis and Explosion Assessments (ATEX)
•Training on PS, major accident prevention, chemical safety and emergency preparedness

Also, he/she should be able to:
•Demonstrate project management skills
•Incorporate and transform best available practices into Ergonomia’s deliverables towards its 
clients
•Reinforce Ergonomia’s partnership with clients
•Exhibit a team attitude participating actively within a multi-disciplinary environment

The ISC will report and work in conjunction with the Director of Industrial Safety Department. CVs 
submission at www.ergonomia.gr. Deadline for submission 12/11/2015. cv@ergonomia.gr
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ΤΕΧΝΙΚΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Ο πελάτης µας, µεγάλη και αναγνωρισµένη ελληνική 
βιοµηχανία, επιθυµεί για τις ανάγκες της διοίκησης 
παραγωγής της να προσλάβει µόνιµα έναν/µία:

Μηχανολόγο Παραγωγής Μετάλλων

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, απόφοιτοι Πολυτεχνείου 
ή ΑΤΕΙ της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, θα πρέπει να 
γνωρίζουν άριστα αγγλικά, υπολογιστές γραφείου 
και χρήση εργαλειοµηχανών CCV προκειµένου να 
διοικήσουν την παραγωγική διαδικασία της βιοµη-
χανικής µονάδας.

Ο πελάτης µας παράγει µεταλλουργικά προϊόντα 
εγνωσµένου κύρους και υψηλής ποιότητας µε 
µοντέρνες διαδικασίες παραγωγής και ποιοτικού 
ελέγχου, εξυπηρετώντας τις απαιτητικές ανάγκες 
των καταναλωτών διαρκών αγαθών.

Ο κάτοχος της θέσης θα συµµετέχει στο σχεδιασµό, 
προγραµµατισµό και την διεξαγωγή της παραγωγι-
κής δραστηριότητας της εταιρίας, συµβάλλοντας στην 
ικανοποίηση των διαφορετικών αναγκών της παρα-
γωγής αναλόγως των παραγγελιών των πελατών. 

Η προϋπηρεσία των υποψηφίων θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον άνω των 3 ετών σε µία υπεύθυνη θέση 
σε βιοµηχανική µονάδα και να έχουν άριστη γνώση 
σχεδιασµού µε Autocad.

Αποστολή βιογραφικών στο: http://goo.gl/DF2pAE

Η SABO S.A., ένας από τους δυναµικά ανερχόµενους 
οµίλους στο τοµέα των Ηλεκτροµηχανολογικών κα-
τασκευών και µελετών στην Ελλάδα και διεθνώς, 
στα πλαίσια της ανάπτυξης και διεύρυνσης των 
δραστηριοτήτων και έργων του, ζητά να προσλάβει:

Μηχανικό  
για επιτελική θέση σε µεγάλη τεχνική εταιρία

Απαραίτητα προσόντα:  
•    
•      
(δηµοπρασίες, πτυχίο, λογαριασµούς, ΑΠΕ) 
•       
και διοίκησης σε δηµόσια και ιδιωτικά έργα 
•     
έργων από την δηµοπρασία µέχρι την παράδοση 
•        
δεύτερης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί  
επιπρόσθετο προσόν 
•    
•       
•      

   

Η εταιρία προσφέρει: 
•    
•  

Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να υποβάλουν το 
βιογραφικό τους σηµείωµα στην ακόλουθη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου dtsokos@sabo.gr

Ζητείται από την Τρικαλιώτης Α.Ε., επίσηµη αντι-
προσωπεία BMW και ΜΙΝΙ στη Θεσσαλονίκη, 

∆ιαγνώστης Αυτοκινήτων

Προσόντα: 
•      
•     
•     
•    
•    

Αποστολή βιογραφικών σηµειωµάτων στο e-mail: 
magdalini.tsipouridou@bmw-trikaliotis.gr 

Σύµβουλοι επιχειρησιακής στρατηγικής & ανά-
πτυξης Α.Ε.: Η εταιρεία µας, µια από τις ταχύτερα 
αναπτυσσόµενες στο χώρο των συµβούλων ανά-
πτυξης, αναζητεί: 

Συνεργάτη Μηχανικό  
(κωδ. Σ.Μ.)

Απαραίτητα προσόντα: 
•       
Μηχανικού ή ισότιµο πτυχίο της αλλοδαπής 
•      
πολεοδοµικών και τεχνικών θεµάτων 
•        

      
και προγραµµάτων 
•       
•     

Προαιρετικά προσόντα: 
•     
•      
•  

Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 

βιογραφικά σηµειώµατα στην ακόλουθη διεύθυνση 
(θα τηρηθεί απόλυτη εχεµύθεια): E-mail: Kaplanis@

    -
       

         
      

Η ENERGO αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα έναν Αγγλικό 
οίκο λύσεων εξοικονόµησης ρεύµατος. Με προϊόντα 
υψηλών προδιαγραφών που διαθέτει καλύπτει την 
ανάγκη της δραστικής µείωσης της κατανάλωσης 
ηλεκτρικού ρεύµατος και της σωστής διαχείρισή του. 
Προσφέρει επαγγελµατική βοήθεια και υποστήριξη σε 
εταιρίες που ψάχνουν για µια υπεύθυνη προσέγγιση 
στην κατανάλωση ενέργειας, ενώ οι υπηρεσίες της 
προσφέρονται µε απόλυτη διαφάνεια και µε τέτοιο 
τρόπο ώστε να µην υπάρχει ρίσκο. Παράλληλα µε τη 
χρήση των σωστών εργαλείων µπορεί να µειώσει 

        
της ανάπτυξης της ζητεί:

Ψυκτικό Μηχανικό 
(Εξωτερικό Συνεργάτη στην περιοχή της Αττικής) 

(κωδ. ΨΠ 3)

Αρµοδιότητες:  
•      
•     
•     
στον πελάτη 
•     
•  
•  

Προσόντα: Εργασιακή εµπειρία τουλάχιστον ενός 3 
ετών σε κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες (εµπειρία 

     

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν 
βιογραφικό µε τον κωδικό ένδειξης στο e-mail: 

Systems Engineer 
Κωδ. Θέσης: SE/15

Κύριες αρµοδιότητες της θέσης: 
•       
υπηρεσίες και εφαρµογές ΙΤ και φροντίζει  
να τις προσαρµόζει στις νέες τεχνολογικές  
συνθήκες. 
•       

       
     

και αντιµετωπίζει άµεσα τα τυχόν προβλήµατα 
    

•       
τον προϋπολογισµό, τις προβλέψεις  
και την εκτέλεση ενεργειών για την επίτευξη του. 
•      
σχεδιασµού και υλοποίησης νέων υπηρεσιών ΙΤ 
και τις προσαρµόζει στις νέες τεχνολογικές  
συνθήκες. 
•       

       
•     
στρατηγικές και πλάνα ενεργειών για τη βελτίωση 
συστηµάτων και διαδικασιών, για αντιµετώπιση 
τυχόν προβληµάτων µε στόχο τη συνεχή βελτίωση 
της απόδοσης. 
•       
συνεργατών/προµηθευτών προϊόντων  
και υπηρεσιών ΙΤ, µέσω των διαδικασιών  
προµηθειών της εταιρίας (έρευνα αγοράς,  
προδιαγραφές).

Απαραίτητα προσόντα: 
•   
•      
(γραπτά και προφορικά)

Απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες: 
•         
ή εµπειρία όσον αφορά την (υποδοµή, δίκτυα,  
λειτουργικά συστήµατα, βάσεις δεδοµένων,  
προγραµµατισµός. 
•       
•     
•      

  
•      
•      
•       
ανάληψης πρωτοβουλιών 
•       
προβληµάτων και στη λήψη αποφάσεων 
•     
και εκµάθησης νέων τεχνολογιών

Η εταιρεία προσφέρει: 
•      
•      
ανάπτυξης 

•     

   

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Θέση: Μελετητής 
Τόπος: Αθήνα, Αγία Παρασκευή 
Απαραίτητα προσόντα:    
προϋπηρεσία σε µελετητικό γραφείο Η/Μ  

      
Επιθυµητά πρόσθετα προσόντα: Εµπειρία  
επίβλεψης Η/Μ έργων ή συµµετοχή στην κατα-
σκευή τους.

Καθήκοντα θέσης: 
•      
των έργων 
•      
και κτηριακών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
σύµφωνα µε διεθνή standard 
•      
δηµοπράτησης 
•      
εγκαταστάσεων 
•      
•     
µετρήσεων 
•     
και συντήρησης

Η εταιρεία: Πρωτοπόρος ελληνική εταιρεία στην 
σχεδίαση και κατασκευή συστηµάτων επεξεργασίας 
νερού και συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας, µε 
έµφαση σε βιοµηχανικές εφαρµογές και εφαρµογές 
µεγάλης κλίµακας. H Εταιρεία ακλουθώντας έντο-
νη εξαγωγική κατεύθυνση αναπτύσσεται δυναµικά 
αυξάνοντας τα τελευταία 2 έτη τους εργαζόµενους 

   

Πληροφορίες για την εταιρεία µας στο www.sychem.gr

Οι τοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται 
περιλαµβάνουν ενδεικτικά: 
•      
•        
τεχνολογιών γεωθερµίας, ανάκτησης θερµότητας 
και θερµικών ηλιακών 
•Ειδικές Η/Μ εγκαταστάσεις spa και κολυµβητικών 
δεξαµενών 
•    
•   
•     
νερού, αγωγών και παράκτιων τεχνικών έργων 
•    
•

Επικοινωνία:   
        -

σης YF-ES3

Auto Marin A.E. αναζητά: 

Μηχανικό Αυτοκινήτων

Απαραίτητα προσόντα: 
•   
•      
•   
•   
•       
θέση

Προσφέρονται: 
•    
•   
•   

Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να στείλουν το 
     

gr        -
σκεφθείτε την ιστοσελίδα µας στη διεύθυνση www.
automarin.gr      
εχεµύθεια.

Η Manpower, για βιοµηχανίας πελάτη της µε έδρα 
  

Μηχανικό Αυτοµατισµού 
(Κωδ. Θέσης: GRC/8695) 

Ο ρόλος: 
•        
αυτοµατισµού και ηλεκτρολογικής συντήρησης 
•     
συντήρησης 
•       
βελτιώσεων στις εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές 
και αυτοµατισµού 
•      
για τα τεχνικά θέµατα του τµήµατος 
•     

Απαραίτητα προσόντα: 

•     
ή Hλεκτρολόγος µηχανικός, ή Hλεκτρολόγος  
βιοµηχανικών εγκαταστάσεων 
•       
θέση 
•     
•       

      
WinCC 
•       
εγκαταστάσεις και εξοπλισµό βιοµηχανίας 
•      
(γραπτά και προφορικά) 
•     
ικανότητες 
•      

   

Επιθυµητά προσόντα:     
    

   

Χειριστής Μηχανηµάτων στην Βιοµηχανία 

Προφίλ θέσης: Μόνιµη εργασία, χειρισµός, εποπτεία 
και συντήρηση µηχανολογικού εξοπλισµού µε στόχο 
την οµαλή και αποδοτική λειτουργία του εργοστασίου 
και την αύξηση της παραγωγικότητας.

Προφίλ υποψηφίου: 
•      -
νολογικού ιδρύµατος θα εκτιµηθεί ως επιπλέον 
προσόν 
•       
σε βιοµηχανική παραγωγή 
•     
•Μηχανολογική αντίληψη 
•      
εξαήµερη απασχόληση 
•      
προσόν 
•        
σπουδές επιθυµητή 
•     
•    
•     
•    
•   

Η εταιρεία προσφέρει: 
•   
•   
•    
•   

Στείλετε βιογραφικό στο e-mail:  

«Ηλεκτρολόγος Μηχανικός»

H ανώνυµος εταιρία κατασκευής περιβαλλοντικών 
συστηµάτων «Devise EngineeringΑ.Ε.», ζητά συ-
νεργάτη Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για µόνιµη απα-
σχόληση, στο τµήµα σχεδιασµού-µελετών. Η έδρα 
της εργασίας θα είναι στα γραφεία της εταιρείας στο 
κέντρο της Αθήνας, και οι αρµοδιότητες, κάτω από την 

    

•      
και αυτοµατισµού 
•      
οδεύσεων στα µηχανήµατα και τις εγκαταστάσεις 
που κατασκευάζει η εταιρεία 
•      
•      
προδιαγραφών και απαιτήσεων 
•       
οµάδα και καθοδήγηση τεχνικού προσωπικού 
•      
κατασκευαστές 
•      
των µηχανηµάτων στην µονάδα παραγωγής  
της εταιρίας στην περιοχή της Μάνδρας Αττικής 
•     
στο έργο όπου και όταν απαιτείται

Απαραίτητα προσόντα: 
•     
•     
•      
•      
µε το σχεδιαστικό πακέτο E     
αντίστοιχο 
•     
•       
και στο εξωτερικό 
•     

   
•     
•   
•       
σχέσεις
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Επιθυµητά προσόντα: 
•      

   
•    

Προσφέρονται: 
•   
•       
•    
•   
•      

      

Αποστολή βιογραφικών σηµειωµάτων στο e-mail: 

  Prime Solutions ABEE     
       

      
        

     

Εργάτης - Χειριστής Μηχανής  
(κωδ. ΕΡΓ. 01)

Βασικές αρµοδιότητες: 
•      
•   
•     

Απαραίτητα προσόντα: 
•     
•   
•    
•      

 

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  

Τεχνικός Βάρδιας Συστηµάτων ∆ιοδίων  
Περιοχή εργασίας: Θήβα

     
     

      
      

       σταθµό 
∆ιοδίων Θήβας. 

Περιγραφή θέσης: 
•      

     
•       

       
   

•     

Απαιτούµενα προσόντα: 
•     

     
•      

     
    

•    
•        

  
•      
•      
•      

 
       

 αναφέροντας τον κωδικό της θέσης,  
 e-mail:      

Ζητείται Τορναδόρος 

        
       

      
     

      
      

    
        

        

Η Randstad Hellas     Τεχνι-
κό Συντήρησης    

      

Αρµοδιότητες/Responsibilities:  
•       

     
   

•      
•   
•      

  
•      

  

Προσόντα/Requirements:  
•    
•       
•       

   
•     

Προσφορά/Offer:  
•     
•     
•  

Πληροφορίες/Information   
 

         
      
       

      
      
 

      
  www.randstad.gr  

         
Randstad        

     
       

        
        

      
       

 

    «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. 
ΤΑΓΚΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.»     

       
      

       
     

Η «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΤΑΓΚΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.»  
      

Μηχανικό Παραγωγής 

Κύριες αρµοδιότητες: 
•       

  
•       

       
    

•        
      

     
•       

       
      

Προσόντα:  
•     

    
•       
•     
•    
•     
•     

  
•    
•   

Η εταιρεία προσφέρει: 
•        

       
•     
•    
•   

    e-mail  

Mobile Applications/R&D Software Engineer 
JOB ID:MOB-1015

        
       
       

      
         

      
       

  

You must have:  
•     

      
      

•    
•      

       
     

•       
       

       
     

•         
   

•   
•       

     
    

 
•      

      
•       

      
   

•            
   

•       

Who is MCOM?    www.
mcoms.com       

       
        

         
         

        
    www.hotstream.eu  

         
      

      
        

   

       
 

Amco Advanced Technologies     
        

        
      

       
        

        
      
      

         
         

        
        

       
        

       
         

      
       

    

Technical Director job description

       
      

       
       

        
        

      
       

       
       

       
       

       
      

      
       

       
    

Project related competencies  
•       

      
  

•      
       

       
•    
•      

    
•      

 
•       

   
•        

     
•       

   
•      

    

Additional requirements: 
•       

 
•        

        

       
    

    
•         

      
       

   
•       

       
     

     

The company offers: 
•      
•    
•    
•  

Location:   

        
  TD_10/15      

      

Πολιτικός Μηχανικός ή Συγκοινωνιολόγος  
ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Γερµανία

 Πολιτικός Μηχανικός     
      

    Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός    γερµανική γλώσσα   

      

Ως µηχανικός της Hessen Mobil αναλαµβάνετε, 
ενδεικτικά, τα ακόλουθα καθήκοντα: 
•       
•       

   
•      

  
•       

    
     

 

Για µια συνεργασία προϋποθέτουµε καλή γνώση 
γραπτού και προφορικού λόγου στην γερµανική 
γλώσσα (  

Σας προσφέρουµε: 
•       

     
      
      

       
•        
•       

  
•      

      
      

    
•       

      
   

        
      

       
       

    
         

     
       
     

Τρόπος υποβολής αίτησης: 
•       

     
       

     
   

•         
        
        

      
•        

     
      

στην γερµανική γλώσσα     
     

       
      

    
     

Για διευκρινίσεις και απορίες σχετικά µε την εταιρία 
µας, µπορείτε να απευθυνθείτε στην συνεργάτιδα 
µας κα Μοσχίδου τηλ      

         
     τηλ   
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συνέχεια στη σελ. 24

Χαρακτηριστικά: 
•  
•     
•  

        
       

      
      

   e-mail: 

Η Securicon S.A    
    

Προσωπικό Ασφαλείας Security Οfficers

       
     -

       
       

      -
        

Απαραίτητα προσόντα: 
•       
•     
•    
•    
•    
•     

    
•   

Θα εκτιµηθούν ιδιαιτέρως: 
•      
•    
•   
•   
•  
•  
•

      
  e-mail: 

∆ΙΑΝΟΜΕΙΣ
∆ιανεµητές - τριες εντύπων  

(ΚΩ∆. D2D)

       -
        

   

Προσόντα: 
•  
•  
•      

 
•   
•     
•  

Προσφέρουµε: 
•     
•    
•   
•    
•   
•   

       -
       

      
  e-mail: 

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Η Axel accessories      

         
        
         

         
         

       
          

       
      

        
 Θεσσαλονίκη 

Υπεύθυνο Αποθήκης

Προϋποθέσεις - γνώσεις - ικανότητες: 
•        

 
•    
•     

    
•      

    
•      

    
      

 

•     
   

•      

Παροχές :      
  

     -
      

       
e-mail: 

Η Randstad Hellas    Βοηθό Απο-
θηκάριου/Οδηγό,     

Αρµοδιότητες / Responsibilities:  
•      
•    
•      

      
     -

       
    

      
 

•    
•   
•       

 

Προσόντα / Requirements:  
•    
•        
•      
•    
•    
•    
•    
•      
•    
•     

Προσφορά / Offer:  
•      
•   
•

Πληροφορίες / Information:  
   

         
      

       -
       

      
      

  www.randstad.gr   
      

Η Randstad       
     -
       

         
        -

       
 

     

ΕΣΤΙΑΣΗ
Barista/Barman

Grace Hotels       
     

    
     

        
        

       
        

          
        
      

Grace Hotels      
         

       
        

       

Daily activities and responsibilities require  
the following: 
Essential qualifications: 
•       

     
•        

        
 

•     
•      

     
        

•         
 

Key responsibilities & attributes: 
•         

        
    

•         
 

•       
•       

  
•        

       
•        

  
•       

       
      

   

Demonstrate service attributes in accordance with 
industry expectations and company standards including:
•   
•    
•     
•       
•         

   
•       

 Barista/Barman       
      

      
      
        

       
 

  cv    e-mail: 
     

        
       

Νέοι Σερβιτόροι 

     

    

     

Τα ξενοδοχειακά συγκροτήµατα Afitis hotel» & 
«Renaissance Hanioti Resort    

      -
  

Food & Beverage Manager

Προσόντα: 
•      
•       

       
     

•      
      

•        
  

•       
    

•       
•      

 
•      

 
•     
•    
•   

Προσφέρονται: 
•     
•      

    
•     

  
•   

     
 e-mail:    

      
        

       -
        

       
  

Andronis Exclusive      
       

Restaurant Manager

Requirements 
•       

       
      

•          
•   
•      
•      
•       
      

•   

We offer 
•  
•        
•     

 

        

    Poseidonion Grand Hotel 
         

      

Α’ και Β’ Σερβιτόρους

•     
•    
•    

Προσφέρονται:  
•   
•  
•  
•

    e-mail: 

  ελαίας γη      

Σερβιτόρους -ρες & Βοηθούς  
για 3-4ηµερη εργασία

Απαραίτητα προσόντα:  
•     
•       

  
•       
•    

   e-mail: 

Μάγειρας για πρωινή βάρδια Ξενοδοχείου 

Απαραίτητα προσόντα:  
•     
•       
•    
•     

Απαιτούµενες δεξιότητες:  
•    

  
•      

   
•     
•      

   

     

  Λούης Α.Ε.     
        

         
  

Υπεύθυνος Κουζίνας (Chef)
Προσόντα: 
•      
•      
•     
•   

        
      

     

Αιτήσεις:     -
   e-mail: 

com       
    

  5* Fodele Beach & Water Park Holiday 
Resort       

     

Μάγειρες

Απαραίτητα προσόντα:  
•       
•   
•  

     
 e-mail:   

        
   



H Optimal HR Group, για λογαριασµό ελληνικής βιοµηχανίας αναζητά να προσλάβει: 

Business Executive Assistant 
για τον Πρόεδρο της εταιρίας

Κύρια καθήκοντα: 
•Οργάνωση συναντήσεων & συσκέψεων 
(meetings - calendar - schedule)
•∆ιαχείριση αλληλογραφίας/ τηλεφωνικών 
κλήσεων
•Προετοιµασία παρουσιάσεων & reports
•Επικοινωνία µε πελάτες, προµηθευτές, µετόχους
•Οργάνωση και διεκπεραίωση ταξιδιών
•Παρακολούθηση και τήρηση ηµερολογίου 
καθηµερινών δραστηριοτήτων
•Προγραµµατισµός & διαχείριση των επισκέψεων
•∆ιαχείριση ευαίσθητων και εµπιστευτικών 
πληροφοριών
•Έγκαιρη ενηµέρωση και προετοιµασία 
του Προέδρου
•Υπεύθυνη για τα δώρα των πελατών
Requirements: 

•Πτυχίο ΑΕΙ (Οικονοµικής κατεύθυνσης)
•Άριστη γνώση αγγλικών
•Εµπειρία σε συναφές αντικείµενο
•Ευχέρεια σε προφορικό & γραπτό λόγο
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office)
•∆υνατότητα απασχόλησης σε πολλά 
& διαφορετικά θέµατα ταυτόχρονα
•Προγραµµατισµός και προτεραιότητες 
σύµφωνα µε τις ανάγκες του Προέδρου
•Υπευθυνότητα και συνέπεια
•Ευελιξία & προσαρµοστικότητα
•Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης

Benefits: Ιδιωτική ασφάλιση

Αποστολή βιογραφικών σηµειωµάτων στο 
e-mail: http://optimal-hr-group-sa.workable.
com/jobs/120888

QA/QC Manager
Κωδ. Θέσης: QAQC.002

Περιγραφή θέσης: Ανώνυµη εταιρία βιοµηχανικών έργων αναζητά για την στελέχωση της λειτουργίας 
της, υπεύθυνο διαχείρισης και ελέγχου ποιότητας. Η θέση αυτή είναι υπεύθυνη ως προς την εφαρµο-
γή διαδικασιών και κανονισµών διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικού ελέγχου των υπηρεσιών που 
πραγµατοποιεί η εταιρία, επιβλέπει τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, περιλαµβάνει όλες τις πτυχές 
των συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας των ισχυόντων ρυθµιστικών προτύπων της βιοµηχανίας και 
των πελατών και είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση των προγραµµάτων διαπίστευσης και πιστοποίησης 
προτύπων ISO17025, 9001, 14001, 18001.

Καθήκοντα θέσης: 
•          
•           
σε θέµατα που σχετίζονται µε την ποιότητα
•     
•         
•           
•            
των συστηµάτων ποιότητας ώστε να περιλαµβάνουν: 
•    
•  
•  
•   
•          
•       
•           
•           
•            
και να τοποθετηθεί η έµφαση στην ποιότητα ώστε να εξαλειφθεί το πρόβληµα
•       
Ικανότητες:
•      
•    
•     
•        
Προσόντα:
•     
•      
•    
•    
•      
•       

Οι ενδιαφερόµενοι για την κάλυψη της θέσης παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σηµείωµα 
αναφέροντας τον κωδικό της θέσης στο e-mail: recruitingatom@gmail.com

Ανώνυµη Εταιρία Βιοµηχανικών Έργων

PCCW Global Services - Project Manager
Summary:      
responsible for providing quality provisioning and 

      
      

       
        

         
        

time and in a cost effective manner whilst providing 
a high level of customer service. Services included 

          
     

Primary Responsibilities: 
•Manage and track project deliverables for 
multiple site implementations, including 
wholesale and enterprise customers, 

     
•Single point of contact managing internal and 
customer kick-offs. Overseeing the project 
deliverables are collated upfront and ensuring 
that the scope is in line with our client’s 
expectations
•High level of customer service via effective 
communication throughout the project(s) 

      
update status is provided to both internal 
and external customers. Maximum customer 
satisfaction is expected.
•        
whilst constantly seeking to mitigate risk 
•      
teams for committed dates
•  
•Scheduling of resources
•      
followed and all administration work related 

       
includes
•      
processes
•      
(weekly)
•       
(weekly)

•      
to avoid payment issues.
•     
•   
Essential Functions:
•Manages all phases of project development 
to ensure customer satisfaction, project 
continuity and internal consistency
•Develop project schedules and processes 
to ensure internal/external customer 
satisfaction, project continuity and 
the timely delivery of services
•      
and problem resolution reports.
•Maintain relationships with vendors and 
suppliers to ensure equipment and services 
are ordered and installed to meet requirements 
and specifications.
•Maintain cost elements in cost database via 

      
Job Requirement / Qualification: 
•University degree holder with relevant 
professional qualifications status desired.
•Minimum 5 to 7 year’s experience of which 

       
•     
telecommunications products and services, 
in particular international and managed/
customized services, plus good knowledge 
in network technology and operation.
•      
with internal and external customers/sales 
personnel at all levels on services and project 
delivery matters.
•      

      
effectively exchange information, detail project 
status, and answer questions in a clear logical 

       
  

•Strong customer services sense and mind set.
•        
pressure.
Send your this e-mail: fgerama@pccwglobal.com

Guest Relations Agent
Company description: Delphi Beach hotel               

              
         

               
                 

has been designed to welcome guests in comfort and style.

Your key responsibilities will include:
•               
an unforgettable experience.
•        
Qualifications: 
•    
•                 
•          
•       
•Self-motivated, enthusiastic and customer -oriented
•        
•     
•      
•Flexibility to respond to a variety of different work situations

               
          a.lavdas@delphibeach.gr     

be treated in the strictest confidence.

PHP Developer
Job description:      PHP Developer 

         
    

Requirements:
•2+ years of continuous experience in Object 

     
•        

       
integration
•       

  
•        
from scratch
•Maintain and enhancing code to meet changing 
internal and industry needs
•       
functional and regression testing, and document 
results
•    
•       

system-Bachelor’s Degree or higher 
    

•      

and as a Plus:     
     

Skills: 
•Strong analytical and problem solving skills
•   
•        
deadlines
•   
•   

What we offer         
       

(Sindagma) and the opportunity to work on world class 
level projects where you will have the opportunity 
to apply your knowledge and improve your skills.

Send your cv to this e-mail: athensjobs@gmail.com

Η Zeincro είναι µία διεθνής εταιρία που προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στον ιατροφαρµακευ-
                

     

Clinical research associate 
(Ref. CRA) - µε έδρα τη Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα προσόντα:
•Επιθυµητή εµπειρία σε παρεµβατικές µελέτες 

   
•Απόφοιτοι σχολών υγείας (φαρµακοποιοί, 
βιολόγοι, ιατροί, βιοχηµικοί, νοσηλευτές)
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
•∆εξιότητες επικοινωνίας και αποτελεσµατικής 
διαχείρισης
•∆υνατότητα ταξιδιών
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ

Προσφέρονται:
•Άριστο περιβάλλον εργασίας
•   
•   

Παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας 
  : ZeincroHellas Α.Ε., 

     , 
   

e-mail: smaltezou@zeincro.com
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Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το οµορ-
φότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό συγκρότηµα στην 
Ελλάδα, επιθυµεί να προσλάβει για εποχιακή απασχόληση 
µε έδρα στο Πόρτο Καρράς: 

Α΄ Ζαχαροπλάστες  
(Code: CONFΑ)

Απαιτούµενα προσόντα και ικανότητες: 
•       
•       

        
•      
•   
•    
•  

     
      

       
       e-mail: hr@

techol.gr       

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΟΥΣΑΜΑ ΑΞΕ  ητά για τα ξε-
νοδοχεία της: 

Υπάλληλο υποδοχής

•       
•       
θέση σε ξενοδοχείο. 
•     
•    

Βιογραφικά στο email: 

Housekeeping Manager

Grace Hotels       
     

    
      

          
       

         
         

         
          

Grace Hotels      
         

       
   Housekeeping Manager    

       
 

Daily activities and responsibilities require  
the following: 
Essential qualifications: 
•       

     
•     
•         

  
•         
•       

    
•      

 

Key responsibilities & attributes: 
•         

        
       

 
•          

      
   

•        
          

     
•       

      
        
    

•       
       
     

•        
  

•       
      

      
   

Demonstrate service attributes in accordance 
with industry expectations and company 
standards including: 
•    
•    
•     

•       
•         

    
•       

       
       

    
        

        
      

   

       
   

      

Hotel Brain      
      
         
      

Front Office Manager Mykonos 
(Code from: MYK)

Qualifications: 
•      
•        
         

hotel 
•        

   
•        

       
•     

 
•       
•      
•      

        
         
           

    e-mail:   
        

          
     

Executive Housekeeper

Απαραίτητα προσόντα: 
•     
•    
•     

     
    

•      
   

•Επαγγελµατική κατάρτιση 
•   
•      
τµήµατος

Παροχές: 
•     
µε συνεχή εκπαίδευση 
•  

      
τους στο e-mail: 

Andronis Exclusive     

Executive Housekeeper

 Executive Housekeeper    
        

      
       
     

Requirements:  
•    
•      
•   
•     
•       

 

    e-mail:  

Reservations Assistant  
(Code RA15)

        -
      
       

          
       

       
       AXIA’s 
         

        
          
         

        
           

     

Position qualifications:  
•        

   
•     
•         

   
•        

      
•        

   
•  

AXIA Hospitality offers:  
•   
•    
•    
•    

          
   

      
    (position code RA15).

Το ξενοδοχείο 5* Fodele Beach & Water Park Holiday 
Resort στο Φόδελε Ηρακλείου Κρήτης επιθυµεί να 
προσλάβει:

Hostess (Γερµανόφωνη)

Απαραίτητα προσόντα: 
•       
•       
•   
•    

     
στο e-mail:   

        
στις απαιτήσεις της θέσης
.
Atlantica Hotels & Resorts       

        
        

         
the Atlantica Hotels      

Reservation 
FO Manager

Required Experience, qualifications and abilities: 
•    
•        

     
•        

     
•         

    
•       
•      
•          

       
        

    
        

   
      

   

       email: -
      

  

     Radisson Blu Beach Resort 
Crete       

   :

Front Office Manager

Απαιτούµενες δεξιότητες:      
       
      

στην επίτευξη     
      

δεξιότητες. Να διακατέχεται από ευελιξία και προσαρ-
      

       
       

    

Η εταιρεία µας προσφέρει:  
•   
•       
•      

     
•       
και προς το Ηράκλειο

       -
      

          
       

       
      
      

      
      

        
  e-mail: 

Τα ξενοδοχεία Λούης Α.Ε. µε πολυετή παρουσία στον 
        

          
        

Υπάλληλοι Υποδοχής
Προσόντα: 
•      
•     
•   

        
κίνητρα για εξέλιξη µέσα από την εταιρεία.

     
Αιτήσεις:     

   
    

      

 συγκρότηµα “Senses Luxury Villas & Suites” 
στην Μύκονο      

      
        

µια µοναδική εµπειρία φιλοξενίας στους επισκέπτες 
       -

       
  

Καµαριέρες

Απαιτούµενες δεξιότητες: 
•       

         
•      
•     
•   
•   

       -
      

δεν θα γίνονται δεκτά. Τα     
      -

διαφερόµενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο  
e-mail  

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Spa Therapist 

 Santorini

Andronis Exclusive      Spa 
Therapist       

  

•         
        

      
•      

 
•        
•     

 
•      

     
   

•   

    e-mail:  

ΜΟ∆Α
Fitting Models 

( . θέσης: Fit/Mod)

    «Ρακας»  µο-
ντέλα ηµιεπαγγελµατίες και ερασιτέχνες για πρόβες 

 

Η ενδιαφερόµενες θα πρέπει να πληρούν  
τις παρακάτω προδιαγραφές: 
•    
•        

        
•           
•    

      
βιογραφικό στο e-mail:  -

     
      
  



Η Φουρναράκης 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 αξιοκρα-
τικό 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 τον καλύτερο: 

Τεχνικό πάγκου ηλεκτρικών εργαλείων και πλυστικών 
(Κωδ: ΤΕΧ.1)

Ικανό να αναλάβει στο service της εταιρείας. 

Περιγραφή θέσης: Η εταιρεία µας είναι ο µεγαλύτερος Dealer της Robert BOSCH Hλεκτροεργαλείων, 
αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Annovi Reverberi πλυστικών και αντιπρόσωπος  άλλων γνωστών 
οίκων ηλεκτρικών εργαλείων. Ο τεχνικός που ψάχνουµε θα είναι υπεύθυνος για την σωστή λειτουργία 
του συνεργείου και σωστή επισκευή ηλεκτρικών εργαλείων χειρός, πιεστικών νερού, ηλεκτροσυγκολ-
λήσεων. Η έφεση σε χρήση Η/Υ συστηµάτων και οργάνωσησυνεργείουείναι µεγάλο προσόν για την θέση

Απαραίτητα προσόντα:
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ Ηλεκτρολογίαςή Ηλεκτρονικής
•Αποδεδειγµένη προϋπηρεσία σε επισκευές πάγκου
•Γνώση σε ηλεκτρικά εργαλεία θα εκτιµηθεί (BOSCH – KARCHER κατά προτίµηση)
•Καλή γνώση Η/Υ, MS Office Word, Excel, Internet. Προϋπηρεσία σε σύστηµα ERP θα εκτιµηθεί
•Προϋπηρεσία 2 ετών σε ανάλογη θέση ιδανικά σε µεγάλο και οργανωµένο συνεργείο
•Όρεξη για σκληρή δουλεία και ευχέρεια εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον
•Καλή γνώση αγγλικών
•Ηλικία έως 40 ετών
•Χόµπι η ενασχόληση µε τους υπολογιστές, τεχνολογία και το DO IT YOURSELF
Παροχές: 
•Πολύ καλό σταθερό µισθό αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας. δυναµικό εργασιακό περιβάλλον 
µε προοπτικές επαγγελµατικής εξέλιξης
•Συνεχή εκπαίδευση και επιµόρφωση στην επισκευή ηλεκτρικών εργαλείων
Site: www.fournarakis.gr, e-mail: CV7@fournarakis.gr Η Forthcrs εταιρεία θυγατρική της Forthnet, η οποία κατέχει ηγετική θέση στην ηλεκτρονική διανοµή 

κρατήσεων και εισιτηρίων ακτοπλοΐας, µε ευρύ πελατολόγια σε Ελλάδα και εξωτερικό, παρέχοντας 
προϊόντα λογισµικού και ηλεκτρονικές υπηρεσίες συστηµάτων κρατήσεων και εισιτηρίων σε Ελλάδα 
και εξωτερικό στους τοµείς των µεταφορών, του τουρισµού και του πολιτισµού, ζητά να προσλάβει:

Java Developer
Κωδ.Θέσης: JD15

O κάτοχος της θέσης: Θα συµµετέχει στην οµάδα που αναπτύσσει και συντηρεί λογισµικό, για το κεντρικό 
πυρήνα διανοµής υπηρεσιών της εταιρείας.

Κύριες αρµοδιότητες της θέσης:
•∆ηµιουργία νέων modules στον κεντρικό πυρήνα του application server
•Υλοποίηση, βάσει προδιαγραφών, νέων modules
•Συντήρηση, βάσει αιτηµάτων, υφιστάµενων modules
•Συγγραφή τεχνικών σχολίων, σε κώδικα, ώστε να είναι κατανοητές οι διαδικασίες
•Συγγραφή οδηγιών χρήσης και λειτουργίας των modules που αναπτύσσει (documentation)

Απαραίτητα προσόντα:
•Απαραίτητη εµπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
•ΑΕΙ /ΤΕΙ Πληροφορικής /Πολυτεχνικής Σχολής
•Εµπειρία σε ανάπτυξη εφαρµογών Java 8
•Εµπειρία σε frameworks maven, hibernate, spring, struts, gwt, (vaadin θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν)
•Εµπειρία σε βάσεις δεδοµένων postgreSQL, MySQL (oracle or DB2 θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)
•Εµπειρία σε application servers apache Tomcat8 (JBoss θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)
•Εµπειρία σε τεχνολογίες TCP/IP, web services, REST, lucene, solr
•Οµαδικό πνεύµα και ανεπτυγµένη ικανότητα αναλυτικής σκέψης, προγραµµατισµού και οργάνωσης
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Η εταιρία προσφέρει: 
•Ιδιωτικό πρόγραµµα οµαδικής ασφάλισης
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελµατικής ανάπτυξης
•Ευχάριστο και δυναµικό περιβάλλον εργασίας 

Αποστολή βιογραφικών σηµειωµάτων στο e-mail: asavva@forthnet.gr

H Κ.ΤΖΑΝΟΣ ΑΕΒΕ µε έδρα στη Μεταµόρφωση Αττικής, πρωτοπόρος εταιρία στον κλάδο της, ιδρύθηκε 
το 1982 και η εµπορική της δραστηριότητα περιλαµβάνει είδη θέρµανσης, µόνωσης, υδραυλικών & φυ-
σικού αερίου. Η εταιρεία διαθέτει οργανωµένο δίκτυο πωλήσεων, καλύπτοντας ολόκληρη την ελληνική 
αγορά µε υποκατάστηµα στη Θεσσαλονίκη, που είναι υπεύθυνο για την εξυπηρέτηση των πελατών της 
στη Β.Ελλάδα.

Υπάλληλο τµήµατος εξυπηρέτησης πελατών Μηχ. Μηχανικό
µε έδρα την Θεσσαλονίκη

Το ψητοπωλείο Λάδι & Ρίγανη στη Γλυφάδα ζητά νέο ηλικίας 22-30 για full time ή part time. Για 
εργασία εντός καταστήµατος και για διανοµή φαγητού (delivery). 

Απαραίτητη η κατοχή διπλώµατος για µηχανάκι καθώς και βιβλιάριο υγείας για εργασία σε χώρο υγειο-
νοµικού ενδιαφέροντος

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: florakis@patafritas.gr

Ο υποψήφιος καλείται να συµβάλει 
στην αναπτυξιακή προσπάθεια της εταιρίας.

Αρµοδιότητες: 
•After sales support, τεχνική υποστήριξη 
προϊόντων
•Καθηµερινή διαχείριση παραγγελιών πελατών 
– Τιµολόγηση
•Υποστήριξη τµήµατος πωλήσεων

Απαιτούµενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ -κολλεγίου µηχανολογικής 
κατεύθυνσης.
•Γνώση αγγλικής  γλώσσας και χειρισµού Η/Υ
•Ικανότητα επικοινωνίας - Άνεση 

στην τηλεφωνική επικοινωνία
•Οµαδικό πνεύµα συνεργασίας

Επιθυµητά προσόντα: 
•Γνώση ERP θα εκτιµηθεί
•Προϋπηρεσία 2-3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση
•Οργανωτικές ικανότητες, δηµιουργικότητα

Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας
•∆ιαρκής επιµόρφωση/επαγγελµατική εκπαίδευση
•∆υνατότητα εξέλιξης 

Αποστολή βιογραφικών: fax: 210 2819210, e-mail: 
hr@tzanos.gr, (υπ’ όψιν κου Τσουρέ), αναφέροντας 
το κωδικό της θέσης ΤΕΠ/Θ1. 

Η Elvial AΕ λόγω της συνεχούς ανάπτυξής της στον κλάδο του αλουµινίου ζητά νέο συνεργάτη για το 
τµήµα βιοµηχανικού σχεδιασµού:

Σχεδιαστής βιοµηχανικού προφίλ 
Απαιτούµενα προσόντα:
•Πτυχίο ΤΕΙ Βιοµηχανικού Σχεδιασµού ή ΤΕΙ 
Μηχανολόγου Μηχανικού
•Άριστη γνώση autocad, solidworks, 3D
•Γνώση αγγλικών και γερµανικών
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
•Ανάλογη προϋπηρεσία θα εκτιµηθεί
Προσφέρουµε:

•Ευκαιρίες επαγγελµατικής εξέλιξης
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

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

Από το κατάστηµα Ηπειρώτισσα ζητείται πρώτος: 

Μάγειρας 
Με γνώσεις ελληνικής και παγκόσµιας κουζίνας.

Απαραίτητη προϋπόθεση εµπειρία σε οργάνωση 

παραγωγής και προµήθειας πρώτων υλών.

Βιογραφικά στο e-mail:kate@ipirotissa.gr

Η Intermarine Electronics Α.Ε.Β.Ε., εταιρία µε 20ετή επιτυχηµένη παρουσία στις κατασκευές και εγκα-
ταστάσεις συσκευών ναυσιπλοϊας / ασφαλείας / τηλεπικοινωνιών στον τοµέα της ναυτιλίας, µε σκοπό 
την στελέχωση του Τεχνικού της τµήµατος αναζητά:

Ηλεκτρονικό ή Βοηθό Ηλεκτρονικού
Με τα εξής προσόντα:
•Πτυχίο / απολυτήριο τεχνικής σχολής
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών συστηµάτων επικοινωνίας, πλοήγησης και ασφαλείας πλοίων 
(marine electronics) απαραίτητη
•Άδειας οδήγησης
•Γνώση αγγλικών
Η εταιρία προσφέρει πακέτο αποδοχών ανάλογο των προσόντων, ασφάλιση.

Αποστολή βιογραφικών: ioannidis@intermarine.gr Απαραίτητα να σηµειωθεί η ένδειξη “CV ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ” στο θέµα του µηνύµατος. Βιογραφικά υποψηφίων που δεν πληρούν τις 
ανωτέρω προϋποθέσεις και δεν έχουν στο θέµα “CV ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ” δεν θα 
απαντηθούν.

Η Ε. ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Α.Ε. αντιπρόσωπος των εταιριών NEC- τηλεφωνικά κέντρα (ip τηλεφωνία-
voip-κλπ.), Olivetti – αριθµοµηχανές, DCR – retail solutions ζητά:

Τεχνικό για την υποστήριξη 
Ταµειακών Συστηµάτων-Τηλεπικοινωνιών

Απαραίτητα προσόντα:
•          
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
•      
µηχανές, ΕΑΦ∆ΣΣ) και δίκτυα
•     
•     
•     

συνέπεια και αξιοπιστία
•   
•     
•    

Βιογραφικά στο e-mail: 
daskalakis@daskalakis.com.gr 
ή στο fax: 210 8843319.
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
συνέχεια στη σελ. 28

∆ιοικητικά & Επιτελικά  
Στελέχη Επιχειρήσεων
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο ένταντι Πρωτοδικείου 
Αθηνών ζητά ∆ικηγόρο για θέση ∆ιευθυντού - 
Συνέταιρου. Απαραίτητα: 20 έτη εµπειρία σε δικό-
γραφα και ακροατήρια, ανάλογη προϋπηρεσία σε 
δικηγορικά γραφεία. Τηλ: 6945 411215.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών Β2Β ζητεί ∆ιευθυντή 
Πωλήσεων, κάτοχο δελτίου παροχής υπηρεσιών, µε 
δυναµικό χαρακτήρα, πολύ καλές επικοινωνιακές 
και οργανωτικές ικανότητες. Ελκυστικό πακέτο 
αποδοχών, bonus παραγωγικότητας. Βιογραφικά 
στο e-mail: m.koufoudaki1@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ στον Άλιµο ζητά Βοηθό Λογιστή και 
τµήµατος προµηθειών, µε πτυχίο οικονοµικών 
ή λογιστικής και προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
Βιογραφικά στο e-mail: t.vrioni@spectratech.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Manager οδοντιατρείου στο Λονδίνο, 
για πλήρη απασχόληση (40 ώρες) µε άµεση έναρξη. 
Άριστη γνώση Αγγλικών και χρήση Η/Υ απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: vivigrigoriou@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πτυχιούχοι ∆ιοίκησης Επιχειρήσε-
ων για τη στελέχωση µεγάλης µονάδας διεθνούς 
οµίλου στην Αθήνα µε προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: patras192@yahoo.gr, κoς Πάτρας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ζευγάρι για τη διαχείριση πολυχώρου 
στη Μεσσηνία, γνώστες αντικειµένου. ∆ιατίθεται 
κατοικία. Τηλ: 210 8810109, κος Θεοδωρόπουλος.

Η TALIS S.A για λογαριασµό πελάτη - εταιρί-
ας συµβούλων, ζητά Υπάλληλο για τη θέση της 
Management Assistant. Απαραίτητα: επιθυµητή 
προϋπηρεσία, πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων ή 
οικονοµικά, άριστος χειρισµός Η/Υ. E-mail: cv@
talis.gr, κωδ: Assistant.

ΖΗΤΕIΤΑΙ Manager για µικρή αγροτουριστική 
µονάδα. Tηλ: 211 7054226, 6977 624741, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ιοικητικός Υπάλληλος παρά τω πλευρό 
∆ιευθύνοντος Συµβούλου ανωνύµου εταιρίας στην 
Κρήτη, για γρήγορη διεκπεραίωση εργασιών που 
θα του /της ανατίθεται. Βασικές γνώσεις λογιστι-
κής, ευστροφία και σβελτάδα. Μισθός ανάλογος. 
E-mail: yiankriv@gmail.com.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΣ όµιλος µε ξενοδοχείο στο Πή-
λιο 4* στην Κέρκυρα 200 κλινών και στην Κρήτη 
150 κλίνων ζητά για τη σεζόν 2016 ∆ιευθυντή µε 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο 
e-mail: planetholidays@outlook.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ιευθυντής ∆ιαγνωστικού Κέντρου µε 
εµπειρία στο χώρο της υγείας, ικανότητες και 
επαγγελµατικό ζήλο, προκειµένου να αναπτυχθεί 
ο κύκλος εργασιών και δραστηριοτήτων του δια-
γνωστικού κέντρου. Περιοχή ευρύτερου Πειραιά. 
E-mail: itzanis1@gmail.com, τηλ: 6937 352690.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρο διευθυντικό Στέλεχος Ποιοτικού 
Ελέγχου, µε διοικητικές ικανότητες και τεχνικές 
γνώσεις για εργοστάσιο πλεκτών ενδυµάτων 
στη Βουλγαρία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
trikoplex.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες να αναλάβουν επιθεω-
ρήσεις υγιεινής και ασφάλειας, στην Ελλάδα για 
εταιρία Συµβούλων από Εξωτερικό. Βιογραφικά 
στο e-mail: oratiosm@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Υλοποίησης Προγραµµάτων 
ΕΣΠΑ από κέντρο δια βίου µάθησης, µε απαραί-
τητη προϋπηρεσία στη διαχείριση και υλοποίηση 
προγραµµάτων ΕΣΠΑ (Voucher). Βιογραφικά στο 
e-mail: kdm1jobs@gmail.com.

 

Υπάλληλοι Γραφείου  
& Υποδοχής-Γραµµατείς
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ζητείται από φροντιστήριο µέσης 
εκπαίδευσης, µε καλή γνώση Η/Υ. Απογευµατινό 
ωράριο. Τηλ: 6987 991398, ώρες επικοινωνίας: 
11:00-13:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγής και εµπορίας πρώτων υλών 
ζαχαροπλαστικής ζητά άµεσα Υπάλληλο Γραφείου, 
να γνωρίζει MS office µε επιπλέον προσόν Ιταλικά-
Γερµανικά-Γραµµατειακή Υποστήριξη Πωλήσεων. 
E-mail µε φωτογραφία: info@amardakioupi.gr, 
τηλ: 6937 008622, κος ∆ηµήτρης.

ΕΤΑΙΡΙΑ µε έδρα τη Ριτσώνα Χαλκίδος ζητάει 
Υπάλληλο Γραφείου µε πολύ καλή γνώση word, 
excel, powerpoint, photoshop, άριστη γνώση 
Aγγλικών και Ιταλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimgian@otenet.gr,fax: 2221 034914.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου µε άριστη γνώση Η/Υ και 
Αγγλικών (προαιρετικά γνώση και άλλων ξένων 
γλωσσών) ζητείται για τµήµα εξαγωγών και λιανικών 
πωλήσεων. Εκπληρωµένες οι στρατιωτικές θητείες: 
E-mail: marketing@gianso.gr, τηλ: 210 5541161.

ΕΤΑΙΡΙΑ µε έδρα τη Ριτσώνα Χαλκίδος ζητάει 
Υπάλληλο Γραφείου µε πολύ καλή γνώση του 
Microsoft Office, άριστη γνώση Ιταλικών και Αγ-
γλικών. Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@otenet.
gr, fax: 2221 034914.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα µε πτυχίο Αγγλικών να χειρίζεται 
προγράµµατα PC, να µιλά Ρώσικα και να µην έχει 
υποχρεώσεις. Μισθός και bonus. Βιογραφικά στο 
e-mail: asfalia.fintaniskostantinos@hotmail.com.

ΙΑΤΡΙΚΟ κέντρο αναζητά 4ωρη Γραµµατειακή 
Υποστήριξη. Βιογραφικά στο e-mail: info@
iatrikiprolipsi.gr, τηλ: 6936 394783.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ για κοµµωτήριο στο Σύνταγµα 
Απόλλωνος 5 ζητείται, Κοµµωτές για κούρε-
µα - χτένισµα - βαφές καθώς και Βοηθοί Κοµ-
µωτών για manicure - pedicure και ρεσεψιόν. 
Τηλ: 210 3315430.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ µε καταστήµατα Franchise στη Θεσ-
σαλονίκη επιθυµεί να προσλάβει Receptionist 
- Υπάλληλο Υποδοχής. Απαραίτητα προσόντα: 
Προϋπηρεσία, καλή γνώση CRM. Βιογραφικά µόνο 
µε φωτογραφία στο e-mail: vxatzii@gmail.com.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ διατροφής ζητούνται Συνταξιού-
χοι για ηµιαπασχόληση. Τηλ: 6986 824097, κος 
Τσοµπανίδης Γιάννης.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου νέα από εταιρία στα Άνω 
Λιόσια ζητείται, µε γνώσεις Η/Υ και Αγγλικών, 
για πενθήµερη πρωινή εργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: rigas-nut@otenet.gr, fax: 210 5742667.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνταξιούχος από εταιρία για το τµήµα 
ενηµέρωσης και ραντεβού. Τηλ: 210 9011255.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ µε γνώση Η/Υ ζητείται για γραφείο 
κίνησης, από ιδιωτικό εκπαιδευτήριο στο ∆άσος 
Χαϊδαρίου. Τηλ: 210 5322846.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραµµατειακή Υποστήριξη για ορ-
γάνωση-διαχείριση πελατολογίου, διαχείριση 
επικοινωνίας στα social media και εφαρµογών 
marketing. Προσόντα: άριστη γνώση Αγγλικής, 
επιθυµητή γνώση Γερµανικής γλώσσας, τουλά-
χιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. 
E-mail: info@olivetreespa.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ προσλαµβάνει 3 άτοµα µε γνώσεις Η/Υ 
για καταχώριση δεδοµένων και Γραµµατειακή 
Υποστήριξη. Ωράρια πρωινά, ΙΚΑ, άµεση πρόσληψη. 
Περιοχή Νέος Κόσµος. Βιογραφικά στο e-mail: 
incareerathens@yahoo.gr, τηλ: 211 4802018.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Συνεργάτης για αποµα-
γνητοφώνηση ηχητικού υλικού. Άριστη ορθο-
γραφία, τυφλό σύστηµα δακτυλογράφησης και 
προηγούµενη εµπειρία απαραίτητα. Βιογραφικά 
στο e-mail: apomagnitofwnisi@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραµµατέας µε εµπειρία σε θέσεις 
ευθύνης (reception, προέδρου). Βιογραφικά στα 
Ελληνικά στο e-mail: panousopoulos@gnl.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εµφανίσιµες Σερβιτόρες και νέες 
για υποδοχή, από κεντρικό cafe - bar στο Χα-
λάνδρι. Τηλ: 6957 259766, ώρες επικοινωνίας: 
µετά τις 14:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ΚΞΓ στη Νίκαια Γραµµατέας - Υπεύ-
θυνη Γραφείου µε απαραίτητη γνώση Αγγλικών 
και Η/Υ. Πλήρης ασφάλιση. Ωράριο: 3:30-9:30. 
Βιογραφικά στο e-mail: kaindro@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για σάρωση εγγράφων και 
καταχώριση δεδοµένων, data entry/scanninig 
από εταιρία πληροφορικής, για πλήρη και µερική 
απασχόληση. Περιοχή Αθηνών. Βιογραφικά στο 
e-mail: scan.prj.cv@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ τηλεπικοινωνιών ζητά άτοµο έµπειρο 
για καταχώριση αιτήσεων σταθερής και κινη-
τής τηλεφωνίας cyta, wind. Έυκολη πρόσβαση, 
σταθερός µισθός, άµεση πρόσληψη. Τηλ: 210 
6456304, 6944 059808.

ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ όµιλος ζητά νέα για να καλύψει κενή 
θέση γραφείου, σε νεοσύστατο τµήµα δηµοσίων 
σχέσεων. Λυκειακή µόρφωση τουλάχιστον, καλή 
χρήση Η/Υ. Τηλ: 210 9237662.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στην Κυψέλη ζητά Ρεσεψιονίστ 
για ηµιαπασχόληση. Τηλ: 210 8256403 - 4, ώρες 
επικοινωνίας: Τρίτη - Παρασκευή 09:00-14:00.

Η BEDA ABEE αναζητά Γραµµατέα Προέδρου ∆Σ. 
Προσόντα: επαγγελµατισµός, υποµονή, επιµονή, 
εµπειρία, οργανωτικές ικανότητες, γνώση Η/Υ, 
office, διαχείρηση παρακολούθησης εργασιών, 
µεθοδικότητα, αποτελεσµατικότητα στην πράξη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@beda.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για Γραµµατειακή Υποστήριξη 
- λογιστήριο, από εταιρία στο Καλοχώρι. Απα-
ραίτητα προσόντα: πολύ καλή χρήση Η/Υ, ξένες 
γλώσσες, χρήση Κεφάλαιο ERP. Βιογραφικά στο 
e-mail: jobs@garbounisbros.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρη Γραµµατέας εξωτερική για την 
γραµµατειακή υποστήριξη εταιριών - ιδιωτών 
(δακτυλογραφήσεις, αλληλογραφία εξωτερικού, 
εισαγωγές, πληρωµές σε τράπεζες, εξωτερικές 
εργασίες). Αµοιβή κατόπιν συνεννόησης. Περιο-
χές πλησίον Αγίας Παρασκευής και µετρό. Τηλ: 
6933 098749.

ΚΕΝΤΡΟ αποκατάστασης «Ευεξία», µε εµπει-
ρία σε αντίστοιχη θέση, γνώση Η/Υ και τυφλό 
σύστηµα δακτυλογράφησης. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@evexia.com, τηλ: 23990 76700.

Marketing-∆ηµόσιες  
Σχέσεις-∆ιαφήµιση
ΖΗΤΕΙΤΑΙ φιλόδοξος Ανεξάρτητος Συνεργάτης για 
δηµιουργία νέων τµηµάτων πωλήσεων, δηµοσίων 
σχέσεων µε ιδιαίτερα υψηλό πακέτο αποδοχών. 
Βιογραφικά στο e-mail: arctium@hol.gr, τηλ: 
213 0276214.

ΟΜΙΛΟΣ παροχής υπηρεσιών επιµόρφωσης ζητά 
Εισηγητές για εσωτερική πλήρη απασχόληση στον 
τοµέα marketing. Παροχές: µισθός, ασφάλιση, 
προοπτικές εξέλιξης, ευχάριστο περιβάλλον. 
Βιογραφικά στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρος Internet Marketer για συ-
νεργασία κατ’ αποκοπή και γνώστης κατασκευής 
ιστοσελίδων. Bελτιστοποίηση του (SEO) και χει-
ρισµός google adwords. Βιογραφικά στο e-mail: 
alexiavasiliou3@gmail.com.

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΕΣ έµπειροι ζητούνται για web προ-
σφορών διαδικτυακής πύλης. Αµοιβή ανταγω-
νιστική. Βιογραφικά στο e-mail: atoli.access@
gmail.com, τηλ: 6988 13757, ώρες επικοινωνίας: 
12:00-21:00.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για δηµόσιες σχέσεις σε cafe 
- wine bar στον Πειραιά. Τηλ: 6942 919143.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ Ευρωπαϊκη εταιρία στα πλαίσια 
της ενιαίας Ευρωπαϊκης αγοράς, ζητά ένα άτοµο 
απόφοιτο ΑΕΙ-ΑΤΕΙ προκειµένου να αναλάβει 
και να ασκήσει δραστηριότητα επιχειρησιακής 
διαµεσολάβησης σε διάφορους κλάδους. Βι-
ογραφικά στο e-mail: imer2008@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για PR και άτοµα για διορ-
γάνωση party - events, από κεντρικό cafe - bar 
στο Χαλάνδρι. Τηλ: 6957 259766.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Πωλητές µε πολύ ενδι-
αφέρουσες υπηρεσίες στοχευµένης διαφήµισης/
marketing, προµήθειες 80%+, δυνατότητα υψηλών 
κερδών, προοπτικές καριέρας. Mερική ή πλήρης 
απασχόληση, δωρεάν εκπαίδευση, υποστήριξη. 
Ε-mail: christosliberis@gmail.com, τηλ: 6906 
225146.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες για δίκτυο, 
µε δυνατότητα για υψηλές αποδοχές και καριέρα. 
Βιογραφικά στο e-mail: christosliberis@gmail.
com, τηλ: 6906 225146.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ Συνεργάτες ζητούνται για πολύ 
ενδιαφέρουσες υπηρεσίες marketing/στοχευµέ-
νης διαφήµισης. ∆υνατότητα υψηλών κέρδών, 
προοπτικές καριέρας. Mερική ή πλήρης απασχό-
ληση, δωρεάν εκπαίδευση, υποστήριξη. E-mail: 
christosliberis@gmail.com, τηλ: 6906 225146.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γνώστης της Γερµανικής γλώσσας 
για συνεργασία µε επιχείρηση, µε στόχο την 
επέκτασή της σε Γερµανόφωνους στην Ελλάδα-
κατοίκους Γερµανίας. Εργασία µε χρήση µέσων 
ή κοινωνικής δικτύωσης. Τηλ: 2311 282734, 
ώρες επικοινωνίας: 9:00-9:00.

LOOKING for Marketing Manager for Pestemal.
gr. Copywriting for weekly press releases, 
newsletter social media, blog, promotional 
events. Responsible for branding-advertising, 
trade shows, company events. Fluent in English. 
CVs: info@pestemal.gr, tel: 6951 003066.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές/τριες µε ικανότητες οργά-
νωσης για ανάπτυξη δικτύου. Άµεση δυνατότητα 
συνεργασίας, σίγουρη προοπτική καριέρας, υψηλά 
εισοδήµατα, πολλά bonus, επιδότηση αυτοκινήτου. 
Απαραίτητα: ειλικρίνια, θετικότητα, ολοκλήρω-
ση στόχων. E-mail: ch.fyssas@gmail.com, τηλ: 
6906 462262.

ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΟ bar της Θεσσαλονίκης ζητείται 
άτοµο µε δηµόσιες σχέσεις για PR. Τηλ: 6946 
177682, κος ∆ηµήτρης.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητούνται Ανεξάρτητοι 
Συνεργάτες για πλήρη ή µερική απασχόληση. 
Ωράριο ελεύθερο χωρίς αφεντικό και δεν αφορά 
ντήλερ - πλασιέ. ∆ωρεάν εκπαίδευση και συνεχή 
υποστήριξη. Βιογραφικά στο e-mail: gkskar@
yahoo.gr.

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ∆ιαφήµισης ζητείται από διαφη-
µιστική εταιρία µε αντικείµενο τον τουρισµό, µε 
δυνατότητα ταξιδίων εντός Ελλάδας. Υψηλές 
προµήθειες και δυνατότητες εξέλιξης. Βιογρα-
φικά στο e-mail: ekfrasisep@gmail.com, τηλ: 
6932 288263.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Project Manager - Στέλεχος υλοποί-
ησης Ευρωπαϊκών προγραµµάτων, στον τοµέα 
διαχείρισης των Ευρωπαϊκών προγραµµάτων. 
Βιογραφικά στο e-mail: en.dunamei.gr@gmail.
com, κωδ: Βιογραφικό Σηµείωµα - Στέλεχος 
Υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.

LOOKING for Theater & Cinema Director and 
Costume Designer for E-commerce Development, 
for good command of the English language is 
necessary for both positions. CVs: giannoulatos@
theworkshop.pro.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Marketing από εταιρία Β2Β 
για συσκευασίες, πρώτες ύλες φαρµακοβιοµη-

χανίας στην Αττική. Εξυπηρέτηση και επίσκεψη 
πελατών, παραγγελίες, ενηµέρωση προµηθευτών 
εξωτερικού. Άριστα Ελληνικά, Αγγλικά, MS office, 
άνεση στην επικοινωνία. E-mail: info@mtcltd.com.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ στην Αθήνα ζητεί να προσλάβει 
Sales & Marketing Officer. Τουλάχιστον 3 χρόνια 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση είναι απαραίτητη. 
Βιογραφικά µε φωτογραφία στο e-mail: assistant.
manager79@gmail.com.

ΑΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ οργανισµό ζητείται 
Πωλητής ∆ιαφήµισης. Απαραίτητη εµπειρία 
στον τοµέα διαφήµισης σε εφηµερίδα και site. 
Άριστη εµφάνιση και επικοινωνία. Βιογραφικά 
στο e-mail: sales@karfitsa.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανθρώπινο δυναµικό για εργασία χωρίς 
προϋπηρεσία. Τηλ: 6978 960413.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες για internet 
marketing µε άνεση στην επικοινωνία, γνώσεις 
Η/Υ, internet και διάθεση για δουλειά. Ελεύθερο 
ωράριο, εκπαίδευση, προµήθεια ως 90%. Βιογρα-
φικά στο e-mail: eldapapas@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης για νεοσύστατο έντυπο, 
µε όρεξη και πάθος για να αναλάβει τον τοµέα 
του marketing - διαφήµισης, καθώς και να βο-
ηθήσει σε άλλους τοµείς. Αµοιβή επί ποσοστού 
των κερδών. Τηλ: 6943 541433.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για την περιοχή Νέα Σµύρ-
νη, οργανωτικοί, φιλόδοξοι, επαγγελµατίες, µε 
προηγούµενη εµπειρία επιθυµητή. Προσφέρονται: 
υψηλές προµήθειες, διαρκής υψηλού επιπέδου 
εκπαίδευση, µοναδικό περιβάλλον εργασίας. 
Ε-mail: neasmyrni@aspis-realestate.gr, fax: 
210 9402148.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Internet Marketing & Social Media 
Coordinator µε γνώση των social media marketing, 
της Aγγλικής γλώσσας, corel και photoshop, google 
analytics, video editing, γνώση τεχνολογιών web. 
Προϋπηρεσία 2 ετών. Βιογραφικά στο e-mail: info@
artionrate.com.

∆ΙΕΘΝΗΣ όµιλος ζητά απόφοιτες /τους ΑΕΙ-ΤΕΙ, για 
στελέχωση θέσεων marketing και management. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη. Εκπαίδευση, γρήγορη 
και αξιοκρατική εξέλιξη. E-mail: karram192@
yahoo.gr, τηλ: 210 6773990 κα Καρρά.

ΕΤΑΙΡΙΑ ανώνυµη ζητεί µια νέα για Γραµµατεία, για 
το τµήµα δηµοσίων σχέσεων. Απαραίτητη γνώση 
Η/Υ και Αγγλικών, άριστη εµφάνιση και άριστη 
επικοινωνία. Βιογραφικά µε πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: pr@paraskhnio.gr, κωδ: ∆ΗΜ.ΣΧ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 δραστήρια άτοµα µε γνώσεις 
internet, άνεση στην επικοινωνία προκειµένου 
να ασχοληθούν µε τη δηµιουργία της δικής τους 
επιχείρησης. ∆εν αφορά πωλήσεις προϊόντων. 
∆ωρεάν εκπαίδευση, συνεχής υποστήριξη. Βιο-
γραφικά στο e-mail: io8nis@yahoo.gr.

ΑΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ οργανισµό ζητείται 
Marketing Sales για άµεση πρόσληψη. Προσό-
ντα: απαραίτητη εµπειρία στον τοµέα διαφήµισης 
περιοδικών - εφηµερίδων (λιανικό εµπόριο), άριστη 
εµφάνιση και επικοινωνία. Βιογραφικά στο e-mail: 
pr@paraskhnio.gr, κωδ: SALES.

TO B2 GREEN.GR αλλάζει, επεκτείνεται και 
ψάχνει για Συνεργάτες πώλησης διαφήµισης 
και διαδικτυακών υπηρεσιών. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@b2green.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρος Internet Marketer για συ-
νεργασία κατ’ αποκοπή και γνώστης κατασκευής 
ιστοσελίδων. Bελτιστοποίηση του (SEO) και χει-
ρισµός google adwords. Βιογραφικά στο e-mail: 
alexiavasiliou3@gmail.com.

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί 2 Γραµµατείς 
Manager, 1 άτοµο για Yποδοχή και ένα άτοµο 
για δηµόσιες σχέσεις. Άµεση πρόσληψη, γνώσεις 
Η/Υ, Αγγλικών. Βιογραφικά µε φωτογραφία στο 
e-mail: pr@idplusmedia.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά νέους /ες για το τµήµα ∆ηµοσίων 
Σχέσεων, διαχείρισης site και Γραµµατειακή 
Υποστήριξη. Τηλ: 210 6617285.

ΕΤΑΙΡΙΑ marketing ζητεί άτοµα για θέση Τeam 
Leader για οργάνωση και στελέχωση τµηµάτων, 
µε υψηλές αποδοχές. Βιογραφικά στο e-mail: 
karieragroup@yahoo.gr, τηλ: 211 4802039.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Επιχειρηµατικοί Συνεργάτες δυ-
ναµικές µε άνεση στην επικοινωνία από εταιρία 
marketing, για ανεξάρτητη συνεργασία. Μερική ή 
πλήρης απασχόληση, ευέλικτο ωράριο, εκπαίδευση, 
υψηλές απολαβές, ταξίδια, bonus αυτοκινήτου. 
Tηλ: 6986 950930.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άµεσα Ανεξάρτητος Συνεργάτης για τα 
τµήµατα της εταιρίας µας: εµπορικό, οργάνωσης, 
διοίκησης συνεργατώνµερικής ή πλήρους απα-
σχόλησης. Βιογραφικά στο e-mail: efariston@
gmail.com, τηλ: 6936 850392, κος Λουρωτός 
Γεώργιος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές ∆ιαφήµισης Websites, µε 
προηγούµενη εµπειρία απαραίτητη. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@digicon.gr, κωδ: isales1015.

ΑΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ οργανισµό ζητού-
νται 2 νέες για άµεση πρόσληψη, για marketing 
- διαφήµιση. Προσόντα: πτυχίο διαφήµισης και 
επικοινωνίας, απαραίτητη εµπειρία σε έντυπα και 
sites, άριστη επικοινωνία - εµφάνιση. Ε-mail: 
grammateia@nkmediagroup.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτοµα για συνεργασία στο δικτυ-
ακό marketing, για ανάπτυξη επιχείρησης χωρίς 
επιχειρηµατικό ρίσκο µε την υποστήριξη µεγάλης 
πολυεθνικής εταιρίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
boubaris.george@yahoo.gr, τηλ: 6984 655101, 
6931 276604, κoς Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ∆ιαφηµιστές /τριες από εβδοµαδιαίο 
περιοδικό ποικίλης ύλης, µε εµπειρία προαιρετική. 
Παρέχεται πλήρης απασχόληση βάσει παραγω-
γικότητας για Αττική. Βιογραφικά στο e-mail: 
vagkaras1965@gmail.com, τηλ: 6950 023699.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ (8) ∆ιαφηµιστές για πώληση διαφη-
µιστικού χώρου για µουσικό περιοδικό, µε πελα-
τολόγιο δικό τους και υψηλά ποσοστά. Βιογραφικά 
στο e-mail: c.r.e.a.m.themagazine@gmail.com.

ΤΟ MUSIC CORNER.GR αναζητά έµπειρους Πω-
λητές ∆ιαφήµισης Internet, για την προώθηση του 
site, την οργάνωση και πώληση διαφηµιστικού 
χώρου. Η αµοιβή θα ορισθεί βάσει ποσοστών. 
Ε-mail: info@musiccorner.gr, τηλ: 6998 842014.

Η LLUMAR Hellas αναζητά Marketing & 
Communications Executive για προώθηση της 
µάρκας και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών. 
Απαραίτητα: προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών, 
Αγγλικά, ms office. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@
llumar.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών ζητά Στελέχη ∆η-
µοσίων Σχέσεων, για προώθηση επιµορφωτικών 
προγραµµάτων σε στελέχη επιχειρήσεων. Παροχές: 
µισθός, ασφάλιση και προοπτικές εξέλιξης. Βιο-
γραφικά στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για internet marketing, 
από Ηλιούπολη και γύρω περιοχές. Τηλ: 6976 
511673.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες από Ηλιούπολη και γύρω 
περιοχές, για ηλεκτρονικό εµπόριο. Τηλ: 6976 
511673, κος Μουξιός Φώτης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φοιτητής /τρια ή Μεταπτυχιακού, µε γνώ-
σεις: α) διαφήµισης /δηµοσίων σχέσεων/ marketing, 
β)social media, γ)ευρωπαϊκά/διεθνή πολιτική. Η 
Strategic International/Kataras δραστηριοποιεί-
ται στο χώρο των Συµβούλων στην Ελλάδα και 
το Εξωτερικό. Email: info@costaskataras.org.

 

Λογιστές-Υπάλληλοι  
Λογιστηρίου-Μηχανογράφηση
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής από την εταιρία Θεόνη στην 
Καρδίτσα που να διαθέτει: 5ετή προϋπηρεσία, 
πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονοµικής κατεύθυνσης, 
γνώση ERP συστηµάτων (κατά προτίµηση Softone), 
Εxcel, Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: cv@
theoniwater.gr.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ τουριστική µε έδρα τη Θεσ-
σαλονίκη ζητά για άµεση πρόσληψη Υπάλληλο 
Λογιστηρίου, µε γνώσεις σε ξενοδοχειακά και 
προγράµµατος x-line. Bιογραφικά στο e-mail: 
hr@across.gr.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία µε έδρα την Αθήνα ζητά 
Λογιστή ή Βοηθό Λογιστή. Fax: 210 8224473, 
τηλ: 210 8220630, κα Γκανά.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στην περιοχή Αγχιάλου 
ζητείται Λογίστρια µε πολύ καλή γνώση Η/Υ, προ-
γράµµατος Xline, Atlantis και Aγγλικής γλώσσας. 
Βιογραφικά στο e-mail: megi@protopsaltis.gr, 
fax: 2311 282773.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογίστρια µε εµπειρία από κεντρικό 
κατάστηµα στην Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@olympiacroissant.gr, τηλ: 6944 850749.

ΕΤΑΙΡΙΑ µε έδρα τη Ριτσώνα Χαλκίδας ζητάει 
Λογιστή µε άδεια Α’ τάξης, εµπειρία, άριστη γνώση 
excel, word και γνώση Ιταλικών ή Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@otenet.gr, 
fax: 2221 034914.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή µε 2ετή τουλάχιστον προϋ-
πηρεσία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας, ζητείται από 
λογιστική εταιρία. Απαραίτητη προϋπόθεση η 
άριστη γνώση Γερµανικών και Αγγλικών. Βι-
ογραφικά στο e-mail: hr@sigalas.eu.

ΟΜΙΛΟΣ παροχής υπηρεσιών επιµόρφωσης ζητά 
Εισηγητές για εσωτερική πλήρη απασχόληση 
στους τοµείς λογιστική - φοροτεχνική. Παροχές: 
µισθός, ασφάλιση, προοπτικές εξέλιξης, ευχάριστο 
περιβάλλον. Βιογραφικά στο e-mail: resume@
otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνταξιούχος Λογίστρια - Βοηθός µε 
πείρα σε Γ΄ κατηγορίας βιβλία, σε µηχανογρα-
φηµένα λογιστήρια. Τηλ: 6934 599043.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή για ΑΕ για καταχώριση 
παραστατικών για το λογιστήριο. Βιογραφικά 
στο e-mail: cargobus@cargobus.gr.

Μικρές αγγελίες εργασίας



Η Εταιρία Πετρελαιοειδών REVOIL ΑΕΕΠ επιθυµεί να προσλάβει:

Στέλεχος Ανάπτυξης Πωλήσεων Λιπαντικών 
Εδρα Θεσσαλονίκη - Κωδ. Θέσης REV 70

Προφίλ εταιρίας: Η REVOIL είναι µία δυναµικά αναπτυσσόµενη Εταιρεία Πετρελαιοειδών στην Ελληνική 
αγορά. Είναι εισηγµένη στο Χ.Α.Α. και κατέχει 10% µερίδιο αγοράς µε δίκτυο 535 πρατηρίων. Στόχος 
της Εταιρείας είναι η συνεχής ανάπτυξη µε καινοτοµία, πρωτοπορία και σεβασµό στον άνθρωπο, την 
κοινωνία και το περιβάλλον.

Κύριες αρµοδιότητες: 
•Ανάπτυξη πωλήσεων λιπαντικών σε νέους πελάτες
•Έρευνα αγοράς και γνώση ανταγωνισµού
•Εκτέλεση προωθητικών ενεργειών Marketing
•Παροχή τεχνογνωσίας, συµβουλευτική υποστήριξη και εκπαίδευση συνεργατών
•Υποστήριξη της πιστωτικής πολιτικής πωλήσεων λιπαντικών

Απαραίτητα προσόντα: 
•5 έτη και άνω εµπειρία στις πωλήσεις λιπαντικών
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας
•Εστίαση στο αποτέλεσµα και την επίτευξη των στόχων
•Γνώση αγγλικών και Η/Υ(ΜS Office)
•∆ιαθεσιµότητα 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 σηµειωµάτων στο e-mail: hr@revoil.gr

Would you like to help so as to create a better way for life? Sealed Air Corporation creates a world that 
feels, tastes and works better. In 2014, the Company generated revenue of approximately $7.8 billion 
by helping our customers achieve their sustainability goals in the face of today’s biggest social and 
environmental challenges. Our portfolio of widely recognized brands, including Cryovac® brand food 
packaging solutions, Bubble Wrap® brand cushioning and Diversey® cleaning and hygiene solutions, 
ensures a safer and less wasteful food supply chain, protects valuable goods shipped around the world, 
and improves health through clean environments. Sealed Air has approximately 24,000 employees 
who serve customers in 175 countries. To learn more, visit www.sealedair.com. 

Sealed Air in  Greece seeks for its subsidiary, Diversey Hellas S.A, talented, passionate employees to 
join our Food & Beverage business unit for the position of:

Territory account manager, food & beverage
reporting to F & B District Sales Manager

Sani S.A., a complex of 5* hotels & a private marina in Chalkidiki, is seeking to recruit professionals 
for 2016 summer season at the position of:

Guest Relations Manager
Job description: To assist with all guests’ enquiries and guest information ensuring maximum satisfaction 
according to the hotel standards.

Candidate profile:
•    
•     
•     
•     
•     
•               
french, german or russian)
•  
•           
•  

The company offers a competitive remuneration package in an excellent working environment.

Those interested can send their resumes with a recent photo attached to the following address: Human 
Resources and Development Department, Kassandra, Chalkidiki, 630 77 tel.: 23740 99 440, fax: 23740 
99 441 or e-mail: careers@saniresort.gr

Located preferably in Athens, but also in other 
territories of Southern Greece 

Main responsibilities: 
•         
customers, identify customer needs and suggest 
appropriate solutions
•Negotiate prices and delivery times within 
limits of authority
•Follow up on proper implementation of Key 
Account contracts by monitoring data and 
generating reports
•Conclude sales orders to meet sales targets 
while ensuring agreed payment terms with 
customers are met
•Build positive relationships that will generate 

   
•Monitor and report competitor activity
•        
to meet the established sales targets
•Communicate effectively with company’s 
technical and customer service department 
in order to achieve customer satisfaction
•      
of our solutions
The ideal candidate’s
Skills and abilities: 
•       
industry will be a plus.
•Self motivated and results oriented with 
excellent ability to organize, plan and 
implement own work

•      
•     
negotiation skills
•         
of customer contacts
Educational background: 
•University Graduate; degree in Chemical 

    
Agriculture
•    
•       
•Clean driving licence
We offer: 
•A competitive compensation package including 
of a fixed salary; quarterly bonuses upon 
meeting sales & accounts receivables targets; 
profit sharing; special sales incentives awards
•       
vouchers, company car, laptop, mobile phone, 
travel allowance
•      
classroom training and development
•Work in a multinational environment with 
opportunities to advance your professional 
career inside and outside the country

If you believe the position matches your skills and 
expectations send your cv in english by e-mail to: 
kleopatra.kassara@sealedair.com with job code 
ΤAM1015-SKY         
about us: www.Diversey.com & www.Sealedair.com

Η MSPS, µία από τις µεγαλύτερες εταιρίες στον χώρο promotion marketing µε σηµαντικούς πολυεθνικούς 
πελάτες ζητά νέους / νέες για να εργασθούν ως:

Merchandiser
στον χώρο των Super Markets µε έδρα την Αθήνα

Ο / Η ιδανικός / ή υποψήφιος / α θα πρέπει να 
διαθέτει:
•     
•    
•    
•    
•     
(επιθυµητή)
•   
•  

Προσφέρουµε:

•    
•  
•  
•  
•   

Παρακαλούνται µόνο οι υποψήφιοι που 
διαθέτουν τα παραπάνω προσόντα να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους µε συνοδευτική επιστολή 
µέχρι και 5/11/2015 στο e-mail: 
tradesupport@msps.net αναγράφοντας 
υποχρεωτικά τον κωδικό: ΜΑΤ 2015.

Η DYNAMARINE ενδιαφέρεται να καλύψειµία έως δύο θέσεις έµπειρου

Software Engineer/Architect
για ανάπτυξη web εφαρµογών

Απαραίτητες γνώσεις:        

Θεωρείται σηµαντική η εµπειρία σε ανάπτυξη / σχεδίαση σύνθετων διαδικτυακών εφαρµογών και market 
places, όπως και η ανάπτυξη projects µε τη µέθοδο Agile. 

          
    info@dynamarine.com, υπόψη κ. Περισσάκη.

Τεχνικός Software
    

πληροφορικής κατά προτίµηση 
    

server.

Προσόντα:
•Πτυχιούχος ανωτάτης σχολής 
ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής.
•Άριστη γνώση αγγλικής 
γλώσσας (γραπτά και 
προφορικά).

•Οµαδικό πνεύµα και 
ανεπτυγµένη ικανότητα 
αναλυτικής σκέψης, 
προγραµµατισµού 
και οργάνωσης.
•Ικανότητα ολοκλήρωσης 
πλάνου εργασιών σε 
συγκεκριµένους χρόνους.
•Ευχάριστη και δυναµική 
προσωπικότητα.
•Ηλικία έως 30 ετών.

•Εκπληρωµένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις.

Η εταιρία προσφέρει:
•   
πτυξης και συνεχή εκπαίδευση.
•Ευχάριστο και δυναµικό 
περιβάλλον εργασίας.

∆ιεύθυνση αποστολής 
βιογραφικών: 
jtzitzivakos@unisupport.gr

Τηλεφωνήτρια
       

τηλεφωνικό κέντρο

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εργασιακή εµπειρία τουλάχιστον 2 ετών, 
κατά προτίµηση στο χώρο της υγείας
•  
•Άριστη γνώση Η/Υ
•Γνώση αγγλικών

•Επιθυµητή γνώση δεύτερης γλώσσας

Προσφέρεται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
•Πλήρης ασφάλιση
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον και ευκαιρίες 
εξέλιξης

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για λογιστήριο ΑΕ για κα-
ταχώριση και έκδοση παραστατικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: cargobus@cargobus.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ στον Άλιµο ζητά Βοηθό Λογιστή και 
τµήµατος προµηθειών, µε πτυχίο οικονοµικών ή 
λογιστικής και προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
Βιογραφικά στο e-mail: t.vrioni@spectratech.gr.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή νέα ζητείται από εταιρία πολυ-
καταστήµατος, µε γνώσεις αποθήκης, απογραφών 
και λογιστικής, πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Τηλ: 210 
3231826, 210 3237169.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Ά - Σύµβουλος Επιχειρήσεων ζητεί-
ται για πλήρη ή µερική απασχόληση, έµπειρος, 
µη κερδοσκοπικών εταιριών ΦΠΑ πώλησης 
κατοικιών. Άµεσα κατεπείγουσα συνεργασία, 
ευπρόσδεκτοι ηλικωµένοι. Ε-mail: agapi@
oikologoi.gr, τηλ: 6972 873974.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής λογιστικών υπηρεσιών ζητά 
Βοηθό για accounting & Tax Manager της διεύ-
θυνσης λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών. 
Απαραίτητα: προϋπηρεσία σε παρόµοια θέση, 4 
τουλάχιστον έτη. Μεταπτυχιακό επιθυµητό. E-mail: 
logistirio37@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ απόφοιτος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε 
γνώσεις λογιστικής και Η/Υ. Απαραίτητη προϋπη-
ρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: realstorerhodes@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή µε προϋπηρεσία του-
λάχιστον πέντε ετών σε διπλογραφικά βιβλία, για 
πλήρη απασχόληση από εισαγωγική - εµπορική 
ΑΕ. στο Μενίδι. Βιογραφικά στο e-mail: hrcv.
company@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά ∆ιοικητικό Υπάλλη-
λο, για επικοινωνία µε πελάτες, άριστη γνώση 
καταχώρισης και τιµολόγησης, Η/Υ, πρόγραµµα 
Κεφάλαιο, Αγγλικά και προϋπηρεσία. Ε-mail: 
info@efremoglou.gr, fax: 210 2772580.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για Γραµµατειακή Υποστήριξη 
- λογιστήριο, από εταιρία στο Καλοχώρι. Απα-
ραίτητα προσόντα: πολύ καλή χρήση Η/Υ, ξένες 
γλώσσες, χρήση Κεφάλαιο ERP. Βιογραφικά στο 
e-mail: jobs@garbounisbros.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία στην Ηλιούπολη ζητά Βοηθό 
Λογιστή απόφοιτη Οικονοµικού Πανεπιστηµίου, 
ή ΤΕΙ λογιστικής για µόνιµη εργασία. Απαραίτητη 
εµπειρία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας, πολύ καλή 
γνώση Αγγλικών. Ε-mail: pzafiropoulossa@
gmail.com, κωδ: ΒΛ171015.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία παροχής υπηρεσιών αναζητά 
για άµεση συνεργασία απόφοιτο/σπουδαστή ΙΕΚ 
λογιστικής/διοίκησης επιχειρήσεων, για πρακτι-
κή άσκηση στο τµήµα λογιστηρίου. Βιογραφικά 
στο e-mail: human.resources.ath@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Λογιστηρίου µε πολύ καλές 
γνώσεις σχετικά µε εταιρίες που τηρούν Γ’ κα-
τηγορίας βιβλία, για να αναλάβει το λογιστήριο. 
Bιογραφικά στο e-mail: hr.shippingco@gmail.com.

ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΗ σχολή δια βίου µάθησης ζητεί-
ται Εισηγητής Σεµιναρίων µηχανογραφηµένης 
λογιστικής, πτυχιούχος λογιστικής, µε γνώση 
εφαρµογών singular, softone, epsilonet και 
εκπαιδευτική εµπειρία για part time απασχό-
ληση. Βιογραφικά στο e-mail: hneto@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Γραµµατείας εµπορικού 
τµήµατος. Άριστη γνώση της Αγγλικής, χειρισµού 
Η/Υ (MS office, ERP, internet, e-mail), βασικές 
λογιστικές γνώσεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
kms.medical@outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για µερική απασχόληση 
από λογιστικό γραφείο στη Χαλκίδα. Βιογραφικά 
στο e-mail: express1_services@yahoo.gr.

ΑΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ζητά Βοηθό Λογιστηρίου 
µε 3ετή προϋπηρεσία και γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: xgrias@
atalantamarine.com.

Η NIKOLIDAKIS GROUP ΑΕ ζητά Βοηθό Λο-
γιστή απόφοιτο Οικονοµικού Πανεπιστηµίου, 
ή ΤΕΙ λογιστικής µε καλή γνώση Αγγλικών 
για full time εργασία. Επιθυµητή εµπειρία σε 
βιβλία Γ’ κατηγορίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
fd@nikolidakisgroup.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής ταινιών ζητά νέα, ευχάριστη, 
υπεύθυνη, συνεπής για Γραµµατεία - διεκπεραίωση 
εργασιών λογιστηρίου. Απαραίτητα απόφοιτος 
ΙΕΚ-ΤΕΙ, άριστα Αγγλικά, στοιχεία λογιστικής, 
Η/Υ. Ευέλικτο ωράριο. Tηλ: 210 6141950, ώρες 
επικοινωνίας: 12:00-15:00, κα Γεωργία.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά νέα Βοηθό Λογιστή 
απόφοιτη Οικονοµικού Πανεπιστηµίου, ή ΤΕΙ 
λογιστικής για µόνιµη 6ωρη καθηµερινή εργασία. 
Απαραίτητη εµπειρία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@ekdoseisalexandros.
gr, κωδ: logpr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου απόφοιτος Οικο-
νοµικών, για εργασία σε λογιστικό γραφείο (όχι 
εξωτερικές εργασίες), στην περιοχή της Κυψέλης. 
Επιθυµητό πτυχίο ΑΕΙ, lower, excel. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr_asimog@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή µε πενταετή εµπειρία 
σε διπλογραφικά βιβλία και του ERP ΑΤΛΑΝΤΙΣ 
για όµιλο εταιριών. Βιογραφικά στο e-mail: 
g.intzidis@cargobus.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής Α΄ τάξης µε δεκαετή εµπει-
ρία σε διπλογραφικά βιβλία για όµιλο εταιριών. 
Βιογραφικά στο e-mail: g.intzidis@cargobus.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από το τυροκοµείο 
Αρβανίτη, στην περιοχή της Νεοχωρούδας για 
πλήρη απασχόληση. Απαραίτητο πτυχίο ΑΕΙ. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@arvanitis.gr.

ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στου Ζωγράφου 
ζητείται Βοηθός Λογιστή, µε προϋπηρεσία 2-4 
χρόνια στον αντίστοιχο χώρο και για ενηµέρωση 
απλογραφικών βιβλίων. Βιογραφικά στο e-mail: 
gina95@otenet.gr, τηλ: 210 7484165.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή µε γνώσεις σε πω-
λήσεις, από επιχείρηση στη Μεταµόρφωση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@allegro.com.gr, 
τηλ: 210 2828003.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο µε εµπειρία γραµµατειακής και 
λογιστικής υποστήριξης, για µόνιµη απασχόλη-
ση, µε Γαλλικά, Αγγλικά, MS office, internet, 
facebook. Tηλ: 210 9843274.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητά άτοµο από ΤΕΙ λογι-
στικής, για την πραγµατοποίηση της πρακτικής 
του άσκησης. Βιογραφικά στο e-mail: hrtax3@
gmail.com.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στο κέντρο της Αθήνας ζητά 
Βοηθό Εργατολόγου, για σύνταξη µισθοδοσίας 
και λοιπά εργασιακά θέµατα. Βιογραφικά στο 
e-mail: logistirio37@gmail.com.

ΑΠΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ανώνυµη εταιρία στη Θεσσα-
λονίκη ζητείται Υπάλληλος Λογιστηρίου, µε 5 έτη 
προϋπηρεσία σε διπλογραφικά βιβλία. Άριστη 
γνώση χρήσης excel. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv.logistirio1974@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής µε πολύ καλές γνώσεις 
µισθοδοσίας και πολύ καλές γνώσεις σχετικά 
µε εταιρίες που τηρούν Γ’ κατηγορίας βιβλία. 
Bιογραφικά στο e-mail: stvel7@in.gr.

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΣ /η ΤΕΙ λογιστικής ζητείται από 
λογιστικό γραφείο για πρακτική άσκηση. Περιοχή 
Νέα Ιωνία. Τηλ: 210 2716164.

Η ΒΙΟΜΕΚ ΒΛΑΧΑΚΗΣ στη Σπάρτη στο 8ο χλµ 
ΕΟ Σπάρτης-Γυθείου δραστηριοποιείται στο χώρο 
των µεταλλικών κατασκευών και ζητά Υπάλληλο 
Γραφείου, µε γνώσεις λογιστικών-Βοηθό Λογι-
στή. E-mail: biomek@blaxakis.com, τηλ: 27310 
44760 36296, 6936 975542.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από τουριστικό πρα-
κτορείο στον Πειραιά µε γνώσεις Η/Υ, Αγγλικών 
και εµπειρία σε τουριστικό γραφείο. Βιογραφικά 
στο e-mail: accounting@wstsc.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από λογιστικό γραφείο 
στα Εξάρχεια µε 3ετή εµπειρία, για ενηµέρωση 
και εκτέλεση λοιπών εργασιών σε εταιρία µε 
απλογραφικά βιβλία. Βιογραφικά στο e-mail: 
maniabos@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τελειόφοιτος για πρακτική άσκηση από 
ΤΕΙ µε ΟΑΕ∆ ή ΕΣΠΑ, σε λογιστικό γραφείο στον 
Ταύρο. Τηλ: 210 3410576, ώρες επικοινωνίας: 
15:00-17:00.

 

Οικονοµικά Στελέχη- 
Ελεγκτές -Φοροτεχνικοί 

H CAPITAL Dynamic επιθυµεί να προσλάβει 
Relationship Manager για το τµήµα των αµοι-
βαίων κεφαλαίων. Απαραίτητη η προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση καθώς και η κατοχή χαρ-
τοφυλακίου. Βιογραφικά στο e-mail: info@
capitaldynamic.gr.

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ γραφείο αναζητά Εξωτερικούς 
Συνεργάτες για σύνταξη τεχνοοικονοµικών µε-
λετών. Απαραίτητη γνώση SPSS/Stata/EViews. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@diplomatikes.gr.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ηλεκτρικών ειδών ζητά έµπειρο 
Κοστολόγο, για κατάρτιση και τήρηση προϋπο-
λογισµού δαπανών. Τηλ: 210 2466962, 210 
2446290.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φοιτήτρια οικονοµικής σχολής από 
γραφείο οικονοµικών µελετών. Τηλ: 6945 039520.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνταξιούχος Φοροτεχνικός Σύµβου-
λος για φοροτεχνικό γραφείο. Βιογραφικά στο 
e-mail: xmati58@gmail.com, τηλ: 6977 656616.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικονοµικός για εκπαιδευτικά 
[advanced] σεµινάρια. Βιογραφικά στο e-mail: 
mgeorgakis@sinodos.com, τηλ: 6937 402125, 
κος Γεωργάκης Μιχαήλ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικονοµικός - Οικονοµολόγος ως 
εκπαιδευτής σεµιναρίων. Υλικό διατίθεται 
και άµεσο ξεκίνηµα. Βιογραφικά στο e-mail: 
mgeorgakis@sinodos.com, τηλ: 6937 402125 
κος Γεωργάκης Μιχαήλ.

∆ΙΕΘΝΗΣ όµιλος µε ταχεία ανάπτυξη ζητά για 
άµεση πρόσληψη 6 απόφοιτους Πανεπιστηµίου 
(ΑΕΙ-ΤΕΙ) οικονοµικής κατεύθυνσης, για άµεση 
στελέχωση νευραλγικών θέσεων. Βιογραφικά 
στο e-mail: pappam100@gmail.com, κα Παππά.

ΜΕΓΑΛΗ θυγατρική εταιρία µε ειδίκευση στο 
χρηµατοοικονοµικό και ασφαλιστικό κλάδο, 
προσφέρει µία θέση Οικονοµολόγου. Βιογρα-
φικά µε πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
insurance_financialsa@outlook.com.

Χρηµατοοικονοµικά- 
Ασφαλιστικά-Real Estate
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ Σύµβουλοι από µεσιτικό γραφείο 
ζητούνται για στελέχωση γραφείου µε έδρα τα 
Άνω Πατήσια. Παρέχονται: υποστήριξη, bonus 
επίτευξης στόχων και δυνατότητα εξέλιξης. Τηλ: 
210 2012553, υπεύθυνη κα Χαλκιά.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ γραφείο Βορείων Προαστίων ζητεί 
Συνεργάτη για την περιοχή του Γέρακα. Προνο-
µιούχα ποσοστά. Τηλ: 6984 232228.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α΄ - Σύµβουλος Επιχειρήσεων ζητεί-
ται για πλήρη ή µερική απασχόληση, έµπειρος, 
µη κερδοσκοπικών εταιριών ΦΠΑ πώλησης 
κατοικιών. Άµεσα κατεπείγουσα συνεργασία, 
ευπρόσδεκτοι ηλικωµένοι. Ε-mail: agapi@
oikologoi.gr, τηλ: 6972 873974.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ασφαλιστικοί Σύµβουλοι για στελέ-
χωση γραφείου πωλήσεων της Interamerican. 
Παρέχονται: ελκυστικό πακέτο αποδοχών, οµαδική 
ασφάλιση υγείας, ιδανικό περιβάλλον εργασίας, 
προετοιµασία απόκτησης επαγγελµατικής άδειας, 
τεχνικές πωλήσεων-συνεχή επιµόρφωση-προ-
οπτικές ανέλιξης. E-mail: kostikas@agency.
interamerican.gr,τηλ: 2310 026782.

Η REMAX ΕLITE ζητά Σύµβουλους Ακίνητης 
Περιουσίας, για τα Νότια Προάστια και κέντρο. 
Παρέχονται: σοβαρή εκπαίδευση και υψηλά πο-
σοστά επί των προµηθειών. E-mail: CVinfo@
remax-elite.gr RE/MAX ELITE. Τηλ: 210 9355250.

Η REMAX ΕLITE ζητά Σύµβουλους Ακίνητης 
Περιουσίας, για τα Νότια Προάστια και κέντρο. 
Παρέχονται: σοβαρή εκπαίδευση και υψηλά πο-
σοστά επί των προµηθειών. E-mail: CVinfo@
remax-elite.gr RE/MAX ELITE. Τηλ: 210 9355250.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Επενδυτές για το πιο πρωτοπορια-
κό, αποδοτικό, επιχειρηµατικό πρόγραµµα στον 
κόσµο. Εγγυηµένη υψηλή απόδοση, αν ακολουθη-
θούν απλές διαδικασίες. Βιογραφικά στο e-mail: 
ch.fyssas@gmail.com, τηλ: 6906 462262.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ συνεταιριστικού γραφείου Ασφα-
λιστικών ∆ιαµεσολαβητών, ∆ιευθυντή - Υποδι-
ευθυντή, για ένταξη στο συνεταιρισµό που έχει 
σχεδιαστεί. Πλήρης εχεµύθεια. Βιογραφικά στο 
e-mail: lyxnostatis@in.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες Στελέχη για µόνιµη απασχό-
ληση στον τοµέα ανάπτυξης στελεχών τραπεζικού 
οµίλου. Βιογραφικά στο e-mail: kopapanik2@
yahoo.gr, θα υπάρξει πρόσκληση για συνέντευξη 
σε όλους.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές για την περιοχή Ιλίσια, 
οργανωτικοί, φιλόδοξοι, επαγγελµατίες. Προ-
ηγούµενη εµπειρία επιθυµητή, όχι απαραίτητη. 
Προσφέρονται: υψηλές προµήθειες, διαρκής υψη-
λού επιπέδου εκπαίδευση, µοναδικό περιβάλλον 
εργασίας. Ε-mail: zografou@aspis-realestate.
gr, fax: 210 7777944.

ΓΝΩΣΤΗ κτηµατοµεσιτική εταιρία µε γραφεία 
στο Ελληνικό (δίπλα σε µετρό) και στο Μαρούσι 
(ΗΣΑΠ) ζητεί άτοµα για υπόδειξη ακινήτων στην 
περιοχή κατοικίας τους σε έτοιµο πελατολόγιο. 
Τηλ: 210 8040505.

ΓΝΩΣΤΗ κτηµατοµεσιτική εταιρία µε γραφεία 
στο Ελληνικό (δίπλα σε µετρό) και στο Μαρούσι 
(ΗΣΑΠ) ζητεί άτοµα για υπόδειξη ακινήτων στην 
περιοχή κατοικίας τους σε έτοιµο πελατολόγιο. 
Τηλ: 210 8040505.

Η BEST BUY REAL ESTATE ζητά άτοµο για Sales 
Assistant, µε άνεση στην επικοινωνία, πτυχίο 
ανώτερης σχολής, γνώση Η/Υ. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@bbhome.gr, τηλ: 210 8040505.

Η BEST BUY REAL ESTATE ζητά άτοµα για 
υπόδειξη ακινήτων στους πελάτες της στην 
περιοχή κατοικίας σας. Προσφέρονται: µεγάλο 
πελατολόγιο, δωρεάν εκπαίδευση, δυνατότητα 
ηµιαπασχόλησης. Τηλ: 2108040505.

H INTERAMERICAN ζητά Συνεργάτες για να εκ-
παιδευθούν και να καλύψουν θέσεις Ασφαλιστι-
κού ∆ιαµεσολαβητή. Απαραίτητα χαρακτηριστικά: 
σοβαρότητα και συνέπεια. Βιογραφικά στο e-mail: 
maragkoudakian@agency.interamerican.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτοµα έµπειρα στο αντικείµενο, 
από ασφαλιστική εταιρία για τη θέση του Ασφα-
λιστικού Συµβούλου. Παρέχεται εκπαίδευση. Τηλ: 
211 1833274.

ΕΧΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ από την τράπεζα της 
Ελλάδος; Προσφέρουµε θέσεις εργασίας σε 
Ασφαλιστικούς Συµβούλους, µε συνεχή εκπαί-
δευση και υποστήριξη. Φιλοδοξία για προσωπική 
ανάπτυξη και επαγγελµατική εξέλιξη, υψηλές 
αµοιβές. E-mail: flexiphasma@gmail.com, τηλ: 
6942 449052.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Yπάλληλοι για ασφαλιστικό πρα-
κτορείο, µε σταθερές αποδοχές και bonus. Βι-
ογραφικά απαραίτητα στο e-mail: info@safety.
com.gr, τηλ: 210 7784168, ώρες επικοινωνίας: 
12:00-14:00.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ πρακτορείο ζητά Υπάλληλο 
για διαχείριση και υποστήριξη ασφαλιστικού 
χαρτοφυλακίου. Απαραίτητα: προϋπηρεσία σε 
ανάλογη θέση, πολύ καλή γνώση Η/Υ. E-mail: 
info@pkinsurance.gr, fax: 210 3638209.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σύµβουλοι Ακινήτων για την περιοχή 
Παγκρατίου, οργανωτικοί, φιλόδοξοι, επαγγελ-
µατίες. Προηγούµενη εµπειρία επιθυµητή. Προ-
σφέρονται: υψηλές προµήθειες, διαρκής υψηλού 
επιπέδου εκπαίδευση, µοναδικό περιβάλλον ερ-
γασίας. E-mail: zografou@aspis-realestate.gr, 
fax: 210 7777944.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Operation and Sales Manager από 
κτηµατοµεσιτική εταιρία, µε γραφεία στην Αθήνα 
και Μύκονο. Απαραίτητη προϋπηρεσία στον κλάδο 
του τουρισµού, µεσιτείας. Βιογραφικά στο e-mail: 
concierge@divineproperty.com.

Τεχνικοί Μηχανικοί Η/Υ- 
∆ικτύων-Τηλεπικοινωνιών
Η ΕΤΑΙΡΙΑ Geobit.gr ζητά εξειδικευµένο Μηχανικό 
Ηλεκτρονικών Embedded/DSP Συστηµάτων µε 
εµπειρία σε DSP processors, για την ανάπτυξη 
εφαρµογής ψηφιακών φίλτρων υψηλής τάξης σε 
επεξεργαστή χαµηλής κατανάλωσης. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@geobit.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρος Τεχνικός για software - 
hardware Η/Υ και κινητά. Βιογραφικά στο e-mail: 
mail-stavro.36@hotmail.gr, τηλ: 215 5005656, 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ Ιατρικών Μηχανηµάτων ή Ηλεκτρο-
νικός ζητείται για το τµήµα service, εφαρµογών 
και πωλήσεων αναλυτικών οργάνων και αντι-
δραστηρίων µε έδρα εργασίας το Κορωπί. E-mail: 
pzafiropoulossa@gmail.com, κωδ: ΤΑ221015.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός ∆ικτύου για εργασία σε καλώ-
δια ΟΤΕ, NTS. Τηλ: 6936 975234, κος Μανώλης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από κατάστηµα Η/Υ Τεχνικός Η/Υ για 
πρακτική εργασία (µε προγράµµατα ΟΑΕ∆, ΕΣΠΑ 
ή και Voucher). Απαραίτητες τεχνικές γνώσεις 
Η/Υ ή ηλεκτρονικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
itxproject@hotmail.com.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία παροχής υπηρεσιών αναζητά 
για άµεση συνεργασία απόφοιτο/σπουδαστή ΙΕΚ 
πληροφορικής για πρακτική άσκηση, στo τµή-
µα πληροφοριακών συστηµάτων και τεχνικών 
υπηρεσιών. Βιογραφικά στο e-mail: human.
resources.ath@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός κινητής τηλεφωνίας µε 
γνώσεις level 4 και προϋπηρεσία, από εταιρία 
µε έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@expus.gr.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ σεµιναρίων τεχνικών IT και δικτύ-
ων, πτυχιούχος ζητείται από γνωστή σχολή στο 
κέντρο για part time απασχόληση. Εκπαιδευτική 
εµπειρία απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
hneto@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός AIX-LINUX µε αποδεδειγ-
µένη εµπειρία και προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 
ετών. Άριστο εργασιακό περιβάλλον και αντα-
γωνιστικό πακέτο αποδοχών. Βιογραφικά στο 
e-mail: careers@bluestream.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Πληροφορικής στη Θεσσαλονίκη ζητά 
Τεχνικούς Η/Υ και δικτύων, απόφοιτους ΑΕΙ-ΤΕΙ 
µε καλή γνώση στο Hardware, λειτουργικών 
συστηµάτων, εµπορικών εφαρµογών, δικτύων, 
Αγγλικών. ∆ίπλωµα ΙΧ, οργανωτικός-επικοινω-
νιακός. E-mail: job@netchoice.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άµεσα Τεχνικός µε άριστη γνώση 
Η/Υ και δικτύων µε µηχανάκι, για πλήρη απα-
σχόληση σε κατάστηµα στον Πειραιά. Κάτοικος 
γύρω περιοχών. Βιογραφικά στο e-mail: info@
mycomputer.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Η/Υ µε εµπειρία σε αντίστοιχη 
δουλειά. Τηλ: 215 5005656.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διπλωµατούχος Μηχανικός Πληροφο-
ρικής µε 3 χρόνια προϋπηρεσία, από εταιρία ΙΤ στη 
Γερµανία. Απαραίτητη εµπειρία στην ανάπτυξη 
TIBCO-JAVA, επίπεδο Γερµανικών Β2. Προσφέρει: 
διαρκή ενηµέρωση-εκπαίδευση, κάρτα για τα 
έξοδα. E-mail: charalampatos@cs-select.eu.

LOOKING for Mobile App Software Engineer. 
Required qualifications: BCS in computer science, 
very strong knowledge-experience in Android 
and/or iOS development, good verbal and written 
English communication skills. CVs: anna@isd.gr.

ΜΕΓΑΛΗ τεχνική και βιοµηχανική εταιρία ζητά 
Μηχανικούς Πληροφορικής, µε εµπειρία για 
ανάπτυξη λογισµικού εφαρµογών ενεργειακής 
διαχείρισης. Εργασιακή εµπειρία σε τεχνολογίες 
HTML5, XML, Java, SQL, MODBUS επιθυµητή. 
E-mail: g.loukos@edil.gr.

Ο ΕΠΑΦΟΣ επιθυµεί να απασχολήσει Τελειόφοι-
τους /ες ΤΕΙ των τµηµάτων Τηλεπικοινωνιών ή 
Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικώνγια την εξάµηνη 
πρακτική τους άσκηση. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@epafos.gr.

LOOKING for 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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρος Τεχνικός Η/Υ, hardware και 
software, κινητών για κατάστηµα εµπορίου και 
επισκευών ηλεκτρονικών στο κέντρο της Αθήνας. 
Βιογραφικά στο e-mail: stavro.36@hotmail.gr, 
τηλ: 215 5005656, 6947 222022.

Προγραµµατιστές-Αναλυτές- 
Ανάπτυξη Εφαρµογών Web
ΖΗΤΕΙΤΑΙ WEB Developer Wordpress για κα-
τασκευή ιστοσελίδων. Γνώσεις plugin, theme 
debugging, customization, καλή γνώση php, html/
css, js, wordpress framework (custom posts, 
shortcodes, widgets), γνώση Photoshop, εµπειρία 
responsive Design. E-mail: human@webfuture.
gr, τηλ: 210 9733406.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Συνεργάτης για site µε 
computer games. Προϋπηρεσία στο θεµατικό 
αντικείµενο απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@compupress.gr, κωδ: CG1015.

ΟΜΙΛΟΣ παροχής υπηρεσιών επιµόρφωσης ζητά 
Εισηγητές για εσωτερική πλήρη απασχόληση 
στους τοµείς Πληροφορική - Μηχανογράφηση. 
Παροχές: µισθός, ασφάλιση, προοπτικές εξέλιξης, 
ευχάριστο περιβάλλον. Βιογραφικά στο e-mail: 
resume@otenet.gr.

H MEGASOFT ζητά C# Software Engineers ανώ-
τερης ή ανώτατης σχολής µε γνώσεις visual 
studio, studio 2008 και άνω C# και MS SQL. 
Προηγούµενη σχετική εµπειρία θα εκτιµηθεί. 
Bιογραφικά στο e-mail: hr@megasoft.gr.

ΤΟ ONLINE φοιτητικό φροντιστήριο Exampanel 
ζητά συνεργασία µε Mεταπτυχιακούς και ∆ιδακτο-
ρικούς απόφοιτους Πληροφορικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobs@exampanel.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ φιλόδοξα άτοµα για το ρόλο του 
Product Owner - E-Commerce από εταιρία στο 
χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@homemarkt.gr, τηλ: 2352 135222.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Social & SEO Manager από εταιρία στο 
χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@homemarkt.gr, τηλ: 2352 135222.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Πληροφορικής NousPratIT προσλαµ-
βάνει διπλωµατούχο Πληροφορικής, System & 
Network Administrator µε ένα τουλάχιστον έτος 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, για συντήρηση 
δικτύων και supervision σε CTI-CRM συστήµατα. 
E-mail: hr@nouspratit.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Πληροφορικής Nous Prat IT επιθυµεί 
να προσλάβει µε πλήρη απασχόληση Consultant µε 
γνώσεις Αγγλικών, οµαδικό πνεύµα και εµπειρία 
σε ERP και CRM. Eφαρµογές κατά προτίµηση της 
Entersoft. Ε-mail: hr@nousptatit.gr.

WEB DEVELOPER έµπειρος /η για php, mysql, 
javascript, wordpress, woocomerce ζητείται σε 
εταιρία πληροφορικής. Προαιρετική η γνώση 
photoshop ή fireworks. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@ibs.gr, τηλ: 210 4224242, κωδ: DEVO1.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για διαχείριση social media και 
ιστοσελίδων (wordpress), από εταιρία πληρο-
φορικής, µε διαπιστευµένες γνώσεις Η/Υ και 
Αγγλικών, για 6ωρη απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@trust-it.gr.

LOOKING for full time Front End Developer, with 
knowledge of CSS, HTML5, Javascript (jQuery), 
knowledge of PHP and Wordpress, SQL(MySQL), 
degree in informatics or computer science. CVs: 
hr@b2btech.gr, κωδ: REF:D001.

LOOKING for full time Front End Developer, with 
knowledge of CSS, HTML5, Javascript (jQuery), 
knowledge of PHP and Wordpress, SQL(MySQL), 
degree in informatics or computer science. CVs: 
hr@b2btech.gr, κωδ: REF:D001.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Graphic Designer για in-house 
συνεργασία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
homemarkt.gr, τηλ: 2351 235222.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Senior Web Designer για in-house 
συνεργασία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
homemarkt.gr, τηλ: 2351 235222.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Senior Web Developer για µόνιµη 
απασχόληση, εµπειρία σε ανάπτυξη ASP.Net Web 
εφαρµογών σε C#, HTML/CSS/JAVASCRIPT/
jQuery/XML/JSON. Καλή γνώση Web Services, 
ADO.NET SQL βάσεων δεδοµένων, γνώση Αγ-
γλικών. E-mail: segreteria@edilingua.it.

LOOKING for IT Programmer. Degree in computer 
science, experience in contributing to open 
source in a modern web framework (Node.js, 
Python, Ruby, Php), database experience (mysql, 
postgres, redis, mongodb) and AWS.CVs: lea@
digi-mob.com.

LOOKING for an experienced Java Software 
Developer with a least 4 years Java and html/
jquery commercial experience. CV’s only in English: 
theo.antonopoulos@empowered-systems.com.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ σε τεχνολογίες διαδικτύ-
ου ζητείται για πρόσληψη σε εταιρία ανάπτυξης 
λογισµικού. Αξιολογούνται θετικά οι γνώσεις σε 
τεχνολογίες php, js, sql, δυνατότητα εξέλιξης, 
µισθός συζητήσιµος. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv@innoview.gr.

ΤΟ PHARMACY 2020 ζητεί για θέση διαφηµι-
στική, Senior Art Director. Προφίλ: εµπειρία σε 
επώνυµους διαφηµιστικούς οµίλους άνω των 
10 ετών, έντονο δηµιουργικό-διαφοροποιηµέ-
νο πνεύµα, επικοινωνιακός/ή, οργανωτικός/ή. 
Σοβαρές προτάσεις. E-mail: pharmacy2020@
strabo.gr. (κωδ.161).

συνέχεια στη σελ. 30



Η ARITI Α.Ε. Ανώνυµη Εταιρεία Φαρµακευτικών & Ιατρικών προϊόντων, ζητά άµεσα να προσλάβει:

Υπεύθυνο Αποθήκης - ∆ιακίνησης
Με έδρα την Αθήνα

Περιγραφή θέσης / αρµοδιότητες: 
•Υπεύθυνος για τις παραλαβές, τις παραγγελίες και την αποτελεσµατική δροµολόγηση 
των φορτώσεων (picking + packing)
•Ορθή µεταχείριση αποθήκευσης και ταξινόµησης εµπορευµάτων
•Εκτέλεση εντολών απογραφών και ικανότητα διαχείρισης αποτελεσµάτων
•Τήρηση εταιρικών διαδικασιών διακίνησης – αποθήκευσης & µεταχείρισης
•Ορθή χρήση της αποθήκης και καθαριότητας αυτής
•Εξασφάλιση της εύρυθµης και οµαλής λειτουργίας, το συντονισµό και την οργάνωση 
των δραστηριοτήτων της αποθήκης και του υφιστάµενου προσωπικού (βοηθοί και οδηγοί)
•Παρακολούθηση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας της αποθήκης
Απαραίτητα προσόντα / προϋποθέσεις: 
•Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ
•∆ίπλωµα οδήγησης Β' κατηγορίας
•∆ίπλωµα περονοφόρου
•Γνώση λειτουργίας FIFO
•Εµπειρία σε οργανωµένο περιβάλλον ERP, ιδανικά SOFTΟΝΕ
•Καλή γνώση χειρισµού εφαρµογών MS office
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•Τρία (3) έως πέντε (5) έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση
•∆υναµική προσωπικότητα, επικοινωνιακή & οργανωτική ικανότητα και οµαδικό πνεύµα
•Άνδρας ηλικίας από 35 έως 45 ετών µε στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωµένες
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•Πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση
•Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους µε κωδικό θέσης Υ.Α∆ στο e-mail: 
hr@ariti.gr ή στο fax: 210 6207503. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εµπιστευτικές. 

Εταιρία παροχής υπηρεσιών και προϊόντων τηλεµατικής µέλος του οµίλου Vodafone, ζητά να καλύψει 
άµεσα την παρακάτω θέση:

Zelitron AE - Java Software Engineer
κωδικό θέσης: Java

Περιγραφή Θέσης: Ο/η κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον ∆ιευθυντή του τµήµατος έρευνας και 
ανάπτυξης και θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών τηλεµατικής.

Απαραίτητα προσόντα:
•∆ίπλωµα ΑΕΙ/TEI Μηχανικού Πληροφορικής.
•Άριστη γνώση OOP (Java).
•Άριστη γνώση multi-threading, JDBC.
•Γνώση web development µε MVC.
•Εµπειρία σε n-tier εφαρµογές.
•Εµπειρία σε βάσεις δεδοµένων.
•Εργασιακή εµπειρία δύο ετών σε συναφές αντικείµενο.
•Άριστη χρήση, γραπτά και προφορικά, της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
•Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες.
•∆υνατότητα ταξιδιών σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Επιθυµητά προσόντα:
•Γνώση των τεχνολογιών TCP-UDP,τηλεµατικής, τηλεπικοινωνιακών και δικτύων.
•Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Πληροφορική.
•Εµπειρία στην ανάπτυξη δικτυακών εφαρµογών και τηλεµατικής.
•Ικανότητα διαχείρισης έργων.
Η εταιρεία παρέχει: Εκπαιδευτική υποστήριξη, δυνατότητες προσωπικής και επαγγελµατικής ανάπτυξης.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, µπορούν να στείλουν βιογραφικό σηµείωµα στο e-mail: 
hr@zelitron.com δηλώνοντας τον κωδικό της θέσης SW021.

Η In Group ΑΕ, η ταχύτερα αναπτυσσόµενη εταιρεία απασχόλησης ανθρώπινου δυναµικού στην Ελλά-
δα, πιστοποιηµένη σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 στον τοµέα εύρεσης και επιλογής 
προσωπικού ζητά για λογαριασµό εταιρείας πελάτη της:

Μηχανολόγο Μηχανικό, Απόφοιτο ΤΕΙ
Για θέση - Training Έµµισθη

Η MG Premium S.A., official distributor of Wolford in Greece is seeking a

Sales Consultant (in-store & e-shop)

Προσόντα:
•Εµπειρία έως ένα έτος στο κοµµάτι αντοχής 
υλικών (Ακόµα και σε εργαστηριακό περιβάλλον)
•Πτυχίο ΤΕΙ µηχανολογίας
•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
•∆υνατότητα αντίληψης των «αναγκών» 
του πελάτη
•Αναπτυγµένες επικοινωνιακές 
& διαπραγµατευτικές ικανότητες

Παρέχονται:
•Βασικός µισθός (λόγω αυτού θα αξιολογηθούν 

υποψήφιοι στα Βόρεια Προάστια)
•Πενθήµερη & 8ωρη απασχόληση
•Ασφαλιστική κάλυψη
•Σταθερή απασχόληση
•Συνεχής Εκπαίδευση
•∆υνατότητες εξέλιξης

Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται 
να αποστείλουν τα βιογραφικά τους, 
µέσω e-mail: http://www.jobs.net/j/
Jugneo9G?idpartenaire=24658 
ή fax: 210 8210230.

To offer excellent customer service and execute 
online orders.

Candidate profile: MG Premium S.A. is seeking 
an experienced Sales Consultant, willing to offer 
excellent customer service both in-store and for all 
incoming e-shop customer orders. Based in one of the 
Boutiques, the candidate will have prior experience 
within sales of luxury brands and will be highly 
customer orientated and communicative, exhibiting 
self-confidence and a friendly appearance.  She 
will be a good listener and work together in a team 
to establish and maintain a loyal customer base.

Tasks: Her primary task will be to consult Wolford 
customers in a skillful and convincing way to maximize 
boutique sales. Within a luxury surrounding, she 
will inspire the customer for Wolford products 
and provide them with elegant mix and match 
combinations. Her secondary task will be to act 
as an e-shop administrator executing all online 
orders in a timely and accurate manner. As an 
e-shop administrator she will also be responsible 

for the incoming customer calls and queries and 
will respond with excellent telephone skills, in a 
kind and elegant manner.

Requirements: 
•Female with elegant appearance, up to 30 
years old.
•Minimum 2 years of experience ideally in the 
luxury fashion sector.
•A University degree in a fashion or business 
related subject.
•Fluency in greek and english language.
•Computer Literate in MS Office and / or E-shop 
platform and / or Blogs.
•Exhibit self motivation, with a flexible, 
target driven and doer approach.
•Flexibility in working hours.

Interested candidates should email 
us a recent photograph and their cv with 
reference “SAWEB” hr_mgtrade@yahoo.gr 
Official distributor of Wolford in Greece 
www.mgpremium.com

Company : The Greek Villas offers a privileged access to a carefully selected portfolio of villas in beautiful 
locations, hand-picked for their architecture, interior design, complemented with tailor made services.

We offer accommodations ranging from the five-star villa to the authentic cottage with a live-in cook. 
Every client has specific needs, and our familiarity with each house, friendship with every owner, and 
intimate knowledge of the locations ensure that we can provide the ultimate tailor-made experience. 
We have a deep understanding of the vacation lifestyle, and our service is characterized as friendly, 
personal, and flexible. We associate with the finest network of local suppliers, and can provide the 
highest level of concierge services to our clients.

Luxury Travel Consultant
Requirements:
•A University Degree and at least 3 years of experience in a relevant sector
•Speak Greek and English and 1 more foreign language will be a plus (both oral and written)
•Ability to adjust to our company culture and work and contribute in a team atmosphere
•Provide consistent, professional, courteous service
•Self-motivated, outgoing personality and well organized
•An understanding of the high-end tourism market
•Business oriented and a natural attitude towards providing excellent quality service
•Ability to handle unexpected situations
•Experience working in an environment with specific performance targets
•Good computer skills
•Excellent management and communication skills, both oral and written
•Attention to detail
•Able to travel extensively and relocate within summer months
•Driving license

Duties:
•Support most aspects of the operations of the company and work to the highest levels to ensure 
the company’s standards are maintained at all times
•Handle customer inquiries and booking requests by telephone or email and liaising with travel 
agents and industry partners
•Provide information and travel arrangements and promote services to clients prior to arrival
•Co-ordination of services provided by third parties
•Meeting clients upon arrival
•Continuous research to improve ground and third party services and to enhance industry knowledge
•Driving guest satisfaction by ensuring consistently excellent levels of customer service
•Performing administrative activities and day to day tasks such as maintaining information 
and processing paperwork
•Accurately record key sales and customer information in databases
•Participate in a weekend duty cover roster
•Loading villas, descriptions and other web content and images
•Assisting in the execution of the company’s CRM
•Summer time to travel in islands for operations

Send your cv this e-mail: vp@thegreekvillas.com

Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει: 

Υπεύθυνη / Υπεύθυνο 
για το κατάστηµα στην Καρδίτσα 

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

Επιθυµητά προσόντα:
•Εµπειρία στις πωλήσεις γενικότερα

•Επιθυµητή προϋπηρεσία στον 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
•∆υνατότητα επαγγελµατικής εξέλιξης 
και ανάπτυξης.
Παρακαλούµε αποστείλατε βιογραφικό 
σηµείωµα: Dexim A.E., e-mail: hr@dexim.gr
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ σεµιναρίων Web Design and 
Development, µε γνώσεις PHP, MYSQL, JOOMLA, 
ζητείται από σχολή πληροφορικής στο κέντρο, για 
part time απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
hneto@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ WebGL Expert για υλοποίηση browser-
based online 3D platform. Απαιτούνται: µεγάλη 
εµπειρία σε 3D rendering & animation, και 2D 
UIs (π.χ.EaselJS). Παρέχεται σταθερή συνεργασία 
για τουλάχιστον 1 χρόνο. E-mail: fantasia1954@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραµµατιστής µε πλήρη απασχόλη-
ση. Απαιτούµενα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ στον 
τοµέα της Πληροφορικής, πολύ καλή γνώση net, 
SQL Server, δίπλωµα οδήγησης αυτοκινήτου, 
καλή γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@egritosgroup.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής µεταλλικών εξαρτηµάτων 
στη Μεταµόρφωση επιθυµεί να προσλάβει Μη-
χανικό - Προγραµµατιστή CNC µηχανηµάτων. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@brat.com.gr.

ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ φοιτητής ή τελοιόφοιτος Πληρο-
φορικής (Πανεπιστηµιακού επιπέδου) ζητείται 
για πρωινή µερική απασχόληση. Να διαµένει 
Ψυχικό, Αµπελόκηπους, Μαρούσι (υποχρεωτι-
κά). Βιογραφικά στο e-mail: goules@otenet.gr.

 

Γραφίστες-∆ιακόσµηση-  
Τεχνες ∆ηµιουργικό
ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ κάτοχος ΙΧ ζητείται για παρουσίαση 
εικαστικών προγραµµάτων, σε νηπιαγωγεία και 
∆ηµοτικά σχολεία. Κάτοικος Νοτίων Προαστίων, 
πρωινή απασχόληση. Τηλ: 6974 897664, ώρες 
επικοινωνίας: ∆ευτέρα-Παρασκευή 18:00-21:00.

∆ΑΣΚΑΛΑ µπαλέτου-µουσικοκινητικής αγωγής 
µε εµπειρία σε οµάδες µικρών παιδιών, ζητείται 
για παρουσίαση µουσικοκινητικών προγραµµάτων 
σε νηπιαγωγεία. Μόνο κάτοικος Νοτίων Προα-
στίων. Τηλ: 6974 897664, ώρες επικοινωνίας: 
∆ευτέρα-Παρασκευή 18:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος ως Βοηθός ∆ιακόσµησης µε 
ή χωρίς προϋπηρεσία. Τηλ: 210 9019839, 9-13.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία µε έδρα τη Ριτσώνα 
Χαλκίδος ζητάει Μηχανικό - Σχεδιαστή µε γνώση 
µηχανολογικού σχεδίου (Autocad, Inventor), και 
άριστη γνώση Αγγλικών ή Ιταλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 2221 034914.

ΑΠΟ ΤΗΝ EXAGO SPORTS ζητείται Γραφίστας 
µε γνώσεις adobe, photoshop, illustrator για 
το σχεδιασµό τυπωµάτων για αθλητικά ρούχα. 
Βιογραφικά µε φωτογραφία και δείγµατα δουλειάς 
στο e-mail: exagosports@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιαστής /τρια Εκθεσιακών Περι-
πτέρων από εταιρία για εργασία κατ’ αποκοπή. 
Περιοχή Λυκόβρυση. Βιογραφικά στο e-mail: 
gpal@kcd.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια ∆ιακόσµησης Εσωτερι-
κών Χώρων, απόφοιτος ΤΕΙ για διδασκαλία σε 
εκπαιδευτικό όµιλο. Βιογραφικά στο e-mail: 
zer-fam@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ασκάλα Xορού οριεντάλ για ιδιαίτερα 
µαθήµατα. Τηλ: 6976 843513.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιαστής Αρχιτέκτονας Σχεδίων, 
απαραίτητα να µιλά Γερµανικά και γνώσεις Αγ-
γλικών, MS-Office καλή γνώση Cad, (Inventor, 
Catia, NX), διαθεσιµότητα ταξιδίων. Θα εκτιµηθoύν 
επίσης γνώσεις SAP και PMS. Βιογραφικά στο 
e-mail: charalampatos@cs-select.eu.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ επίπλων ζητά Σχεδιαστή /τρια µε 
γνώση autocad κα σχεδιαστικών προγραµµάτων. 
Περιοχή Περιστέρι. Τηλ: 210 2440020, 6947 
525487.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιάστρια Μόδας για µαγιό, µε γνώ-
σεις Αγγλικών, illustrator, κατασκευή πατρόν 
και ανάπτυξη µεγεθών. Βιογραφικά στο e-mail: 
niki@ilen.gr, τηλ: 210 9833121.

Η MASTER A.E ζητά Xειριστές για ψηφιοποίηση 
βιβλίων µε δυνατότητα µετακινήσεων εκτός Αθη-
νών (∆ωδεκάνησα-Κυκλάδες). Οι ενδιαφερόµενοι 
αφού εκπαιδευτούν θα σαρώνουν βιβλία και θα 
επεξεργάζονται τα αρχεία. Απαραίτητο δίπλωµα 
οδήγησης. E-mail: master16@master.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνολόγος Μηχανικός από ανώνυ-
µη εταιρία, για τµήµα σχεδιασµού, πωλήσεων, 
εφαρµογών κινητών ηχοµονωτικών χωρισµά-
των αιθουσών, ηλεκτρονικών θυρών εισόδων, 
άλλων συστηµάτων υψηλής τεχνολογίας. Πολύ 
καλή γνώση autocad. E-mail: pzafiropoulossa@
gmail.com, κωδ: ΠΑΜ171015.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κιθαρίστας ή άλλος οργανοπαί-
χτης κοντά στην περιοχή των Γιαννιτσών, για 
σχηµατισµό ροκ - έντεχνου συγκροτήµατος µε 
σκοπό live εµφανίσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
boomtaboom1@hotmail.com.

LOOKING for Theater & Cinema Director and 
Costume Designer for E-commerce Development, 
for good command of the English language is 
necessary for both positions. CVs: giannoulatos@
theworkshop.pro.

ΓΝΩΣΤΗ εµπορική εταιρία λευκών ειδών-
στρωµάτων ζητά Γραφίστα /τρια, µε γνώση 

προγραµµάτων, Αγγλικών (Ιταλικά θα εκτιµη-
θούν). ∆ηµιουργικές ικανότητες, προϋπηρεσία 
θα εκτιµηθεί, πλήρης απασχόληση, προοπτικές 
εξέλιξης. E-mail: imp.bedandbath@gmail.com, 
fax: 210 5786522.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστρια για πλήρη απασχόληση 
σε εκτυπωτική µονάδα στην Ελευσίνα. Προϋ-
πόθεση η καλή χρήση των προγραµµάτων corel, 
photoshop, office και εµπειρία σε εκτυπωτική 
µονάδα. Ε-mail: info@gasteratos.gr, τηλ: 210 
5544965, fax: 210 5560681.

ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ ζητείται από εταιρία για τη δηµιουργία 
τυπωµάτων σε ρούχα, περιβάλλον mac, άριστη 
γνώση των προγραµµάτων photoshop - illustrator 
και χρήση γραφίδας wacom. Τηλ: 210 2589873, 
211 1823430, ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ζητεί ευπαρουσίαστη νέα για ζωγρα-
φική. Ωράριο απασχόλησης: 16:00-22:00. Τηλ: 
210 3225208, ώρες επικοινωνίας: 16:00-23:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας µε γνώσεις βίντεο animation 
για πλήρη απασχόληση σε εταιρία διοργάνωσης 
εκδηλώσεων. Βιογραφικά µε φωτογραφία στο 
e-mail: nikos.lifezone@gmail.com, τηλ: 6972 
281731.

ΕΤΑΙΡΙΑ στον Πειραιά ζητά Γραφίστα µε προ-
ϋπηρεσία 4 ετών, γνώσεις Αγγλικών, lower, 
MS office, slideshows, σχεδιασµού ιστοσελί-
δας, προγραµµάτων adobe suite (Photoshop 
Illustrator) σε περιβάλλον windows. E-mail: 
accdept@mavrikosimports.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες µε µεγάλη εµπειρία, για κατα-
σκευή χειροποίητων αξεσουάρ, για εργασία σε 
φασόν. Τηλ: 210 6134473, ώρες επικοινωνίας: 
10:00-13:00.

ΤΟ PHARMACY 2020 ζητεί νέο /α για τη θέση 
του Γραφίστα (Junior Art). Προφίλ υποψηφίου: 
Adobe Illustrator-Photoshop-InDesign, δηµι-
ουργικό πνεύµα, επικοινωνιακός /ή, οργανω-
τικός /ή. Βιογραφικά µε portfolio στο e-mail: 
pharmacy2020@strabo.gr, κωδ: 154.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ αναζητά δύο νέες για συµµετοχή 
σε φωτογραφήσεις. Βιογραφικά µε φωτογραφία 
στο e-mail: astralfotografy@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας /τρια µε δηµιουργικές ιδέες, 
γνώση adobe photoshop, illustrator, indesign. 
Βιογραφικά µε απαραίτητο portfolio στο e-mail: 
logistirio@mms-adv.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παίκτης /τρια τροµπέτας - σαξόφωνου, 
για θεατρική παράσταση που θα ανέβει µέσα Νο-
έµβρη. ∆ίνεται αµοιβή. Βιογραφικά στο e-mail: 
soundcasting@outlook.com.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ πλεκτών ενδυµάτων µε έδρα το 
Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, ζητείται Μοντελίστ 
- Πατρονίστ µε γνώση Η/Υ investronica. Aπαραί-
τητη προϋπηρεσία και Αγγλικά. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@trikoplex.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ στον Ασπρόπυργο ζητά Γραφίστα µε 
εµπειρία στα προγράµµατα photoshop και indesign 
σε περιβάλλον windows/internet. Βιογραφικά 
στο e-mail: ckourtali@gmail.com.

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά Κοµπάρσους, για 
διαφηµιστικά spots και σειρές. Βιογραφικά και 
φωτογραφίες στο e-mail: komparsoi.aitisi@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Art & Creative Director, απόφοιτος 
σχολής µόνο σε παρόµοιο κοµµάτι µε art & design, 
graphic design, art direction-fine arts. Άριστη 
γνώση adobe suite. Βιογραφικά µε portfolio στο 
e-mail: mdmshoushou@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας /τρια από εταιρία συσκευασίας 
καλλυντικών για µόνιµη εργασία. Απαραίτητα 
προσόντα: καλή γνώση coreldraw - photoshop 
και πολύ καλή γνώση Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
gatsos@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φωτογράφος πλήρους απασχόλησης 
από εταιρία εισαγωγών στη Θεσσαλονίκη, µε εµπει-
ρία σε lifestyle φωτογράφηση αντικειµένων και 
συγκεκριµένα γυάλινων βάζων και µπουκαλιών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@smarttrade.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες πεπειραµένες για κουµπί 
- κουµπότρυπα και σιδέρωµα. Περιοχή Άγιοι 
Ανάργυροι. Τηλ: 210 2388013.

Η ΜΑDAME Shoushou αναζητά Σχεδιαστή Τυ-
πωµάτων & Patterns, µε άριστη γνώση σχεδια-
στικών προγραµµάτων (Illustrator, Corel Draw, 
Photoshop, In Design κ.α.) Βιογραφικά στο e-mail: 
mdmshoushou@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φωτογράφος - Γραφίστας από εταιρία 
φωτιστικών απόφοιτος ΤΕΙ, µε εκπληρωµένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις, πολύ καλή γνώση 
φωτογραφίας και σχεδιαστικών προγραµµάτων 
photoshop-illustrator-CAD-design, ευχέρεια στη 
διαχείριση νέων τεχνολογιών. E-mail: serpa@
otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆άσκαλος ή ∆ασκάλα παραδοσιακών 
χορών, µε εµπειρία από εκδηλώσεις και παρα-
στάσεις, για εκµάθηση ηπειρώτικων χορών σε 
τµήµατα παιδιών και ενηλίκων. Περιοχή Ίλιον. 
Τηλ: 6973 375981.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ζητείται από εταιρία ψηφιακών 
εκτυπώσεων - επιγραφών στην περιοχή της 

Ελευσίνας, µε γνώσεις corel, photoshop. Προ-
ηγούµενη εµπειρία σε ανάλογο χώρο θα εκτιµηθεί. 
Βιογραφικά στο e-mail: colorg430@gmail.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ λογότυπο Κιλκίς Τυπογραφείο Γραφικές 
Τέχνες ζητά νέο Βοηθό Τυπογράφου, για πλήρη 
απασχόληση µε εκπληρωµένες στρατιωτικές υπο-
χρεώσεις και ανάλογη εµπειρία. Περιοχή Κιλκίς. 
Tηλ: 2341 075375, κος Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας για µερική απασχόληση 
από εµπορική εταιρία µε private label στη Θεσ-
σαλονίκη. Απαραίτητες γνώσεις: illustrator-
photoshop-indesign και Αγγλικής γλώσσας. 
Επιθυµητή εµπειρία µε CLP/GHS πρότυπα για 
δηµιουργία ετικετών. E-mail: info@alexport.gr.

ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ και Τραγουδίστρια ζητούνται για 
συνεργασία µε επώνυµους καλλιτέχνες. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6936 666553, 210 
5611488.

Call Center-Εξυπηρέτηση  
Πελατών-Τηλεπωλήσεις
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ ζητούνται για στελέχωση 
τµήµατος πωλήσεων. Προσόντα: άνεση στην 
επικοινωνία-επαγγελµατισµός, προϋπηρεσία 
στις τηλεφωνικές πωλήσεις θα εκτιµηθεί. 
Παρέχονται: σταθερός µισθός-συνέπεια στις 
πληρωµές-ασφάλιση. Τηλ: 210 5780023, ώρες 
επικοινωνίας: 13:00-20:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα Λυκειακής µόρφωσης για 
εργασία από το σπίτι (τηλεφωνικές κλήσεις) από 
εισαγωγική - εµπορική εταιρία. Ικανοποιητική 
αµοιβή. Τηλ: 210 2533613, 210 2533635.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ/τρια µε προϋπηρεσία σε πωλήσεις 
προγραµµάτων κινητής τηλεφωνίας, ζητείται για 
κατάστηµα κινητής τηλεφωνίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@mobilecommunications.gr, τηλ: 210 
6839443, κωδ: 200.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες για τηλεφω-
νικές πωλήσεις καλλυντικών. Τηλ: 6944 386527, 
κα Αντιγόνη.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ συλλογικής διαχείρισης συγγενικών 
δικαιωµάτων αναζητά τελειόφοιτο /η νοµικής, για 
άµεση απασχόληση στο τηλεφωνικό κέντρο. Απα-
ραίτητη η άριστη γνώση Η/Υ και επικοινωνιακός 
χαρακτήρας. Ε-mail: interlegal@geamusic.gr, τηλ: 
210 6752820, fax: 210 6752829.

ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης σεµιναρίων και συνεδρίων 
ζητεί έµπειρους Πωλητές µε προϋπηρεσία στις 
τηλεφωνικές πωλήσεις. Παροχές: µισθός, ασφάλιση, 
ποσοστά, συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέ-
λιξης. Βιογραφικά στο e-mail: telesales@otenet.gr.

∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία προσλαµβάνει Υπάλληλο για 
νοµική διαχείριση ληξιπρόθεσµων οφειλών, µε 
εξερχόµενες τηλεφωνικές κλήσεις. Πενθήµερo, 
8ωρo, σταθερός µισθός, ΙΚΑ, bonus. Bιογραφικά 
στο e-mail: human.resources.ath@gmail.com 
αναγράφοντας «Υπάλληλος Νοµικής ∆ιαχείρισης 
Ληξιπρόθεσµων Οφειλών».

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία αναζητά Εκπρόσωπους Υπο-
στήριξης Πελατών. Απόφοιτοι Λυκείου και άνω, 
καλή γνώση Γερµανικών ή Γαλλικών ή Ιταλικών ή 
Τούρκικων ή Αγγλικών. Η εταιρία προσφέρει: µηνιαίο 
µισθό και bonus. Ε-mail: recruitmentsolutions@
icap.gr.

ΠΛΗΣΙΟΝ µετρό Μεγάρου Μουσικής όµιλος εταιριών 
επιθυµεί να προσλάβει έµπειρους Εκπρόσωπους 
Τηλεφωνικής Ενηµέρωσης - προώθησης επαγγελµα-
τικών προγραµµάτων κινητής, σταθερής τηλεφωνίας 
για 5ωρη απασχόληση. E-mail: ntovas3@yahoo.
gr, τηλ: 6937 223595, 215 5505033.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες µε όρεξη για δουλειά 
και ευέλικτο ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: 
renia_a7x@hotmail.gr, τηλ: 6940 219363.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες εµφανίσιµες µε ευχέρεια λόγου 
για 4ωρη πρωινή απασχόληση. Τηλ: 210 9011255.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άµεσα από όµιλο µε διαφηµιζόµενα 
προϊόντα στην τηλεόραση 3 Τeamleaders, µε ορ-
γανωτικές και διοικητικές ικανότητες. Σταθερός 
µισθός, ΙΚΑ. Περιοχή Συγγρού Φιξ. Βιογραφικά 
στο e-mail: atlanticgroupgr@hotmail.com, τηλ: 
211 9901361.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ εκδοτικό ζητά νέα για το τµήµα 
εξυπηρέτησης πελατών. Πρωινή εργασία, 5θήµερη 
µε βασικό µισθό και ΙΚΑ. Τηλ: 210 3604373.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ Αθηναϊκό στο κέντρο ζητά 2 νέες, 
εµφανίσιµες, µε άνεση στην επικοινωνία, για το 
τµήµα εξυπηρέτησης πελατών. Εργασία 5θήµερη 
πρωινή. Παρέχονται: βασικός µισθός, ασφάλιση. 
Τηλ: 210 36004373.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Τηλεφωνητές /τριες µε προϋπη-
ρεσία και άνεση στην επικοινωνία για προώθηση 
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Πλησίον µετρό 
Αµπελοκήπων. Τηλ: 210 6456304, 6944 059808.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα µε εµπειρία 2 ετών στην εµπορική 
διαχείριση εισπράξεων και εξυπηρέτηση πελατών, 
γνώση Η/Υ, για παρακολούθηση, ενηµέρωση πε-
λατών σχετικά µε την εξόφληση των υπολοίπων 
τους. Τηλ: 210 9019957.

ΕΤΑΙΡΙΑ στον Πύργο των Αθηνών µε δραστηρι-
ότητα την αισθητική, ζητά 3 άτοµα µε άνεση στην 
επικοινωνία για ενηµέρωση του πελατολογίου 

της. Πρωινή εργασία, µισθός, εξέλιξη. Τηλ: 211 
7000555, 211 7053642.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες για τη στελέχωση 
τηλεφωνικού κέντρου στην Καλαµαριά. Τηλ: 6942 
081259, 6930 873137.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Γραφείου προσλαµβάνονται άµεσα 
από νέο διαφηµιστικό όµιλο telemarketing στη 
γραµµατεία, υποδοχή, εµπορικό και διοικητικό 
τµήµα. Πλησίον µετρό Συγγρού Φιξ. Βιογραφικά 
στο e-mail: kapagroupgr@gmail.com, τηλ: 211 
9901351.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ /τες ζητούνται στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης από τηλεφωνικό κέντρο, µε 
εµπειρία σε ανάλογη θέση. Τηλ: 2310 539840.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟ όµιλο αισθητικής αδυνατίσµατος 
και laser ζητούνται Τηλεφωνήτριες, µε προϋπη-
ρεσία στον ίδιο χώρο. Μισθός, ΙΚΑ, bonus. Tηλ: 
210 8941210.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι τηλεφωνικού κέντρου 
για 4ωρη part-time απασχόληση για τηλεφωνικές 
πωλήσεις. Προηγούµενη εµπειρία σε τηλεφωνικό 
κέντρο ή γενικά σε πωλήσεις θα εκτιµηθεί ιδιαί-
τερα. Πολύ καλός µισθός. Βιογραφικά στο e-mail: 
tsikoudakisgeorge@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ για τηλεφωνικό κέντρο ζητούνται για 
καινούριο ψητοπωλείο στο Χαλάνδρι. Τηλ: 210 
6030497.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα νέα για µερική απασχόληση 
στο Περιστέρι. Παρέχονται: άµεση πρόσληψη µε 
ασφάλιση, σταθερός µισθός χωρίς ποσοστά, ευ-
έλικτο ωράριο σε ευχάριστο περιβάλλον. Μετρό 
Ανθούπολης. Τηλ: 211 1031600.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ µελετών Έυρος ζητούνται νέοι /
ες, απόφοιτοι Λυκείου - φοιτητές για πρωινή πεν-
θήµερη εργασία. Βασικός µισθός, ασφάλιση, ΙΚΑ. 
Τηλ: 210 3825940.

ΕΤΑΙΡΙΑ διαφηµιστική ζητά Υπάλληλο Γραφείου 
µε προϋπηρεσία σε τηλεφωνικές πωλήσεις, για 
προώθηση προϊόντων διαφήµισης. Ευχάριστο 
περιβάλλον, 5ωρη εργασία, σταθερός µισθός, 
bonus, ΙΚΑ, εύκολη πρόσβαση σε µετρό-τραµ. 
Τηλ: 210 7256742, 6944 919577.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για εξυπηρέτηση πελατών 
εξωτερικού σε εξαγωγική επιχείρηση, µε έδρα την 
Κερατέα. Γνώσεις Αγγλικών, Ιταλικών. Επιθυµητή 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: optikabio@
gmail.com, τηλ: 6944 452727.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 20 Τηλεφωνητές /τριες για 4ωρα 
από Call Center στο Χαλάνδρι. Παρέχονται: ΙΚΑ, 
bonus, µετρό Χαλάνδρι. Προηγούµενη εµπειρία 
στην εξυπηρέτηση εισερχόµενων και εξερχόµε-
νων κλήσεων, χρήση Η/Υ, ευχέρεια λόγου. E-mail: 
foreverresults@flp.com.

ΚΕΝΤΡΟ αδυνατίσµατος και αισθητικής στην Καλ-
λιθέα, ζητά Τηλεφωνήτριες µε προϋπηρεσία για 
τηλεφωνικό κέντρο. Τηλ: 210 9570460.

ΕΤΑΙΡΙΑ εµπορίας ειδών υγιεινής (Πειραιάς) ζητά 
Υπάλληλο για εξυπηρέτηση πελατών, προώθηση 
των προϊόντων στην ιστοσελίδα της επιχείρησης 
(ηλεκτρονικό εµπόριο) και στα µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. Βιογραφικά στο e-mail: karagiannidi.i@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα στον τοµέα εξυπηρέτησης πε-
λατών µέσω internet. Aπαραίτητη προϋπηρεσία σε 
τηλεφωνικές πωλήσεις-προώθηση προϊόντων. 
Πλήρης απασχόληση-καλές αµοιβές-bonus. Πα-
ρέχεται εκπαίδευση, πλησίον στάση µετρό. Τηλ: 
6947 680729, ώρες επικοινωνίας: 10:00-21:00, 
υπεύθυνη κα Ρένα Κουρεντζή.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έµπειροι Τηλεφωνητές - Πωλητές σε 
εξερχόµενες κλήσεις, για συµπληρώµατα διατρο-
φής. Ηµιαπασχόληση µε ασφάλεια και bonus. Τηλ: 
2310 261199, ώρες επικοινωνίας: 10:00-14:00.

CALL CENTER εξειδικευµένο στη σταθερή και 
κινητή τηλεφωνία, ζητά άτοµα για άµεση πρόσληψη. 
Πλησίον µετρό Αµπελοκήπων. Τηλ: 210 8254282, 
210 6456304.

ΕΤΑΙΡΙΑ προσλαµβάνει Υπάλληλο για τηλεφωνική 
ενηµέρωση προϊόντων και έρευνες µε εξερχό-
µενες τηλεφωνικές κλήσεις. Πενθήµερη 4ωρη 
απασχόληση µε σταθερό µισθό και ΙΚΑ. Βιογρα-
φικά στο e-mail: human.resources.ath@gmail.
com, κωδ: ΥΤΕ_SK.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρος /η Telemarketer για την 
προώθηση χρηµατοοικονοµικών προϊόντων. 
Τηλ: 6972 440302.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ πολιτιστικών µελετών της Εύρος 
ζητούνται νέοι /ες απόφοιτοι Λυκείου, φοιτητές για 
πρωινή ολιγόωρη πενθήµερη εργασία. Βασικός 
µισθός, ασφάλιση ΙΚΑ. Τηλ: 210 3825940.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου για το τµήµα 
πωλήσεων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 
Άµεση πρόσληψη, βασικός µισθός, ασφάλιση, 
εύκολη πρόσβαση 30µ από µετρό Αµπελοκή-
πων. Τηλ: 6944 059808, 210 6456304, ώρες 
επικοινωνίας: 10:00-21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έµπειροι Τηλεφωνητές άµεσα από 
γραφείο σταθερής τηλεφωνίας για θέση γραφεί-
ου. Βασικός µισθός, 4ωρη απασχόληση πρωινή ή 
απογευµατινή, ΙΚΑ. Περιοχή Περιστέρι. Τηλ: 213 
0226110, 6973 899038.

Προωθητές-Merchanndisers- 
Πωλήσεις Ex-Van
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες-Πωλητές για την προ-
ώθηση πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας για 
επαγγελµατική χρήση (βιοτεχνίες, ξενοδοχεία, 
µεγάλα καταστήµατα κλπ). Παρέχονται: υψηλά 
ποσοστά αµοιβής, δωρεάν εκπαίδευση. Τηλ: 
2310 833948, διεύθυνση: EMPIRE real estate 
Β.Ολγας 7.

ΕΤΑΙΡΙΑ security αναζητά Πωλητή για προώθηση 
και πώληση συστηµάτων συναγερµού, καµερών 
και άλλων υπηρεσιών ασφαλείας. Τηλ: 6946 
596204.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα µε εµπειρία και γνώση της 
αγοράς για 4ωρη συνεργασία µε εµπορική εταιρία, 
για προώθηση των προϊόντων της στον τοµέα 
υγείας, διατροφής. Άµεσο εισόδηµα µόνο ανοδικό. 
Τηλ: 6944 209831.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για ανεξάρτητη συνεργασία. 
Τηλ: 6955 420143.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ διατροφής ζητούνται άτοµα χωρίς 
προϋπηρεσία για προώθηση - διανοµή καφέ. 
Ποσοστά και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: 
sakisgj@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για promotion - προώθηση 
αρωµάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, συ-
γκεκριµένα στο αρωµατοπωλείον Θεσσαλονίκης. 
Τηλ: 6974 107979, κος ∆ηµήτρης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες /ιδες µε 
άνεση στην επικοινωνία για την προώθηση της 
επαναστατικής συσκευής καθαρισµού-υγιεινής 
Zeitgard. Μερική ή πλήρης απασχόληση, εκπαίδευ-
ση, υψηλές απολαβές. Ε-mail: healthbeautyds@
gmail.com, τηλ: 6974 038000, κα Παράσογλου.

ΕΤΑΙΡΙΑ Merchandising στη Θεσσαλονίκη ζητά 
Σύµβουλο Πωλήσεων (Merchandiser) µε σχετική 
εµπειρία ή σπουδές, πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ, γνώση Η/Υ 
και Αγγλικών, άδεια οδήγησης. Βιογραφικά στο 
e-mail: viografico@successisimple.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες Πωλήτριες εµφανίσιµες, 
δυναµικές από εταιρία ποτών για προώθηση 
προϊόντων. Προσφέρονται: µισθός, ΙΚΑ, bonus 
και αυτοκίνητο εταιρίας. Βιογραφικά µε φωτο-
γραφια στο e-mail: astrowines@yahoo.gr, τηλ: 
6930 787439, ώρες επικοινωνίας: 08:00-15:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά έµπειρους Πωλητές για την προ-
ώθηση επαναστατικής συσκευής περιποίησης 
προσώπου. Βιογραφικά στο e-mail: fasaggelos@
gmail.com, τηλ: 6972 870218.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες από την 
πολυεθνική εταιρία διατροφής Herbalife, σε κέντρο 
ευεξίας και διατροφής. Παρέχονται: εκπαίδευση 
και δυνατότητα καριέρας. Τηλ: 6951 342674.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές ∆ιαφήµισης σε websites. 
Προηγούµενη εµπειρία απαραίτητη. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@digicon.gr κωδ: isales1015.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες µε εµπειρία στις πωλή-
σεις ανεξαρτήτου φύλλου και ηλικίας. Πληρωµή 
µε ποσοστά 90% επί των πωλήσεων. Τηλ: 6948 
002212.

ΕΤΑΙΡΙΑ οικιακών φίλτρων νερού ζητά Εξωτε-
ρικό Πωλητή. Παρέχονται: πολύ καλές αµοιβές 
και άριστο περιβάλλον εργασίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: m_miniadis@hotmail.com, τηλ: 
2310 491500.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται για την προώθηση προϊό-
ντων - τροφίµων, σε φούρνους - ζαχαροπλαστεία 
- cafe - mini market, στις περιοχές Κορινθίας 
- Αχαΐας. Ποσοστά επι των πωλήσεων. E-mail: 
pnikosath@yahoo.gr, τηλ: 6987 298871.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά άτοµα έµπειρα για το τµήµα προώ-
θησης κάρτας υγείας. Προσφέρονται: σταθερός 
µισθός, ασφάλιση, bonus, εύκολη πρόσβαση 30 
µ. από µετρό Αµπελοκήπων. Τηλ: 210 6456304, 
6944 059808.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για promotion στο κατάστηµα 
οπτικών Optikon Xpress. 26ης Οκτωβρίου 28 
(περιοχή ∆ικαστήρια - δίπλα στη ∆ΕΗ). Τηλ: 2310 
534031, ∆ευτέρα έως Παρασκευή 9:00-11:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για την κάλυψη θέσεων στο 
τµήµα προώθησης και πώλησης κοινωνικών 
εντύπων. Καθηµερινή πληρωµή, υψηλές αµοιβές, 
ευέλικτο ωράριο. Τηλ: 6980 343413.

ΑΛΥΣΙ∆Α καταστηµάτων νεανικών ενδυµάτων, 
ζητεί νέα για τη θέση της Visual Merchandiser για 
την Ερµού. Bιογραφικά στο e-mail: owtwoathens@
gmail.com, 210 3210722, ώρες επικοινωνίας: 
11:00-21:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών ζητά άµεσα έµπει-
ρους Πωλητές, για προώθηση επιµορφωτικών 
προγραµµάτων. Αµοιβή µε ∆ΤΠΥ. Βιογραφικά 
στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στον κλάδο των τροφίµων ζητά 
Ανεξάρτητους Επαγγελµατίες - Πωλητές (µε 
δυνατότητα έκδοσης τιµολογίου) για την ανά-
πτυξη του δικτύου της. Βιογραφικά και στοιχεία 
επικοινωνίας στο e-mail: cv@gigahellas.org.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής ηλεκτρικής ενέργειας 
για την ανάπτυξη του δικτύου της, ζητούνται 
Ανεξάρτητες /οι Εξωτερικοί Πωλητές, για την 
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προώθηση και πώληση των προϊόντων της. Βιο-
γραφικά στο e-mail: chzaxopoulos@volterra.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες από την Essence Greece 
σε όλη την Ελλάδα και Εξωτερικό. ∆ωρεάν εγγρα-
φή. ΙD εγγραφή: 80007261. Τηλ: 69871 12453.

ΖΗΤOYNTAI Εξωτερικοί Συνεργάτες από αναπτυσ-
σόµενη εταιρία παροχής προϊόντων προµήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας, για τη Θεσσαλονίκη και 
την ευρύτερη περιοχή. Βιογραφικά στο e-mail: 
chzaxopoulos@volterra.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία εξοπλισµού καταστηµάτων µε 
έδρα στην Αθήνα ζητεί νέο Eξωτερικό Πωλητή, 
µε δίπλωµα ΙΧ-moto κατά προτίµηση κάτοχος 
µοτοποδηλάτου µε λίγες τεχνικές γνώσεις. 
Παρέχονται: µισθός-ασφάλιση-bonus. E-mail: 
cvdiak@gmail.com, τηλ: 210 5123580, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φιλόδοξος Ανεξάρτητος Συνεργάτης 
για δηµιουργία, οργάνωση και διοίκηση νέων 
τµηµάτων πωλήσεων - δηµοσίων σχέσεων. Ιδι-
αίτερα υψηλό πακέτο αποδοχών. Βιογραφικά 
στο e-mail: arctium@hol.gr, τηλ: 213 0276214.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία εξοπλισµού καταστηµάτων µε 
έδρα στην Αθήνα ζητεί νέο Eξωτερικό Πωλητή, 
µε δίπλωµα Ι.Χ-moto κατά προτίµηση κάτοχος 
µοτοποδηλάτου µε λίγες τεχνικές γνώσεις. 
Παρέχονται: µισθός-ασφάλιση-bonus. E-mail: 
cvdiak@gmail.com, τηλ: 210 5123580, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα µε εµπειρία και γνώση της 
αγοράς για 4ωρη συνεργασία µε εµπορική εταιρία, 
για προώθηση των προϊόντων της στον τοµέα 
υγείας, διατροφής. Άµεσο εισόδηµα, µόνο ανοδικό. 
Τηλ: 6944 209831.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια εµφανίσιµος /η µε ευχέ-
ρεια λόγου, για πωλήσεις από διαφηµιστική εταιρία 
που δραστηριοποιείται στη ∆υτική Θεσσαλονίκη. 
Αποδοχές πολύ υψηλές. Τηλ: 6999 845080.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες από εταιρία παρα-
γωγό βιολογικών προϊόντων, µε δική της πατέ-
ντα σταθεροποίησης για προώθηση προϊόντων 
και ανάπτυξη δικτύου. Βιογραφικά στο e-mail: 
perraki.k@gmail.com, τηλ: 6944 727748.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής κατεψυγµένων προϊόντων, µε 
προϋπηρεσία στις πωλήσεις στον ίδιο ή συναφή 
κλάδο, ανεπτυγµένη ικανότητα επικοινωνίας, δια-
πραγµάτευσης, οργανωτικές ικανότητες, δίπλωµα 
οδήγησης Γ΄ κατηγορίας. Αποδοχές αναλόγως 
προσόντων. E-mail: sfhrdept@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές/τριες - Προωθητές για 
υλοποίηση προγραµµάτων προώθησης πωλή-
σεων κατεψυγµένης σφολιάτας-πίτσας, πίτας 
και συναφών ειδών. ∆ηµιουργία αναφορών 
πωλήσεων. Προφίλ: εµπειρία σε πωλήσεις 
στον ίδιο-αντίστοιχο κλάδο-άριστη επικοινω-
νιακή ικανότητα-αµοιβή µε ποσοστά. E-mail: 
sfhrdept@gmail.com.

Στελέχη Λιανικής Πώλησης- 
Εµποροϋπάλληλοι
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Υπεύθυνη Καταστήµατος Τυρο-
κοµικών Προϊόντων, επικοινωνιακή µε εµπειρία 
στις πωλήσεις και όρεξη για δουλειά από κατά-
στηµα παραδοσιακών τυροκοµικών προϊόντων 
στην περιοχή των Αµπελοκήπων-Αθήνα. Άµε-
ση πρόσληψη, επιθυµητή προϋπηρεσία. Ε-mail: 
mantineia@andrianakos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Υπεύθυνη Καταστήµατος Τυ-
ροκοµικών, µε εµπειρία στις πωλήσεις από κατά-
στηµα στην Καλαµάτα. Επιθυµητή προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: mantineia@andrianakos.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες µε εµπειρία σε καταστή-
µατα αρτοποιίας - ζαχαροπλαστικής από κεντρικό 
κατάστηµα στην Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@olympiacroissant.gr, τηλ: 6944 850749.

ΕΤΑΙΡΙΑ εµπορική ζητεί Πωλήτρια καταστήµατος 
µε προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, προοπτική 
εξέλιξης. Απαραίτητα καλή γνώση Η/Υ. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@celestino.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ εµπορική ζητεί Πωλήτρια καταστήµατος 
µε προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, προοπτική 
εξέλιξης. Απαραίτητα καλή γνώση Η/Υ. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@celestino.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητεί νέα ως Υπεύθυνη Κα-
ταστήµατος γυναικείων ενδυµάτων, µε τουλά-
χιστον δύο χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση. Βιογραφικά στο e-mail: cv@celestino.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Κρέατα Σιάκος ζητά Υπάλληλο Κρεο-
πωλείου µε προϋπηρεσία στο κατάστηµα Μενιδίου. 
Τηλ: 210 2407734, διεύθυνση Λεωφ. Ιωνίας 47.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από αλυσίδα κοµµωτηρίων Υπεύθυνος 
/η Kαταστήµατος, περιοχή Κηφισιά. Απαραίτητα 
προσόντα: γνώσεις Αγγλικών, Η/Υ και προϋπηρεσία 
σε ανάλογες θέσεις. Πλήρες ωράριο εργασίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: alexiavasiliou3@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες Λιανικής µε απαραίτητη 
προϋπηρεσία στο χώρο της ένδυσης. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@celestino.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες Λιανικής µε απαραίτητη 
προϋπηρεσία στο χώρο της ένδυσης. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@celestino.gr.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ µε προϋπηρεσία στις πωλήσεις 
ενδυµάτων, ζητείται από κατάστηµα στο Αιγά-
λεω. Bιογραφικά µε φωτογραφία στο e-mail: 
sellerjob@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για τετράωρη απασχόληση 
σε κατάστηµα στην περιοχή του Γέρακα. Τηλ: 
210 6611595.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για κουζίνα και ταµείο σε 
ταχυφαγείο φαλάφελ στο κέντρο της Αθήνας. Τηλ: 
210 3234183, ώρες επικοινωνίας: 16:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια Λιανικής από κατάστη-
µα εσωρούχων στον Εύοσµο Θεσσαλονίκης. 
Απαραίτητα προσόντα: Προϋπηρεσία σε κατά-
στηµα εσωρούχων. Βιογραφικά στο e-mail: 
gmpampatzanis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια πεπειραµένη για ζαχαροπλα-
στείο στη Γλυφάδα. Βιογραφικά µε φωτογραφία 
στο e-mail: info@despina.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για αρτοζαχαροπλαστείο µε 
εµπειρία τουλάχιστον 2 ετών. Τηλ: 6976 185170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εµπορουπάλληλος από κατάστηµα κα-
ρεκλών στην Παλλήνη, για εργασίες αποθήκης, 
µε δίπλωµα ΙΧ. Βιογραφικά στο e-mail: info@
karekla.com.gr, fax: 210 6032883.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ /η δραστήριος /α ζητούνται για 
ανάπτυξη καταστήµατος λιανικής πώλησης µε 
bonus. Περιοχή Μαρούσι. Βιογραφικά στο e-mail: 
giannis.sirmas@gmail.com, τηλ: 6944 360615, 
210 4632185.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για κατάστηµα γυναικείων 
ρούχων, µε προϋπηρεσία 1 έτους και άνω συνε-
χούς εργασίας. Περιοχή Ίλιον. Τηλ: 6979 638117.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ πεπειραµένη, εµφανίσιµη ζητείται ως 
Υπεύθυνη σε κατάστηµα ανδρικών ή γυναικείων 
ενδυµάτων στο κέντρο της Αθήνας. Τηλ: 6939 
110663, κος Νίκος.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ νέα, ευπαρουσίαστη ζητείται για κα-
τάστηµα ηλεκτρικών ειδών. Μισθός, ασφάλιση. 
Τηλ: 6976 069546.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται για κατάστηµα µε εσώρουχα 
στην Κηφισιά. Τηλ: 210 8088525.

ΠΩΛΗΤΕΣ /τριες part time µε ικανοποιητική 
εµφάνιση, προϋπηρεσία στις πωλήσεις, γνώ-
ση ξένων γλωσσών, ζητούνται από κατάστηµα 
ανδρικών ειδών στο Κολωνάκι. Βιογραφικά στο 
e-mail: incrocio@otenet.gr, τηλ: 210 3622267.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ εµφανίσιµη, επικοινωνιακή ζητείται 
από κατάστηµα ένδυσης - υπόδησης στη Γλυφάδα. 
Πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
kmarmaras@hotmail.com, τηλ: 210 9680257.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, εµφανίσιµη ως Ταµίας από κατά-
στηµα εστίασης γνωστής αλυσίδας στην περιοχή 
Ακαδηµίας - Αθήνα. Τηλ: 210 3819715.

ΕΤΑΙΡΙΑ κινητής τηλεφωνίας ζητά άτοµα για τη 
θέση ταµείου, µε εµπειρία σε καταστήµατα εται-
ριών τηλεπικοινωνίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
vf416mar@gmail.com, τηλ: 6951 266980, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-17:00, θέµα 103.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες Καταστήµατος λιανικής 
από την εισαγωγική εταιρία VICKO AE για την 
περιοχή του κέντρου καιτης Ανατολικής Θεσσαλο-
νίκης. Επιθυµητά προσόντα: απόφοιτες Λυκείου, 
καλή γνώση Αγγλικών, γνώσεις χειρισµού Η/Υ, 
προϋπηρεσία απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@vicko-sa.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες Καταστήµατος από την 
εισαγωγική εταιρία VICKO AE για το κατάστηµα 
της Πτολεµαϊδας. Επιθυµητά προσόντα: απόφοιτες 
Λυκείου, καλή γνώση Αγγλικών, γνώσεις χειρι-
σµού Η/Υ, απαραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@vicko-sa.gr.

ΝΕΟΣ /Α ΖΗΤΕΙΤΑΙ ως Πωλητής /τρια, από κα-
τάστηµα ηλεκτρολογικού - ηλεκτρονικού υλικού. 
Απαραίτητη άδεια οδήγησης µοτό. Βιογραφικά 
στο fax: 210 4175327, τηλ: 210 4110348.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για ζαχαροπλαστείο στο 
εκπτωτικό χωριό Mcarthurglen. Bιογραφικά 
στο e-mail: info@despina.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραµένη Πωλήτρια για ζαχαροπλα-
στείο στο Κολωνάκι. Βιογραφικά µε φωτογραφία 
στο e-mail: info@despina.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου ζητεί 
Πωλητή /τρια για το υποκατάστηµά της στην 
περιοχή του Γαλατσίου. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@hartorama.gr, τηλ: 210 5140060, fax: 210 
5147588.

ΕΤΑΙΡΙΑ κινητής τηλεφωνίας ζητεί άτοµα για 
τη θέση του Πωλητή /τριας καταστήµατος, µε 
εµπειρία σε κατάστηµα εταιριών τηλεπικοινωνίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: vf416mar@gmail.com, 
τηλ: 6951 266980, ώρες επικοινωνίας: 09:00-
19:00, θέµα 105.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ζαχαροπλαστικής - χονδρικής 
πώλησης ζητεί Πωλητή - ∆ιανοµέα µε δίπλωµα 
αυτοκινήτου και µηχανής. Τηλ: 210 8544764, 
6938 410110.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούνται για αλυσίδα πρατηρίων 
άρτου, µε απαραίτητη προϋπηρεσία στο κέντρο 
της Αθήνας. Τηλ: 6958 023921.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από αρτοποιείο, εµφανίσι-
µη. Περιοχή Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας. Τηλ: 
27410 61428.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από αρτοποιείο - ζαχαροπλα-
στείο, µε τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία. Τηλ: 
210 5125031, ώρες επικοινωνίας: 07:00-14:30.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ έµπειρη µε προϋπηρεσία σε φούρνο - 
ζαχαροπλαστείο, ευπαρουσίαστη ζητείται. Περιοχή 
Βοτανικός. Τηλ: 6972 086168, 210 3412066.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ έµπειρη ζητείται για ζαχαροπλαστείο. 
Περιοχή Άγιοι Ανάργυροι. Τηλ: 210 2310700.

ΠΩΛΗΤΗΣ /τρια µε εµπειρία πάνω από 3 χρόνια 
ζητείται για κατάστηµα γυναικείων ενδυµάτων 
στην Ερµού. Τηλ: 210 323665.

ΠΩΛΗΤΗΣ /τρια ζητείται από κατάστηµα ειδών 
δώρου στο κέντρο της Αθήνας, 28 ώρες την εβδο-
µάδα. Μισθός συν ασφάλιση. Τηλ: 210 8663701.

ΠΩΛΗΤΗΣ να γνωρίζει το κρέας ζητείται από 
κρεοπωλείο στη ∆υτική Αττική. Τηλ: 6972 230953, 
ώρες επικοινωνίας: 08:00-14:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ κινητής τηλεφωνίας ζητεί άτοµα για τη 
θέση ταµείου καταστήµατος, µε εµπειρία σε κατά-
στηµα εταιριών τηλεπικοινωνίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: vf416mar@gmail.com, τηλ: 6951 266980, 
ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00, θέµα 103.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για κατάστηµα µε ανδρικά ενδύµατα 
για πλήρη απασχόληση, µε διάθεση για δουλειά 
και µια σχετική πείρα σε πωλήσεις. Βιογραφικά 
στο e-mail: dashndot77@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ιευθυντής Υποκαταστήµατος έµπειρος, 
υπεύθυνος και πολυδυναµικός στην Καβάλα. Βι-
ογραφικά µε απαραίτητη φωτογραφία στο e-mail: 
company@intersalonica.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής - πώλησης επίπλου επι-
θυµεί να καλύψει θέση Πωλήτριας, µε γνώση 
σχεδιαστικών προγραµµάτων και εµπειρία συ-
ναφούς αντικειµένου. Τηλ: 210 2444550, κος 
Γαρυφαλλίδης Κωνσταντίνος.

Στελέχη Πωλήσεων B2B-  
Μηχανικοί Πωλήσεων
∆ΙΕΘΝΗΣ εταιρία ναυτιλιακών χρωµάτων ζη-
τεί Στελέχη Πωλήσεων για τη στελέχωση του 
τµήµατος πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@philacoatings.com, τηλ: 210 4227075.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών Β2Β ζητεί ∆ιευθυντή 
Πωλήσεων, κάτοχο δελτίου παροχής υπηρεσιών, 
µε δυναµικό χαρακτήρα, πολύ καλές επικοινω-
νιακές και οργανωτικές ικανότητες. Ελκυστικό 
πακέτο αποδοχών, bonus παραγωγικότητας. Βιο-
γραφικά στο e-mail: m.koufoudaki1@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ικανοί Πωλητές για την πώληση 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Προσφέρονται: 
υψηλό ποσοστό προµήθειας και bonus κάλυψης 
στόχων. Μισθός µετά επιτυχή συνεργασία 2 µηνών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@cosmoanelixis.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών Β2Β ζητεί Στέλεχος 
Πωλήσεων, κάτοχο δελτίου παροχής υπηρεσιών, 
µε δυναµικό χαρακτήρα, πολύ καλές επικοινω-
νιακές και οργανωτικές ικανότητες. Ελκυστικό 
πακέτο αποδοχών, bonus παραγωγικότητας, 
προοπτικές εξέλιξης. E-mail: apandazidou@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές Eιδών Παντοπωλείου 
για δίκτυο εξυπηρέτησης super market στην 
κεντρική Μακεδονία. Τηλ: 2394 073459, ώρες 
επικοινωνίας: 12:00-14:00 κωδ: BASIC.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής µηχανηµάτων µε έδρα τη 
Χαλκίδα, ζητάει Μηχανολόγο για προώθηση των 
προϊόντων µε άριστη γνώση Αγγλικών, δυνατότητα 
ταξιδιών. Προσφέρονται: µισθός και ποσοστά. 
Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 
2221 034914.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες - Πωλητές για την 
περιοχή Ιλίσια, οργανωτικοί, φιλόδοξοι, επαγ-
γελµατίες. Προηγούµενη εµπειρία επιθυµητή, όχι 
απαραίτητη. Προσφέρονται: υψηλές προµήθειες, 
διαρκής υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, µοναδικό 
περιβάλλον εργασίας. Ε-mail: zografou@aspis-
realestate.gr, fax: 210 7777944.

ΟΜΙΛΟΣ παροχής υπηρεσιών επιµόρφωσης ζητά 
Εισηγητές για εσωτερική πλήρη απασχόληση στον 
τοµέα πωλήσεων Β2Β. Παροχές: µισθός, ασφάλι-
ση, προοπτικές εξέλιξης, ευχάριστο περιβάλλον. 
Βιογραφικά στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία στις Αχαρνές αναζητά Στέ-
λεχος Πωλήσεων για διαχείριση και ανάπτυξη 
πελατολογίου: επικοινωνιακός νέος, απόφοιτος 
ΑΕΙ/ΤΕΙ, εµπειρία στις πωλήσεις, δυνατότητα 
ταξιδίων εκτός Αττικής. Προσφέρονται: σταθε-
ρός µισθός, αυτοκίνητο, δυνατότητες εξέλιξης. 
E-mail: recruiting.athens@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες µε εµπειρία στις πω-
λήσεις για διαφηµιστική εταιρία. Πληρωµή µε 
ποσοστά. Τηλ: 6948 002212.

ΑΤΟΜΑ επικοινωνιακά για αγορά-πωλήσεις 
κατοικιών, αγοραπωλησίες τροφίµων µε σχε-
τική εµπειρία για πλήρη απασχόληση ζητούνται. 
Άµεση πρόσληψη, ικανοποιητική αµοιβή. Ε-mail: 
agapi@oikologoi.gr, τηλ: 6972 873974.

ΝΕΟΙ /ΕΣ ζητούνται άµεσα χωρίς προϋπηρεσία 
από επιχείρηση τροφίµων. Βιογραφικά στο e-mail: 
touloumi_x@hotmail.com.

ΤΟΜΕΑΣ της ένδυσης ζητά Υπεύθυνο /η Αγο-
ρών µε απαραίτητα Αγγλικά, Βουλγαρικά, χρήση 
MS office, οργανωτικό πνεύµα µε συνέπεια και 
έµφαση στη λεπτοµέρια. ∆υνατότητες εξέλιξης. 
Bιογραφικά στο e-mail: cvs.humanresourcing@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες απο εταιρία διατροφής 
από Bόλο και Λάρισα για ανάπτυξη πωλήσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: inhealth42@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ λιπαντικών ζητάει Πωλητή Λιπαντι-
κών για επέκταση και συντήρηση πελατολογίου. 
Απαραίτητα προσόντα: προϋπηρεσία στο χώρο 
των λιπαντικών, δυνατότητα διανυκτερεύσεων 
εκτός Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: 
istergidou@gmail.com.

LOOKING for Exports Manager for direct sales 
activities and lead a team so as develop sales 
globally. 5 years export sales role in FMCG. 
Cvs: ferro@ferro.gr.

 

Ιατρικοί Επισκέπτες -  
Πωλητές Υγείας
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο δραστήριο για ηµιαπασχόληση µε 
ανεξάρτητη σχέση εργασίας (ποσοστά και bonus 
- όχι µισθός) µε ελεύθερο ωράριο, υπεύθυνο για 
εµπορική δραστηριότητα στο χώρο της υγείας. 
Βιογραφικά στο e-mail: sakthess@yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα δραστήρια καλοί στις δηµόσιες 
σχέσεις για να ασχοληθούν µε τις άµεσες πωλήσεις 
ως Εξωτερικοί Ανεξάρτητοι Σύµβουλοι Υγείας. 
Ποσοστά και bonus (όχι µισθός). Βιογραφικά στο 
e-mail: healthdxn2u@gmail.com.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία αναζητά Ιατρικό Επισκέπτη 
για την περιοχή της Κορίνθου απόφοιτο ΑΕΙ, µε 
προϋπηρεσία τουλάχιστον ένα χρόνο σε αντίστοιχη 
θέση. E-mail: recruitmentsolutions@icap.gr.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητά Εξωτερικούς 
Συνεργάτες για ιατρική ενηµέρωση µε πολυε-
τή εµπειρία στον κλάδο, για ∆υτική και Βόρεια 
Ελλάδα, Θεσσαλία, Κρήτη. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@alfamedica.gr, τηλ: 210 6728358, 210 
6728318-19.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές Φαρµακείων µε προϋ-
πηρεσία (επιθυµητό µπλοκ παροχής υπηρεσιών 
- υψηλές προµήθειες), για προώθηση δερµατο-
καλλυντικών σε φαρµακεία σε όλη την Ελλάδα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@vyte.eu, τηλ: 210 
8310993.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο µε επαρκή προϋπηρεσία στον 
ιατρικό χώρο, για στελέχωση σε ιατρικό δια-
γνωστικό πολυιατρείο. Οργάνωση, ανάπτυξη 
- προβολή - εξωστρέφεια. Τηλ: 6944 899599.

ΕΤΑΙΡΙΑ του ιατρικού χώρου µε ειδίκευση σε 
εµφυτεύσιµα είδη ορθοπαιδικής, ζητά Στέλεχος 
Πωλήσεων για τη Βόρεια Ελλάδα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@orthosurgical.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες µε εµπειρία για ιατρική 
ενηµέρωση στις ειδικότητες Παιδιάτρων, Ωρλ 
Παθολόγων και πιθανώς σε φαρµακεία. Μισθός, 
ποσοστά, bonus, εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@starmel.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες µε ηγετικές 
- επικοινωνιακές ικανότητες, συνέπεια, ήθος για 
µερική - ολική απασχόληση στον κλάδο υγείας 
- ευεξίας. Εκπαίδευση, δωρεάν πληροφορίες. 
Τηλ: 6936 362488, κα Σταµατίνα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Συνεργάτης για πλήρη 
απασχόληση µε άριστες επικοινωνιακές ικα-
νότητες, για πωλήσεις ιατρικών βοηθηµάτων. 
Απαραίτητα προσόντα: καλή γνώση Αγγλικών και 
Η/Υ, δίπλωµα αυτοκινήτου. E-mail µε φωτογραφία: 
hearathens@outlook.com, κωδ: 2015-SAL/09.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Πωλήσεων Φαρµακείου - εταιρία 
παραφαρµακευτικών ειδών, αναζητά Πωλητή (µε 
έδρα την Αθήνα) µε τουλάχιστον 6ετή πείρα σε 
φαρµακεία. Προσφέρονται: µισθός, προµήθει-
ες αποτελεσµατικότητας, εταιρικό αυτοκίνητο 
και κινητό. Βιογραφικά στο e-mail: marketing@
vitacosmetica.gr.

ΙΑΤΡΟΣ ζητά Συνεργάτες νέους /ες που να έχουν 
ή όχι σχέση µε τον ιατρικό τοµέα. Επαγγελµατική 
ευκαιρία, περιοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ: 6977 308721.

ΠΩΛΗΤΗΣ ζητείται για τη στελέχωση του εµπορι-
κού τµήµατος ιατρικού site. Αµοιβή µε πολύ καλό 
ποσοστό, εργασία από το σπίτι. Βιογραφικά στο 
e-mail: editor@life2day.gr, τηλ: 6932 730497.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Περιοδεύων Πωλητής µε έδρα τη 
Θεσσαλονίκη, µε µεγάλη εµπειρία στο φαρµα-
κείο ή στον κλάδο εκτύπωσης, διαφηµιστικών, 
συσκευασίας, επιγραφών. Παρέχονται: βασικός 
µισθός πεντάωρου, προµήθεια, αυτοκίνητο, έξοδα. 
E-mail: john@epsilonk.gr, κωδ: THE-15.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Περιοδεύων Πωλητής µε έδρα Αθή-
να, µε µεγάλη εµπειρία στο φαρµακείο ή στον 
κλάδο εκτύπωσης διαφηµιστικών, συσκευασίας, 
επιγραφών, ΙΧ απαραίτητο. Παρέχονται: βασικός 
µισθός πεντάωρου, προµήθεια, έξοδα. E-mail: 
john@epsilonk.gr, κωδ: ATT-15.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Περιοδεύων Πωλητής µε έδρα την 
Πάτρα, µε µεγάλη εµπειρία στο φαρµακείο ή στον 
κλάδο εκτύπωσης διαφηµιστικών, συσκευασίας, 
επιγραφών, ΙΧ απαραίτητο. Παρέχονται: βασικός 
µισθός πεντάωρου, προµήθεια, έξοδα. E-mail: 
john@epsilonk.gr, κωδ: PAT-15.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Περιοδεύων Πωλητής µε έδρα το Ηρά-
κλειο, µε µεγάλη εµπειρία στο φαρµακείο ή στον 
κλάδο εκτύπωσης διαφηµιστικών, συσκευασίας, 
επιγραφών, ΙΧ απαραίτητο. Παρέχονται: βασικός 
µισθός πεντάωρου, προµήθεια, έξοδα. E-mail: 
john@epsilonk.gr, κωδ: IRA-15.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Περιοδεύων Πωλητής µε έδρα την 
Καβάλα, µε µεγάλη εµπειρία στο φαρµακείο ή στον 
κλάδο εκτύπωσης διαφηµιστικών, συσκευασίας, 
επιγραφών, ΙΧ απαραίτητο. Παρέχονται: βασικός 
µισθός πεντάωρου, προµήθεια, έξοδα. E-mail: 
john@epsilonk.gr, κωδ: KAV-15.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Περιοδεύων Πωλητής µε έδρα τη 
Λάρισα, µε µεγάλη εµπειρία στο φαρµακείο ή 
στον κλάδο εκτύπωσης, διαφηµιστικών, συσκευ-
ασίας, επιγραφών. Παρέχονται: βασικός µισθός 
πεντάωρου, προµήθεια, αυτοκίνητο. E-mail: john@
epsilonk.gr, κωδ: LAR-15.

ΕΤΑΙΡΙΑ ιατρικών ειδών ζητά 3 Πωλητές για 
την Αθήνα. Παρέχονται: µισθός, κινητό, bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: hellasdental@otenet.gr.

Η IATROS-ONLINE.GR ζητά Συνεργάτες στην 
Αττική. Απαραίτητα προσόντα: προϋπηρεσία στον 
τοµέα παρουσιάσεων-πωλήσεων, καλή γνώση 
χειρισµού Η/Υ, επαγγελµατισµός, ικανότητα δια-
χείρισης χρόνου. Βιογραφικά στο e-mail: info@
iatros-online.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο µε επαρκή προϋπηρεσία στον 
ιατρικό χώρο, για στελέχωση σε ιατρικό δια-
γνωστικό πολυϊατρείο. Οργάνωση, ανάπτυξη 
προβολή, εξωστρέφεια. Τηλ: 6944 899599.

ΕΤΑΙΡΙΑ οδοντιατρικών ειδών ζητά Ιατρικό Επι-
σκέπτη, Πωλητή /τρια, για την περιοχή Θεσσαλονί-
κης Μακεδονίας. Παρέχονται: µισθός, προµήθεια, 
ασφάλιση, άριστες συνθήκες εργασίας. E-mail: 
workdentalhellas@gmail.com, τηλ: 6994 802726.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα µε εµπειρία στις πωλήσεις 
για 4ωρη συνεργασία µε εµπορική εταιρία, για 
προώθηση των προϊόντων της στον τοµέα υγείας, 
διατροφής. Άµεσο εισοδηµα. Τηλ: 6909 814220.

ΕΤΑΙΡIA οδοντιατρικών ειδών µε ηγετική θέση 
στο χώρο, ζητά Πωλητή µε έδρα τη Θεσσαλο-
νίκη. Παρέχονται: µισθός, προµήθεια, ασφάλι-
ση, κάλυψη εξόδων. Βιογραφικά στο e-mail: 
workdentalhellas@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρική Επισκέπτρια - Πωλήτρια 
από εταιρία µε ιατρικά προϊόντα στην Αθήνα. 
Επικοινωνιακή, µε καλή γνώση Αγγλικών, Η/Υ. 
Απαραίτητα: δίπλωµα οδήγησης-φωτογραφία, 
επιθυµητή προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
eva.topaloglou@klinikum.gr.

Ιατροί-Νοσηλευτές -Υγεία- 
∆ιασώσεις-Φαρµακευτική
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φυσικοθεραπεύτριες /τες από 
νεοσύστατη εταιρία. Θα προτιµηθούν άτοµα µε 
γνώσεις σε διάφορες εναλλακτικές θεραπείες 
και τεχνικές µάλαξης. Βιογραφικά στο e-mail: 
animusmassage@gmail.com, τηλ: 6909 151069.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για τη θέση Βοηθού Υγείας 
στην Αγγλία. ∆εν απαιτείται ιατρική εκπαίδευση. 
Βιογραφικά στο e-mail: psr.borisov12@gmail.
com, τηλ: 6980 455585.

ΝΟΣΟΚΟΜΑ Registred General Nurse ζητείται να 
εργαστεί σε ιατρικά κέντρα στην Αγγλία. Aγγλικά 
επίπεδο Α2 και µισθός µε την ώρα. Βιογραφι-
κά στο e-mail: psr.borisov12@gmail.com, τηλ: 
6980 455585.

ΤΖΟΥΝΙΟΡ Νοσκοµόµα ζητείται να εργαστεί σε 
ιατρικά κέντρα στην Αγγλία. Aγγλικά επίπεδο Α2 
και µισθός µε την ώρα. Βιογραφικά στο e-mail: 
psr.borisov12@gmail.com, τηλ: 6980 455585.

CARE ASSISTANT ζητείται να εργαστεί σε ια-
τρικά κέντρα στην Αγγλία. Aγγλικά επίπεδο Α2 
και µισθός µε την ώρα. Βιογραφικά στο e-mail: 
psr.borisov12@gmail.com, τηλ: 6980 455585.

SPA ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ στα Νότια Προάστια ζητά νέα µε 
γνώσεις massage, µε πτυχίο Αισθητικού ή Βοηθού 
Φυσικοθεραπευτή. Επιθυµητή προϋπηρεσία. Tηλ: 
213 0375758, ώρες επικοινωνίας: 10:00-22:00 
εκτός Σαββατοκύριακου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νεφρολόγος από σπίτι φροντίδας 
ηλικιωµένων στο Βύρωνα, για µόνιµη εργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@elishome.eu, τηλ: 
213 0297737, 6940 048701.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από τη Βέροια Ηµαθίας κατά 
προτίµηση Νηπιαγωγός, ∆ασκάλα ή απόφοιτη 
ιατρικών εργαστηρίων για πρόσληψη ως Βοηθός 
Παιδοδοντιάτρου µέσω προγράµµατος voucher. 
Απαραίτητη η κάρτα ανεργίας. Τηλ: 2331 505031.

Ο∆ΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ µε προϋπηρεσία, µε βασικό 
του αντικείµενο µεταλλικούς σκελετούς ακίνητης 
προσθετικής και κεριά ζητείται. Τηλ: 210 6018745.

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ, Βοηθός Φαρµακοποιού, 
Ασθητικός ζητούνται για πλήρη απασχόληση, 
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σε φαρµακείο στα Μεσόγεια. Βιογραφικά στο 
e-mail: theoracius@gmail.com, τηλ: 6932 460139.

ΜΑΙΑ ζητείται για κέντρο εξωσωµατικής γονι-
µοποίησης στο κέντρο της Αθήνας. Βιογραφικά 
στο e-mail: gstylianides@eugonia.com.gr, fax: 
210 7213623.

ΓΙΑΤΡΟΙ για εφηµερίες ζητούνται από γενική 
κλινική στο Περιστέρι. Τηλ: 210 5739455.

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ Ιατρός ζητείται για το πολυιατρείο 
Ωρωπού, πρωινό ωράριο, µε γνώση στα τρίπλεξ 
αγγείων, αξονικό και µαστογραφία. Τηλ: 6977 
320965, κος Μιχάλης, 6945 333790, κα Νατάσα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψυχολόγος ενηλίκων έµπειρη, συµ-
βουλευτική γονέων, γάµου, ατοµικά για κέντρο 
ψυχολογικής υποστήριξης, θεραπειών, παραλία 
Κορωπίου. Απαραίτητη άδεια εξασκήσεως και 
µπλοκ παροχής. Βιογραφικά στο e-mail: info@
oikogenia.gr, τηλ: 6944 753313.

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ζητείται από κλινική στο 
κέντρο της Αθήνας. Βιογραφικά στο e-mail: 
aristoteleio_clinic@otenet.gr, µε ένδειξη 
φαρµακοποιός.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ απόφοιτοι Κτηνιατρικής σχολής για 
άµεση απασχόληση. Προϋπηρεσία θα συνεκτιµηθεί. 
Περιοχές εργασίας: ∆ράµα - Καβάλα - Ξάνθη. 
Βιογραφικά στο e-mail: aioannidou@yahoo.com.

ΟΜΙΛΟΣ αισθητικής ζητά Γιατρούς βασικών ειδι-
κοτήτων, περιοχή Πατησίων. Τηλ: 210 8225500.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εσωτερική Νοσοκόµα σοβαρή, κα-
θαρή, να µην καπνίζει. Μισθός και 3 ρεπό µε 
προοπτική να είναι στη δουλειά για 3-4 χρόνια. 
Τηλ: 6945 882115.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Νοσηλευτές /τριες και Βοηθοί µε 
Αγγλικά και εµπειρία στην Αγγλία. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobs@melinasjobs.gr.

ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΣ Γιατρός ζητά φοιτήτριες άνευ 
ειδοκότητες, ευπαρουσίαστες για Βοηθούς 
ασθενών. Ικανοποιητικός µισθός, ΙΚΑ, bonus. 
Τηλ: 6980 704507.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ /τρια ζητείται για νοσοκοµείο 
ζώων στο Πικέρµι, κατά προτίµηση απόφοιτοι 
ΤΕΙ ζωικής παραγωγής. ∆εκτές και άλλες κα-
τηγορίες. Βιογραφικά στο e-mail: athhosp@
otenet.gr, τηλ: 210 6038023.

ΙΑΤΡΙΚΗ εταιρία - διαγνωστικό εργαστήριο στην 
περιοχή του ΟΑΚΑ ζητά Βιολόγο - Βιοχηµικό 
για πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
athenslab@yahoo.com, fax: 210 2723003.

ΙΑΤΡΙΚΗ εταιρία - διαγνωστικό εργαστήριο στην 
περιοχή του ΟΑΚΑ ζητά Παρασκευάστρια - Τεχνο-
λόγο Μικροβιολογικού Εργαστηρίου για πλήρη 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: athenslab@
yahoo.com, fax: 210 2723003.

ΟΜΙΛΟΣ αισθητικής ζητεί Γιατρούς βασικών ειδι-
κοτήτων. Περιοχή Πατησίων. Τηλ: 210 8225500.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ ζητούνται από νοσοκοµείο ζώων 
στην Αθήνα και Πικέρµι, για συνεχή απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: athhosp@otenet.gr, τηλ: 
210 6038023.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ ζητούνται από νοσοκοµείο ζώων 
στην Αθήνα και Πικέρµι, για συνεχή απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: athhosp@otenet.gr, τηλ: 
210 6038023.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ζητείται από µονάδα φροντίδας 
ηλικιωµένων. Περιοχή Κυψέλη. Τηλ: 210 8213883.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φυσικοθεραπεύτριες - Κινησιοθε-
ραπεύτριες για θεωρητική και πρακτική εξάσκηση 
στη φυσικοθεραπεία, ηλεκτροθεραπεία, manual 
therapy, από ιατρικό φυσικοθεραπευτήριο περι-
οχής Αµπελοκήπων. Τηλ: 210 6469666, ώρες 
επικοινωνίας: απογεύµατα 18:00-22:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ φοιτητές Ιατρικής νέοι Γιατροί, που 
να θέλουν τις ελεύθερες ώρες να εκπαιδευτούν 
από το σπίτι τους στη συγγραφή και δηµοσί-
ευση ιατρικών άρθρων σε ιατρικά περιοδικά, 
από ιατρικό σύλλογο. Βιογραφικά στο e-mail: 
nosos@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τουρκόφωνος Φυσικοθεραπευτής /
τρια σε κέντρο αποκατάστασης στην ευρύτερη 
περιοχή της Θεσσαλονίκης, µε απαραίτητη γνώση 
Τουρκικής γλώσσας. Τηλ: 23990 76700.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άµεσα για εργασία στην Αγγλία 
Νοσηλευτές, για θέσεις σε γηροκοµεία. Άµεση 
πρόσληψη-συµβόλαιο, προσωρινή διαµονή, βο-
ήθεια, αεροπορικό εισιτήριο. Bιογραφικά στο 
e-mail: timos@bestcarerecruitment.co.uk, τηλ: 
6973 518276.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλεύτρια /της Τ.Ε από µονάδα ψυ-
χοκοινωνικής αποκατάστασης. Γνώσεις Αγγλικών 
και H/Y απαιτούνται. Επιθυµητή προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: kyveli@
klimaka.org.gr, τηλ: 210 2484661, ώρες επι-
κοινωνίας ∆ευτέρα - Παρασκευή: 10:00-14:00.

ΜΟΝΑ∆Α φροντίδας ηλικιωµένων στο Μα-
ρούσι αναζητά Νοσηλευτή /τρια πτυχιούχο ΤΕΙ 
µε εµπειρία στο χώρο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@thalpori.gr.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ θέσεις εργασίας για Φυ-
σικοθεραπευτές /τριες στο Παρίσι. Στήριξη 
στα πρώτα βήµατα (γλώσσα, κατοικία κτλ). 

Βιογραφικά (Αγγλικά ή Γαλλικά) στο e-mail: 
mnemosynesanteconsulting@gmail.com, επι-
κοινωνία και πριν ακόµα την απόκτηση πτυχίου.

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - Φυσίατρος, Ορθοπεδικός 
ζητούνται για συνεργασία. ∆υνατότητα παροχής 
επαγγελµατικής στέγης (ιατρείο) µε ευνοϊκούς 
όρους. Περιοχή Λεωφ. Αλεξάνδρας. E-mail: 
nosos@otenet.gr, τηλ: 210 6718080, 6976 
654854, 09:00-14:30.

∆ικηγόροι-Νοµικές Υπηρεσίες- 
∆ιαχείριση Χρεών
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο ένταντι Πρωτοδικείου 
Αθηνών ζητά ∆ικηγόρο για θέση ∆ιευθυντού 
- Συνέταιρου. Απαραίτητα: 20 έτη εµπειρία σε 
δικόγραφα και ακροατήρια, ανάλογη προϋπηρε-
σία σε δικηγορικά γραφεία. Τηλ: 6945 411215.

∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο ένταντι Πρωτοδικείου 
Αθηνών ζητά ∆ικηγόρο µε ειδίκευση στην είσπραξη 
εµπορικών απαιτήσεων και γενικά στο εµπορικό 
δίκαιο. Απαραίτητα: γνώσεις Η/Υ, πολυετή προϋπη-
ρεσία σε δικηγορικό γραφείο. Τηλ: 6945 411215.

∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο ζητά ∆ικηγόρο µε ειδίκευση 
στην είσπραξη εµπορικών απαιτήσεων και γενι-
κά στο εµπορικό δίκαιο. Βιογραφικά στο e-mail: 
resume@otenet.gr.

∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία προσλαµβάνει Υπάλληλο για 
νοµική διαχείριση ληξιπρόθεσµων οφειλών, µε 
εξερχόµενες τηλεφωνικές κλήσεις. Πενθήµερo, 
8ωρo, σταθερός µισθός, ΙΚΑ, bonus. Βιογραφικά 
στο e-mail: human.resources.ath@gmail.com, 
αναγράφοντας «Υπάλληλος Νοµικής ∆ιαχείρισης 
Ληξιπρόθεσµων Οφειλών».

∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο ζητά µάχιµο ∆ικηγόρο για 
εσωτερική συνεργασία, µε εξειδίκευση στην είσπραξη 
εµπορικών απαιτήσεων και γενικά στο εµπορικό 
δίκαιο για εσωτερική συνεργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: resume@otenet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ µεγάλη παροχής υπηρεσιών, ζητεί ∆ικηγόρο 
για το νοµικό τµήµα για εργασία γραφείου. Ωράριο: 
09:00-17:00. Tηλ: 210 9577218.

∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο ζητά ∆ικηγόρο µε προϋ-
πηρεσία και ανάλογη εµπειρία στα δικόγραφα και 
ακροατήρια. Βιογραφικά στο e-mail: hr.shippingco@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ασκούµενη ∆ικηγόρος για εργασία σε 
δικηγορικό γραφείο στο κέντρο Αθηνών. Άριστη 
γνώση Αγγλικής, πλήρους απασχόλησης. Βιογραφικά 
στο e-mail: athenslaw23@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ικηγόρος παρά πρωτοδίκαις µε ειδι-
κότητα αστικό, εµπορικό, τραπεζικό δίκαιο πλή-
ρους απασχόλησης. ∆υνατότητα παραστάσεως στο 
ακροατήριο, άριστη γνώση Αγγλικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: athenslaw23@gmail.com.

∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο ζητά νέο ∆ικηγόρο για συνερ-
γασία. Βιογραφικά στο e-mail: dedes-associates@
yahoo.gr, τηλ: 6944 450417, ώρες επικοινωνίας: 
09:00-17:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ∆ικηγόροι µε τουλάχιστον 20ετή 
προϋπηρεσία στα ακροατήρια και σε γραφεία, 
από όµιλο εταιριών παροχής υπηρεσιών. Τηλ: 
6945 411215, ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ φορέας ζητά έµπειρο Συνερ-
γάτη σε θέµατα νοµοθεσίας προµηθειών δηµο-
σίου και δηµόσιων συµβάσεων. Βιογραφικά στο 
e-mail: international1@forum-training.gr, τηλ: 
213 0716370.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ικηγόρος παρ Εφέταις, µάχιµος, 
δυναµική προσωπικότητα, µε 5+έτη πραγµα-
τική εµπειρία δικαστηριακών παραστάσεων 
και σύνταξης δικογράφων σε ποινικά, αστικά, 
εµπορικά. Αµοιβή µε συµφωνητικό τα γραµµάτια 
προείσπραξης. E-mail: jobslinks1@gmail.com, 
κωδ: ∆ΠAE-sk.

Εκπαίδευση-Θετικές & Ειδικές 
Επιστήµες-Μεταφράσεις
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Βοηθός Καθηγήτριας σε κέντρο 
ξένων γλωσσών στα Σεπόλια µε άδεια διδασκα-
λίας. Βιογραφικά στο e-mail: tinamatarangas@
hotmail.com.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ κάτοχος ΙΧ ζητείται για παρουσίαση 
εικαστικών προγραµµάτων, σε νηπιαγωγεία και 
∆ηµοτικά σχολεία. Κάτοικος Νοτίων Προαστίων, 
πρωινή απασχόληση. Τηλ: 6974 897664, ώρες 
επικοινωνίας: ∆ευτέρα-Παρασκευή 18:00-21:00.

∆ΑΣΚΑΛΑ µπαλέτου-µουσικοκινητικής αγωγής 
µε εµπειρία σε οµάδες µικρών παιδιών, ζητείται 
για παρουσίαση µουσικοκινητικών προγραµµάτων 
σε νηπιαγωγεία. Μόνο κάτοικος Νοτίων Προα-
στίων. Τηλ: 6974 897664, ώρες επικοινωνίας: 
∆ευτέρα-Παρασκευή 18:00-21:00.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικών - Native Speaker 
ζητείται από κέντρο ξένων γλωσσών. Περιοχή 
Βριλήσσια. Βιογραφικά στο e-mail: glkarydi@
yahoo.gr, τηλ: 210 8031588.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ όλων των ειδικοτήτων µε µεταπτυ-
χιακό τίτλο σπουδών, ζητούνται από νεοσύστατο 
Πανεπιστηµιακό φροντιστήριο για την παράδοση 
Πανεπιστηµιακών µαθηµάτων. Τηλ: 6932 190391.

ΑΠΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ οργανισµό ζητείται Καθηγη-
τής Πληροφορικής για τεχνικά σεµινάρια Microsoft 
(Windows Server, Exchange, κα.). Βιογραφικά 
στο e-mail: info@learning-support.eu.

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ γραφείο αναζητά υποψήφιους 
∆ιδάκτορες για εξ’ αποστάσεως Ακαδηµαϊκή 
υποστήριξη φοιτητών Πολυτεχνικών και οικο-
νοµικών σχολών. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
diplomatikes.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Gamemasters για το Paradox. 
Πρόκειται για χώρο βιωµατικής διασκέδασης, 
στο κέντρο Θεσσαλονίκης, Παύλου Μελά 21. Bιο-
γραφικά στο e-mail: info.parabox@webobserver.
net, θέµα: Gamemaster.

LTES is looking for experienced Teachers of 
English Instructor in Heraklion (Crete). University 
degree and experience in teaching adutls are 
required. CVs: zoeh@ltes-global.com.

LTES is looking for experienced Τeachers - 
English Instructor in Tripoli. University degree 
and experience in teaching adults are required. 
CVs: zoeh@ltes-global.com.

LTES is looking for experienced Teachers of 
Chinese for online lessons. University degree 
and advanced English skills are required. CVs: 
zoeh@ltes-global.com.

LTES is looking for experienced Τeachers of 
Αrabic for online lessons. University degree and 
advanced English skills are required. CVs: zoeh@
ltes-global.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια ∆ιακόσµησης Εσωτερι-
κών Χώρων, απόφοιτος ΤΕΙ για διδασκαλία σε 
εκπαιδευτικό όµιλο. Βιογραφικά στο e-mail: 
zer-fam@otenet.gr.

ΑΠΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ µέσης εκπαίδευσης ζητεί-
ται Χηµικός Καθηγητής /τρια µε εµπειρία για Γ΄ 
Λυκείου. Βιογραφικά στο e-mail: mechanic167@
hotmail.gr.

∆ΙΕΘΝΗΣ όµιλος στον τοµέα των επενδύσεων 
- διαχείρισης κινδύνου, ζητά απόφοιτους θετι-
κών επιστηµών µε εργασιακή εµπειρία. Ποιοτική 
εκπαίδευση, υποστήριξη, εξέλιξη, προοπτικές. 
Βιογραφικά στο e-mail: zoesnikos@gmail.com, 
κος Ζώης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Συνεργάτης - Συντάκτης 
για site θεµάτων πληροφορικής και τεχνολογίας. 
Προϋπηρεσία στο θεµατικό αντικείµενο απαραί-
τητη. Βιογραφικά στο e-mail: hr@compupress.
gr, κωδ: tech1015.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φιλόλογος για κέντρο µελέτης στην 
περιοχή του Νέου Κόσµου. Πρόσθετα απαραίτη-
τα προσόντα: Ικανοποιητικό επίπεδο Αγγλικής 
γλώσσας, καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας. 
Βιογραφικά στο e-mail: athinapoint@gmail.com.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Ιταλικών µε άδεια διδασκαλίας, 
εµπειρία στη διδασκαλία ενηλίκων και απαραί-
τητα να έχουν κωδικό Εισηγητή, ζητούνται από 
φροντιστήριο στο Παλαιό Φάληρο. Βιογραφικά 
στο e-mail: bellas_ioannis@yahoo.gr, τηλ: 210 
9882363.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Ισπανικών µε άδεια διδασκαλίας, 
εµπειρία στη διδασκαλία ενηλίκων και απαραί-
τητα να έχουν κωδικό Εισηγητή, ζητούνται από 
φροντιστήριο στο Παλαιό Φάληρο. Βιογραφικά 
στο e-mail: bellas_ioannis@yahoo.gr, τηλ: 210 
9882363.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ Καθηγήτριες /τες ζητούνται από 
εκπαιδευτικό όµιλο για όλη την Αττική. Άριστο 
περιβάλλον εργασίας. Τηλ: 210 7565300.

ΤΕΤΑΡΤΟΕΤΕΙΣ φοιτήτριες Αγγλικής φιλολογίας 
ή πτυχιούχοι του 2015, ζητούνται για κέντρο 
ξένων γλωσσών στο Βύρωνα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@markopoulou-school.gr, τηλ: 210 
7654738.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικών ζητείται για εντατικά 
µαθήµατα οµιλίας και προφοράς. Τηλ: 6947 
447187.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Αγγλικών µε άδεια διδασκαλίας 
και εµπειρία στη διδασκαλία ενηλίκων ζητού-
νται. Απαραίτητα να έχουν κωδικό Εισηγητή, από 
φροντιστήριο στο Παλαιό Φάληρο. Βιογραφικά 
στο e-mail: bellas_ioannis@yahoo.com, τηλ: 210 
9882363.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Μαθηµατικών ζητείται από φροντι-
στήριο ∆υτικών Προαστίων. Τηλ: 6936 130175.

∆ΑΣΚΑΛΟΙ /ες ζητούνται από ιδιωτικό σχολείο. 
Τηλ: 210 5910900.

ΧΗΜΙΚΟΣ Βιοχηµικός µε έδρα τη Λάρισα ζητεί-
ται. Προϋποθέσεις: εργαστηριακή εµπειρία στην 
ανοσοχηµεία. Βιογραφικά µε φωτογραφία έως 
τις 30/10/2015 στο e-mail: humanresources@
prognosis-biotech.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ εµπορίας επιστηµονικών και αναλυ-
τικών οργάνων, ζητά Χηµικό για το εµπορικό 
τµήµα µε 5ετή εµπειρία. Απαιτούνται: Αγγλικά και 
δίπλωµα οδήγησης. Βιογραφικά µε φωτογραφία 
στο e-mail: letta@technolab.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γερµανικών Καθηγητής /τρια από τον 
εκπαιδευτικό όµιλο ΓΡΑΨΑ. Άριστο περιβάλλον 
εργασίας. Bιογραφικά στο e-mail: info@grapsa.
edu.gr, τηλ: 210 7565300.

ΑΠΟ ΕΙ∆ΗΣΕΟΡΓΑΦΙΚΟ site ζητείται Κειµενο-
γράφος µε σχετική εµπειρία και καλή γνώση 
Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: info@
primeapplications.gr.

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΤΕΕ, κλπ ζη-
τείται από παιδικό σταθµό - νηπιαγωγείο, για 
ηµιαπασχόληση. Περιοχή Καλλιθέα. Ωράριο: 
10:00-13:00, τηλ: 210 9520415.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Aγγλικών µε άδεια διδασκαλίας 
και εµπειρία στη διδασκαλία ενηλίκων, απα-
ραίτητα να έχουν κωδικό Εισηγητή ζητούνται 
από φροντιστήριο. Περιοχή Παλαιό Φάληρο. 
Βιογραφικά στο e-mail: bellas_ioannis@yahoo.
com, τηλ: 210 9882363.

∆ΑΣΚΑΛΑ Μουσικής ζητείται από παιδικό 
εργαστήρι στον Καρέα, για κλείσιµο ραντε-
βού, για συνέντευξη στο τηλέφωνο. Ωράριο: 
16:00-18:00. Tηλ: 210 7651179.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ όµιλος στην περιοχή Κορυ-
δαλλού ζητεί Καθηγητή /τρια Ιταλικής γλώσσας, 
πτυχιούχος Ιταλικής φιλολογίας, µε γνώση 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: cv@iland.gr, τηλ: 
210 5444411.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής /τρια Αγγλικών από τον 
εκπαιδευτικό όµιλο Γράψα. Άριστο περιβάλλον 
εργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: info@grapsa.
edu.gr, τηλ: 210 7565300.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ internet - marketing ζητούνται 
άτοµα για µεταφράσεις κειµένων στα Ρώσικα 
και στα Κινέζικα. Βιογραφικά στο e-mail: info@
globaltouch.international.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ σεµιναρίων Web Design and 
Development, µε γνώσεις PHP, MYSQL, 
JOOMLA, ζητείται από σχολή πληροφορικής 
στο κέντρο, για part time απασχόληση. Βιο-
γραφικά στο e-mail: hneto@otenet.gr.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ σεµιναρίων Τεχνικών IT και δικτύ-
ων, πτυχιούχος ζητείται από γνωστή σχολή στο 
κέντρο για part time απασχόληση. Εκπαιδευτική 
εµπειρία απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
hneto@otenet.gr.

ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΗ σχολή δια βίου µάθησης ζητεί-
ται Εισηγητής Σεµιναρίων µηχανογραφηµένης 
λογιστικής, πτυχιούχος λογιστικής, µε γνώση 
εφαρµογών singular, softone, epsilonet και 
εκπαιδευτική εµπειρία για part time απασχόλη-
ση. Βιογραφικά στο e-mail: hneto@otenet.gr.

ΤΟ ONLINE φοιτητικό φροντιστήριο Exampanel 
ζητά συνεργασία µε µεταπτυχιακούς και διδα-
κτορικούς απόφοιτους όλων των ειδικοτήτων. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobs@exampanel.com.

ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ εκπαιδευτικός όµιλος αναζητεί 
Καθηγήτρια Γαλλικών, µε απαραίτητη προϋπηρε-
σία σε αντίστοιχη θέση για πλήρη απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: gpapadopoulos@etoile.
edu.gr, κωδ: ΚΓ_10_2015.

ΟΣΤΕΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή Χειροπράκτης ∆ιπλωµα-
τούχος Πανεπιστηµίου του Εξωτερικού ζητείται 
για συγγραφή επιστηµονικών εκπαιδευτικών 
άρθρων - σεµιναρίων σε συνεργασία µε για-
τρούς για ιατρικό περιοδικό. Τηλ: 210 6776167, 
09:00-14:00.

Μηχανικοί-Τεχνολόγοι- 
Τεχνικοί-Τεχνίτες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Ηλεκτρολόγου µε ή χωρίς 
προϋπηρεσία να εργασθεί στο χώρο της διακό-
σµησης. Τηλ: 210 9019839, 9-13.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υδραυλικός µε εµπειρία πάνω στο επάγ-
γελµα. Τηλ: 6977 31179510, ώρες επικοινωνίας: 
από το πρωί έως τις 12:00 το µεσηµέρι, κος Χρήστος.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ στην Ουρανούπολη 4* 200 κλίνων 
ζητά για to 2016 Βοηθό Συντηρητή µε εµπειρία 
σε 4* και 5* ξενοδοχεία. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@hotel-akti.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής µε εµπειρία σε λειτουργία 
4* και 5* ξενοδοχεία, µε γενικές γνώσεις Ηλε-
κτρολόγου - Ψυκτικού. Βιογραφικά και συστατικές 
επιστολές στο e-mail: info@hotel-akti.gr.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία µε έδρα τη Χαλκίδα 
ζητάει Χειριστή Εργαλειοµηχανών (στράντζα, ψαλί-
δι, ραουλιέρα). Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@
otenet.gr, fax: 2221 034914.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής µηχανηµάτων εµφιάλωσης 
µε έδρα τη Χαλκίδα ζητάει Μηχανικούς - Συντη-
ρητές µε δυνατότητα ανάγνωσης µηχανολογικών 
σχεδίων. Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@otenet.
gr, fax: 2221 034914.

ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ ζητείται από Σχεδιάστρια Μόδας για 
την κατασκευή ρούχων υψηλών απαιτήσεων (pret 
- a-porter, haute couture). Tηλ: 6984 440339.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία µε έδρα τη Χαλκίδα 
ζητάει Εργάτες Παραγωγής σε διάφορες ειδικότητες: 
(Φρεζαδόρους, Τορναδόρους, Στραντζαδόρους, Μο-
νταδόρους κ.α). Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@
otenet.gr, fax: 2221 034914.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία µε έδρα τη Ριτσώνα 
Χαλκίδας, ζητάει Φανοποιούς µε γνώση ηλε-
κτροσυγκόλλησης MIG-TIG. Βιογραφικά στο 
e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 2221 034914.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία µε έδρα τη Ριτσώνα 
Χαλκίδας ζητάει Ηλεκτροσυγκολλητές TIG από 
την ευρύτερη περιοχή. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimgian@otenet.gr, fax: 2221 034914.

ΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται απόφοιτος µηχανολογίας µε 
δίπλωµα αυτοκινήτου Β’ (και Γ’ προαιρετικά), 
εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Βιο-
γραφικά στο e-mail: marketing@gianso.gr, τηλ: 
210 55411610, ώρες επικοινωνίας: 9:00-15:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ µε έδρα τη Χαλκίδα ζητάει Μηχανο-
λόγο µε πολύ καλή γνώση του Autocad 2D/3D 
(µηχανολογικό σχέδιο). Βιογραφικά στο e-mail: 
dimgian@otenet.gr, fax: 2221 034914.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία µε έδρα τη Ριτσώνα 
Χαλκίδος ζητάει Μηχανικό - Σχεδιαστή µε γνώση 
µηχανολογικού σχεδίου (Autocad, Inventor), και 
άριστη γνώση Αγγλικών ή Ιταλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 2221 034914.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρος Τεχνικός Αποφράξεων - Aπο-
λυµάνσεων µε προϋπηρεσία, δίπλωµα οδήγησης 
χρήση πιεστικού - ατσαλίνας. Ασφάλιση, υψηλές 
αποδοχές. Τηλ: 210 3473251, 210 3479369.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ συµβατικών εργαλειοµηχανών (τόρνο, 
φρέζα) και Βοηθός ζητούνται από µηχανουργείο 
στον Ασπρόπυργο. Απαραίτητη προϋπηρεσία. 
Ωράριο: 09:00-16:00, τηλ: 210 2467924.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ενδυµάτων ζητεί Μοδίστρα για ραφή 
δειγµάτων. Τηλ: 210 9407791.

ΑΠΟ ΑΕ ΜΕ Ε∆ΡΑ τη Μεταµόρφωση ζητείται 
διπλωµατούχος Μηχανικός, µε εµπειρία στα συ-
στήµατα διασφάλισης ποιότητας, ως Επιθεωρητής. 
Βιογραφικά στο e-mail: ezouma@eurocert.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στην Αθήνα ζητεί Απόφοι-
το ΑΕΙ ή ΤΕΙ Μηχανολόγων Αυτοκινήτων, µε 
προϋπηρεσία στον τοµέα των οχηµάτων για full 
time εργασία. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών-Η/Υ-
autocad-δίπλωµα οδήγησης-εκπληρωµένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις. E-mail: secretary@
ermisbus.gr.

Στελέχη Παραγωγής-  
Μεταποίηση-Ποιοτικός Έλεγχος
ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ ζητείται από Σχεδιάστρια Μόδας για 
την κατασκευή ρούχων υψηλών απαιτήσεων (pret 
- a-porter, haute couture). Tηλ: 6984 440339.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ εξωτερικά ραφής φοντιών ζητούνται 
για βιοτεχνία γυναικείων υποδηµάτων στον Άγιο 
∆ηµήτριο. Τηλ: 210 9976200.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος Μηχανικός Παραγωγής µε 
εµπειρία για εργασία στη Γερµανία. Απαραίτητα 
να µιλά Γερµανικά και γνώσεις Αγγλικών, MS-
Office, Cad, γνώση MTM o REFA, διαθεσιµότητα 
ταξιδίων. Bιογραφικά στο e-mail: charalampatos@
cs-select.eu.

ΕΡΓΟ∆ΗΓΟΣ για Υπεύθυνος Παραγωγής µε γνώ-
σεις Μηχανοξυλουργού ζητείται από εργοστάσιο 
επίπλων στο Κορωπί. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@milanode.gr, τηλ: 6974 011230.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο που να κόβει από εργοστάσιο 
υποδηµάτων στο Μοσχάτο, για αυτόµατη µηχανή 
κοπής µε computer, κατά προτίµηση µε προϋπη-
ρεσία. Τηλ: 210 3218258.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ στο Παγκράτι ζητά πεπειραµένη 
Γαζώτρια ή Γαζωτή για αθλητικά είδη. Τηλ: 210 
9025997, 6937 355776.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ έτοιµων ενδυµάτων στην Καισαριανή 
ζητά έµπειρο άτοµο που να κόβει, για σταθερά και 
ελαστικά ενδύµατα. Τηλ: 210 7656780.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιάστρια Μόδας για µαγιό, µε γνώ-
σεις Αγγλικών, illustrator, κατασκευή πατρόν και 
ανάπτυξη µεγεθών. Βιογραφικά στο e-mail: niki@
ilen.gr, τηλ: 210 9833121.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πατρονίστ µε εµπειρία σε µαγιό, καφτάνια 
και τσάντα για δηµιουργία πατρόν/δειγµάτων και 
τεχνικών προδιαγραφών προϊόντων ως Εξωτερικός 
Συνεργάτης απο beachwear brand. Βιογραφικά 
στο e-mail: m.poimenidou@hotmail.com.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ενδυµάτων ζητεί Μοδίστρα για ραφή 
δειγµάτων. Τηλ: 210 9407791.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για γαζωτική, σίδερο, κοπτο-
ράπτη, τιγκέλι, κουµπί - κουµπότρυπα. Τηλ: 6974 
460034, 210 2625467.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ παραγωγής ηλεκτροµηχανικών 
κατασκευών στο Ωραιόκαστρο αναζητά Μηχα-
νολόγο-Μηχανικό - Βοηθό Ποιοτικού Ελέγχου 
(ΑΕΙ ή ΤΕΙ), 0-5 χρόνια εµπειρία, άριστη γνώση 
autocad, όρεξη για µάθηση, δουλειά. E-mail: 
irenepap_303@hotmail.com, τηλ: 6944 612528.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φασόν από βιοτεχνία γυναικείων 
ενδυµάτων για ραφή (µπουφάν, παλτό). Βιογρα-
φικά στο e-mail: k.tamoutzidou@gmail.com, τηλ: 
6977 691803.

ΓΑΖΩΤΕΣ ζητούνται από βιοτεχνία παντελονιών. 
Περιοχή Μεταµόρφωση. Τηλ: 210 2833745.

ΕΤΑΙΡΙΑ ανδρικών γυναικείων ενδυµάτων ζητά 
Μοδίστρα - Γαζωτή µε πείρα στη ραφή δειγµάτων, 
σταθερών και ζέρσει υφασµάτων. Θα εκτιµηθεί 
η γνώση πατρόν. Τηλ: 210 9942731, εσωτερικό 
205, κα Μαρία Καρασαρίδου.
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ κατασκευής σαλονιών στο κέντρο 
της Αθήνας, ζητά έµπειρη Γαζώτρια για υφά-
σµατα επίπλων, µε πείρα. Επιθυµητή κάτοχος 
ραπτοµηχανής στο χώρο της. Τηλ: 210 8834823, 
6951 738371.

ΓΑΖΩΤΡΙΑ ζητείται για δερµάτινες τσάντες. 
Περιοχή Ηλιούπολη. Τηλ: 210 9923085.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ραφής φασόν, ανδρικών εσωρούχων 
ζητείται στο Νέο Φάληρο. Τηλ: 210 4810321.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα πεπειραµένα για εργαστήριο 
φασόν, για κοπτοραπτική, τιγκέλι ή γαζωτική. 
Τηλ: 210 9754525.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για γαζωτική για εργασία σε 
φασόν στον Άγιο Αρτέµιο. Τηλ: 211 4014951.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες µε µεγάλη εµπειρία, για κατα-
σκευή χειροποίητων αξεσουάρ, για εργασία σε 
φασόν. Τηλ: 210 6134473, ώρες επικοινωνίας: 
10:00-13:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδικών κατασκευών ζητά για άµεση 
κάλυψη θέσης Εργάτη - άτοµο που να τρίβει για 
το τµήµα των λούστρων. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv@pafos.gr, τηλ: 2262 056235.

ΠΑΤΡΟΝΙΣΤ - Γαζώτρια ζητείται από βιοτεχνία 
σαλονιών - µαξιλαριών. Τηλ: 6932 751751.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εργάτριες µε γνώση πάνω στη 
γαζωτική και στο τιγκέλι. Τηλ: 210 5814391, 
6976 683661, ώρες επικοινωνίας: 09:00-20:00.

ΓΑΖΩΤΗΣ /τρια από εργαστήριο ζητούνται για 
δερµάτινα ενδύµατα. Τηλ: 210 9839818, 6983 
386860.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ενδυµάτων ζητεί Μοδίστρα για ραφή 
δειγµάτων. Τηλ: 210 9407791.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος µε καταλυµένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις για σταθερή εργασία από εξαγωγική 
εταιρία ρούχων. Απαιτούνται: δίπλωµα οδήγη-
σης, όρεξη για δουλειά, ευέλικτο ωράριο. Ξένες 
γλώσσες θα εκτιµηθούν. E-mail: operanti@otenet.
gr, τηλ: 2310 486215.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ καθιστικών στο Περιστέρι ζητά Γα-
ζωτή /τρια µε εµπειρία, για µόνιµη απασχόληση. 
Τηλ: 210 3452522.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ πλεκτών ενδυµάτων µε έδρα το 
Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, ζητείται Μοντελίστ 
- Πατρονίστ µε γνώση Η/Υ investronica. Aπα-
ραίτητη προϋπηρεσία και Αγγλικά. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@trikoplex.gr.

ΑΠΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία πλεκτών ενδυµάτων µε 
έδρα το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, ζητούνται 
Γαζώτριες, Κοπτοράπτριες για το ραφείο δειγ-
µάτων. Βιογραφικά στο e-mail: info@trikoplex.
gr, fax: 2310 682597.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρο διευθυντικό Στέλεχος Ποιοτικού 
Ελέγχου, µε διοικητικές ικανότητες και τεχνικές 
γνώσεις για εργοστάσιο πλεκτών ενδυµάτων 
στη Βουλγαρία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
trikoplex.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια από βιοτεχνία, µε γνώση 
κοπτοράπτη - γαζωτικής, ελαστικών υφασµά-
των. Περιοχή Άνω Ηλιούπολη Αττικής. Τηλ: 210 
9942873, 6936 542781.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες πεπειραµένες για κουµπί 
- κουµπότρυπα και σιδέρωµα. Περιοχή Άγιοι 
Ανάργυροι. Τηλ: 210 2388013.

ΕΤΑΙΡΙΑ γυναικείων υποδηµάτων ζητά πεπει-
ραµένη Μοδίστρα, για κοπή και ραφή δειγµάτων. 
Εσωτερική εργασία, περιοχή Νέα Κηφισιά. Τηλ: 
210 8003374.

ΑΕ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ ζητά Τεχνικό Μηχανηµάτων 
Συσκευασίας. Απαραίτητα: πτυχίο τεχνικής σχολής, 
δίπλωµα οδήγησης, γνώσεις H/Y, ηλεκτρονικών, 
Αγγλικά και προϋπηρεσία. Προοπτικές εξέλι-
ξης. Βιογραφικά µε φωτογραφία στο e-mail: 
logistics@kapelis.gr.

Η SLIDER SA ζητά Εργάτες για παραγωγή σε ερ-
γοστάσιο στις Βρύσες Αυλίδας. Γνώση γεµιστικής 
µηχανής θα συνεκτιµηθεί. Βιογραφικά στα e-mail: 
v.zografos@slider.gr, m.kaimenas@slider.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια για µακό και φούτερ. Τηλ: 
6939 858600.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραµένη Μοδίστρα σε αντρικά και 
γυναικεία ρούχα, µε γνώσεις πατρόν και φαντασία 
σε όλα τα είδη και επιδιορθώσεις ρούχων. Περιοχή 
κέντρο, µε ένσηµο. Τηλ: 6976 955046, κα Μαρία.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργαζόµενοι γραµµής παραγωγής σε 
εργοστάσιο λευκών ειδών. Τηλ: 6981 095688.

 

Στελέχη & Μηχανικοί Ναυτιλίας 
-Ναυτικοί-Marine
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο που να κόβει από εργοστάσιο 
υποδηµάτων στο Μοσχάτο, για αυτόµατη µηχανή 
κοπής µε computer, κατά προτίµηση µε προϋ-
πηρεσία. Τηλ: 210 3218258.

LOOKING for Maritime for company. Profile: 
Bachelor’s degree, excellent knowledge of the 
Greek-English language, of MS Office and internet, 
strong problem solving skills, very organized, 
fast paced, multitasking. CVs: careers@atlantis-
shipping.gr.

Οδηγοί-Αποθηκάριοι-Logistics 
-Μεταφορές-Αεροπορία 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για ασφάλεια σε εµπορικά 
πλοία. Απαραίτητη γνώση Αγγγλικών. Τηλ: 210 
9602017, ώρες επικοινωνίας: 10:00-15:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Logistic Manager από την εταιρία Θε-
όνη στην Καρδίτσα που να διαθέτει:προϋπηρεσία 
(άνω των 5 ετών), πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, εξειδίκευση 
σε logistics γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Βι-
ογραφικά στο e-mail: cv@theoniwater.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για τη θέση Οδηγού µε κα-
τηγορία C και Ε/Truck Driver να εργαστούν στην 
Αγγλία. Ωράριο: 9 ανά ώρα (8-15 ώρες την ηµέ-
ρα), απαραίτητα Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
psr.borisov12@gmail.com, τηλ: 6980 455585.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός για βιοµηχανικά πλυντήρια. 
Τηλ: 6980 186183.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Αποθηκάριου µε 2 έτη προϋ-
πηρεσία για υποστηρικτικές εργασίες εντός της 
αποθήκης. Εργασία σε βάρδιες, σύµβαση ορισµένου 
χρόνου. Βιογραφικά στο e-mail: hr@mellon.com.
gr, fax: 210 3362343.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για φόρτωµα - ξεφόρτωµα 
container και για συσκευασία, ανασυσκευασία. 
Περιοχές: Ελευσίνα, Μάνδρα, Μαγούλα, Ασπρόπυρ-
γος. Βιογραφικά στο e-mail: startup.specgroup@
gmail.com, τηλ/fax: 210 5571579, ώρες επικοι-
νωνίας: 12:00-14:00, κα Γεωργοπούλου Έλενα.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή νέα ζητείται από εταιρία πολυ-
καταστήµατος, µε γνώσεις αποθήκης, απογραφών 
και λογιστικής, πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Τηλ: 210 
3231826, 210 3237169.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εργάτες Αποθήκης από την εισα-
γωγική εταιρία VICKO AE για την Ανατολική 
Θεσσαλονίκη. Επιθυµητά προσόντα: απόφοιτοι 
Λυκείου, εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρε-
ώσεις, γνώσεις χειρισµού Η/Υ, οργανωτικοί. Bι-
ογραφικά στο e-mail: info@vicko-sa.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρος Οδηγός τουριστικού λεω-
φορείου για µεταφορές εντός και εκτός Αθηνών. 
Βιογραφικά στο e-mail: bus@bbt.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για εξωτερικές εργασίες - αποθή-
κη - Οδηγός, µε δίπλωµα ΙΧ και µοτοποδηλάτου, 
απόφοιτος Λυκείου. Γνώσεις Η/Υ και Αγγλικών θα 
εκτιµηθούν. Βιογραφικά στο e-mail: cv2015mail@
yahoo.gr.

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται για taxi Scoda Octavia 1.900 ce 
µοντ. 05, µε ΙΚΑ και εγγύηση. Περιοχή Καλλιθέα. 
Τηλ: 210 7251171.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ παραγωγής τροφίµων ζητά Οδηγό 
για 4ωρη πρωινή απασχόληση. Ωράριο εργασίας: 
05:00-09:00, περιοχή Γαλάτσι και γύρω περι-
οχές. Τηλ: 210 2136406, ώρες επικοινωνίας: 
10:00-12:00.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ζητείται από βιοµηχανία τροφίµων 
στο Κορωπί. Τηλ: 6944 850749.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εργάτες Αποθήκης από την εισαγωγι-
κή εταιρία VICKO AE για την πόλη της Πτολεµαΐδας. 
Επιθυµητά προσόντα:απόφοιτοι Λυκείου, εκπλη-
ρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, γνώσεις 
χειρισµού Η/Υ, οργανωτικοί. Bιογραφικά στο 
e-mail: info@vicko-sa.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός µε δίπλωµα Γ΄ κατηγορίας 
για εργαστήριο ζαχαροπλαστικής. Βιογραφικά 
µε φωτογραφία στο e-mail: info@despina.gr.

ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ εκπαιδευτικός όµιλος αναζητεί 
Υπεύθυνο Αποθήκης, µε απαραίτητη προϋπηρε-
σία σε αντίστοιχη θέση για πλήρη απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: gpapadopoulos@etoile.
edu.gr, κωδ: ΥΑ_10_2015.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός µε επαγγελµατικό δίπλωµα 
οδήγησης για εταιρία πυρασφάλισης. Θα προτι-
µηθούν άτοµα µε τεχνικές γνώσεις. Βιογραφικά 
στο e-mail: alpha.employment@outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός µε δίπλωµα Γ΄ κατηγορίας και 
ηλεκτρονική κάρτα ταχογράφου. Περιοχή Γέρακας. 
Βιογραφικά στο e-mail: skrekis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από µεταφορική εταιρία Οδηγός, κά-
τοχος διπλώµατος Ε΄ κατηγορίας και άτοµο για 
παραλαβή φορτοεκφόρτωση µε προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: drososs@filippastrans.gr.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία ζητά Υπάλληλο Αποθήκης, 
για πενθήµερη ολική απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@malapetsas.gr.

ΖΗΤOYNTAI Οδηγός - Αποθηκάριος άµεσα δια-
θέσιµοι σε εταιρία ιατρικού εξοπλισµού. Oδήγηση 
µηχανάκι, αυτοκίνητου, µικρού φορτηγού εντός 
Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: info@2sonline.
gr, fax: 210 2385211, τηλ: 210 2322012.

ΕΡΓΑΤΡΙΑ Αποθήκης ζητείται από εισαγωγική 
εταιρία, για κατασκευή χειροποίητων συνθέσε-
ων δώρων. ∆ιεύθυνση: Αγίας Γλυκερίας 37Α, 
Γαλάτσι. Τηλ: 210 8663701.

ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητούνται επαγγελ-
µατίες Οδηγοί πούλµαν. Απαραίτητα: δίπλωµα 
λεωφορείου κατηγορίας ∆΄, εµπειρία σε µεγά-
λα λεωφορεία, (Π.Ε.Ι.), επαγγελµατική εµφάνιση 
και συµπεριφορά. Βιογραφικά στο e-mail: info@
anothertour.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής Γερανού ερπυστριοφόρου 
δυκτιωτού, µε εµπειρία σε κούβα αχυβάδας για 
χύµα φορτία ruston, NCK, p&h American. Τηλ: 
6986 008885.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άµεσα άτοµο νέο µε εµπειρία στο χώρο 
των µεταφορών logistics, από τη µεταφορική 
εταιρία Τζίγκας Α.Ε για θέση στο γραφείο κινή-
σεως και δροµολόγησης. Τηλ: 6977 278888, 
κος Βαγγέλης Τζίγκας.

ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΣ οργανισµός στο Κορωπί ζητά νέο 
Οδηγό, κάτοχο δικύκλου για εξωτερικές εργασίες. 
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@compupress.gr, 
κωδ: EX1015.

Ο∆ΗΓΟΙ ζητούνται από εταιρία ενδυµάτων µε 
επαγγελµατικό δίπλωµα οδήγησης Γ’ κατηγο-
ρίας, ΠΕΙ και δίπλωµα µηχανής. Απαραίτητη η 
επισύναψη φωτογραφίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
th.petridis@celestino.gr, τηλ: 210 3454222, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-15:00.

Ο∆ΗΓΟΣ αυτοκινήτου µε δίπλωµα Γ΄ κατηγορίας 
και κάρτα ανεργίας σε ισχύ, ζητείται από εταιρία 
courier. Βιογραφικά στο e-mail: dom@skynet-
worldwide.gr, τηλ: 210 9966661, εσωτερικό 7.

Ο∆ΗΓΟΣ µε καθήκοντα βοηθητικών εργασιών, 
ζητείται από αρτοζαχαροπλαστείο στην Άνω Γλυ-
φάδα. Τηλ: 210 9645260.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός από Καµίνια, Νίκαια, Πειραιά 
µε δικό του µικρό φορτηγάκι για µεταφορά επί-
πλων. ∆ροµολόγιο εώς 2 φορές την εβδοµάδα. 
Βιογραφικά στο e-mail: sofoklis2013@gmail.com.

Ο∆ΗΓΟΣ σχολικού ζητείται από ιδιωτικό σχο-
λείο στο Χαϊδάρι. Επαγγελµατικό δίπλωµα ∆΄ 
κατηγορίας, πιστοποιηµένο επαγγελµατικής 
ικανότητας ΠΕΙ. Τηλ: 210 5322846.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στη Γερµανία στο χώρο της 
εστίασης ζητά Οδηγό, για καντίνα µε δίπλωµα 
οδήγησης C1. Προσφέρονται: 15% επί των πωλή-
σεων, µισθός, κατοικία για τους πρώτους µήνες, 
µαθήµατα Γερµανικών. E-mail: charalampatos@
cs-select.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρος Οδηγός από εταιρία τροφίµων 
στην περιοχή Αχαρναί. Απαραίτητο βιογραφικό 
σηµείωµα. Τηλ: 6983 322713.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Αποθηκάριος για εισαγωγική 
εταιρία στους Αγίους Αναργύρους, (prestige 
collection) µε γνώση pc. Bιογραφικά στο e-mail: 
yusufdik2@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός µε δίπλωµα Γ΄∆΄ Ε΄, ADR 
και ΠΕΙ και δίπλωµα Χειριστή για βιοµηχανία 
ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο, µε βεβαιωµένη 
προϋπηρεσία στο αντικείµενο για φόρτωση µε αρ-
πάγη-φόρτωση σε κάδο. E-mail: gt_scrapmetal@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός µε δικό του Ι.Χ µε σχάρα από 
Καµίνια, Νίκαια, Πειραιά και µόνο. Η µεταφορά 
αφορά έπιπλα, κρεβάτια, στρώµατα κ.α. Βιογραφικά 
στο e-mail: sofoklis2013@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός µηχανής οδικής βοηθείας, κά-
τοχος και Γ΄ κατηγορίας διπλώµατος, µε τεχνικές 
γνώσεις αυτοκινήτων. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@mondial-assistance.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός - Αποθηκάριος από εισαγωγική 
εταιρία µπύρας, µε δίπλωµα Γ’ κατηγορίας. Απα-
ραίτητη προϋπόθεση να παίρνει επίδοµα ανεργίας 
από ΟΑΕ∆. Περιοχή Γέρακας. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@unibrau.gr.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 5* στη Σαντορίνη αναζητά Προ-
σωπικό απαραίτητα µε αντίστοιχη προϋπηρεσία 
για τη συγκρότηση των τµηµάτων του (Οδηγούς, 
Καµαριέρες, Service, Κουζίνα, Υποδοχή, Groom, 
Ναυαγοσώστη) για τη νέα σεζόν 2016. Tηλ: 6932 
887480.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ζαχαροπλαστικής ζητείται Οδηγός 
για 4ωρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
loagsm@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός από κατάστηµα επαγγελµατικού 
εξοπλισµού. Τηλ: 210 3251306.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αποθηκάριος από κατάστηµα επαγ-
γελµατικού εξοπλισµού. Τηλ: 210 3251306.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παρκαδόρος έµπειρος από κλειστό 
parking στο κέντρο της Κηφισιάς. Τηλ: 210 
6236737, ώρες επικοινωνίας: ∆ευτέρα - Πα-
ρασκευή 09:00-13:00.

ΟΜΙΛΟΣ επεξεργασίας και εµπορίας µαρµάρων 
ζητά Χειριστές Κλαρκ - Εργάτες Αποθήκης, για 
εργασία στις αποθήκες (φορτώσεις - παραλαβές). 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@stonegroup.gr, fax: 
23940 52733.

ΟΜΙΛΟΣ επεξεργασίας και εµπορίας µαρµάρων 
ζητά Χειριστές Γερανού, µε εµπειρία και κάτοχοι 
άδειας. Βιογραφικά στο e-mail: hr@stonegroup.
gr, fax: 23940 52733.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρος Οδηγός - Χειριστής θερ-
µικού κλαρκ µε δίπλωµα µέχρι 3000 kgr, για 
απασχόληση σε εταιρία πώλησης µεταχειρισµένων 
ανταλλακτικών αυτοκινήτων στην περιοχή των 
Αχαρνών. Τηλ: 210 2405810, 210 2476349.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Ταξί µε επαγγελµατικό δίπλωµα 
για ταξί Toyota Avensis d4 d, µε απαραίτητη 

ειδική κάρτα. Παρέχονται: ΙΚΑ και εγγύηση. Νότια 
Προάστια. Τηλ: 6973 659700.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Γ΄ κατηγορίας και προϋπηρεσία 
από εκδοτική εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@compupress.gr, κωδ: ODIG1015.

ΕΤΑΙΡΙΑ αντιπροσωπειών στον Άλιµο, ζητά Υπάλ-
ληλο Γραφείου για το τµήµα ανταλλακτικών/
αποθήκης. Απαραίτητη γνώση Η/Υ, Αγγλικών, 
επιθυµητή γνώση Γερµανικών - Γαλλικών. Βι-
ογραφικά στο e-mail: accounting@ariexpo.gr, 
fax: 210 9886258.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στην Παλλήνη ζητά νέο ως 
Εργάτη Αποθήκης, µε απαραίτητα δίπλωµα Γ’ 
κατηγορίας και προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: logistics@kapelis.gr.

Τουρισµός-Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
-Τουριστικά Γραφεία
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ τουριστική µε έδρα τη Θεσ-
σαλονίκη ζητά για άµεση πρόσληψη Υπάλληλο 
Λογιστηρίου, µε γνώσεις σε ξενοδοχειακά και 
προγράµµατος x-line. Bιογραφικά στο e-mail: 
hr@across.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Κρατήσεων µε τουλάχιστον 
3 έτη προϋπηρεσία σε 4* ή 5* ξενοδοχείο, µε 
πτυχίο Αγγλικής γλώσσας (δεύτερη ξένη γλώσσα 
προαιρετικά). Βιογραφικά στο e-mail: manager@
princessofmykonos.gr.

ΑΠΟ ΜΟΝΑ∆Α 4*/400 κλίνων στη Ζάκυνθο ζητείται 
έµπειρος/η Front Office Reservations Manager 
για τη σεζόν 2016 (Μάρτιος-τέλη Οκτωβρίου). 
Απαραίτητα: εµπειρία 3 ετών, γνώση συστήµα-
τος Hotelworks - Bluebytes. ∆ιαµονή, διατροφή. 
E-mail: manager4blue@gmail.com.

TO ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Akti Ouranoypoli Χαλκιδικής 
ζητά Yπάλληλο για τη διαχείριση ηλεκτρονικών 
κρατήσεων. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντί-
στοιχη θέση και η καλή γνώση της Web Hotelier. 
Bιογραφικά στο e-mail: info@alia-palace.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος ως Front Office Manager 
µε εµπειρία για ένα bed & breakfast στο κέντρο. 
Aπαιτούνται: άριστη γνώση Αγγλικών και ακόµη 
µίας γλώσσας, επιθυµητή η γνώση παραπάνω 
γλωσσών. E-mail: karapatoglou@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καµαριέρα για κεντρικό ξενοδοχείο 
µε απαραίτητη προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία. 
Βιογραφικά στο e-mail: athinacv@gmail.com, 
fax: 210 3312942.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ στη Βαθύ Σάµου µε λειτουργία 
όλο το χρόνο ζητά για άµεση πρόσληψη Μάγειρα 
Β΄ και Γ΄ Σερβιτόρους /ες, Barman, Καµαριέρες. 
Βιογραφικά στο e-mail: manager@samosbay.
gr, τηλ: 6945 050051.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ στη Σάµο µε λειτουργία όλο το 
χρόνο ζητά για άµεση πρόσληψη Receptionist, 
Night Auditor, µε την ανάλογη προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: manager@samosbay.
gr, τηλ: 6945 050051.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ στην Ουρανούπολη 4* 200 κλίνων 
ζητά για to 2016 Βοηθό Συντηρητή µε εµπειρία 
σε 4* και 5* ξενοδοχεία. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@hotel-akti.gr.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ στην Ουρανούπολη 4* 200 κλίνων 
ζητά για to 2016 Ρεσεψιονίστ µε εµπειρία σε 
4* και 5* ξενοδοχεία. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@hotel-akti.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής µε εµπειρία σε λειτουργία 
4* και 5* ξενοδοχεία, µε γενικές γνώσεις Ηλε-
κτρολόγου - Ψυκτικού. Βιογραφικά και συστατικές 
επιστολές στο e-mail: info@hotel-akti.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για συνεργασία µε ξενοδοχεία, 
γραφεία ταξιδίων και συλλόγους καταλυµάτων 
Υπεύθυνοι µε προϋπηρεσία για διαχείριση, δι-
οίκηση, πωλήσεις - κρατήσεις, ξενοδοχειακά 
προγράµµατα, συστήµατα κρατήσεων. Επικοι-
νωνιακές, οργανωτικές ικανότητες, Γερµανικά, 
Αγγλικά. Τηλ: 6943 209300.

Η OK HOTELS S.A αναζητά Βοηθό Συντηρητή. 
Προϋπηρεσία σε 4*, 5*, γνώσεις Αγγλικών, 
Γερµανικών. Βιογραφικά στο e-mail: kokonas@
ok-rethymno.gr.

Η OK HOTELS S.A αναζητά άτοµο για Υποδο-
χή, Groom και Captain. Προϋπηρεσία σε 4*, 5*, 
γνώσεις Αγγλικών, Γερµανικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: kokonas@ok-rethymno.gr.

Η OK HOTELS S.A αναζητά Operation Manager. 
Προϋπηρεσία σε 4*, 5*, γνώσεις Αγγλικών, Γερ-
µανικών. Bιογραφικά στο e-mail: kokonas@
ok-rethymno.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Τουριστικού Γραφείου ζητούνται µε 
προϋπηρεσία στις πωλήσεις και επικοινωνιακές 
δεξιότητες για το τµήµα κρατήσεων. Βιογραφικά 
στο e-mail: planetholidays@outlook.com.gr, τηλ: 
210 3311240.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 4* 1500 κλίνων προσλαµβάνει 
έµπειρη σε µεγάλες µονάδες Προϊσταµένη Ορό-
φων για µόνιµη απασχόληση. (Απασχόληση εκτός 
χειµερινού 4µηνου). Βιογραφικά στο e-mail: 
manager@goldencoast.gr, fax: 22941 13001.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 4* 1500 κλίνων προσλαµβάνει 

για περίοδο Απρίλιο - Οκτώβριο 2016 έµπειρους 
Υπάλληλους Υποδοχής. Απαραίτητα: Γαλλικά και 
γνώσεις protel. Βιογραφικά µε φωτογραφία στο 
e-mail: manager@goldencoast.gr, fax: 22941 
13001.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Front Office Manager για µονάδα 
υψηλών προδιαγραφών στη Σέριφο. Απαραί-
τητη πρoϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
serifos.cmhtls.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Manager για µονάδα υψηλών προδι-
αγραφών στη Σέριφο. Απαραίτητη πρoϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@serifos.cmhtls.com.

TO ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Athens Was στην Αθήνα ζητεί 
Νυχτερινό Υπάλληλο Υποδοχής µε προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά µε πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
humanresources@anemihotels.com.

ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ εκπαιδευτικός όµιλος αναζητεί 
Υπεύθυνο Ξενοδοχειακού Τοµέα, µε απαραίτητη 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση για πλήρη απα-
σχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: gpapadopoulos@
etoile.edu.gr, κωδ: ΥΞ_10_2015.

BOUTIQUE hotel The Vasilicos seeking for 
Reservations Officer/Receptionist for 2016. 
Similar experience necessary. Excellent English 
oral and written, teamwork, office organisation, 
trustworthy. Salary depending on experience. 
CVs: makisdanalis@hotmail.com.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ζητείται µε προϋπηρεσία σε δια-
χείριση, διοίκηση, πωλήσεις - κρατήσεις, γνώ-
ση ξενοδοχειακών προγραµµάτων, συστήµατα 
κρατήσεων, ικανότητα αντιµετώπισης λειτουρ-
γικών θεµάτων. Επικοινωνιακές, οργανωτικές 
ικανότητες, άριστη γνώση Γερµανικών, πολύ 
καλά Αγγλικά. Τηλ: 26511 11061, 6977 033188.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης που να γνωρίζει γύψινες 
κατασκευές, για ανακαίνιση ξενοδοχείου στη 
Σαντορίνη. Βιογραφικά στο e-mail: astroae@
otenet.gr, τηλ: 6947 188318.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής για ξενοδοχεία της Σαντο-
ρίνης, µε σχετική εµπειρία. ∆υνατότητα ετήσιας 
απασχόλησης. Βιογραφικά στο e-mail: astroae@
otenet.gr, τηλ: 6947 188318.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Tεχνίτης για κατασκευή σε πισίνες 
και τζακούζι, για ξενοδοχείο στη Σαντορίνη. ∆υ-
νατότητα να παραµείνει ως Συντηρητής επειδή 
υπάρχουν άλλα δύο ξενοδοχεία. Βιογραφικά στο 
e-mail: astroae@otenet.gr, τηλ: 6947 188318.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 5* στην Αράχωβα ζητά άτοµο 
για τη θέση Reception - Service. Επιθυµητή η 
γνώση ξενοδοχειακού προγράµµατος ERMIS/
POS και η διαχείριση online συστηµάτων κρα-
τήσεων (booking-expedia-etc). Ε-mail: info@
tagliresort.gr, τηλ: 2267 032532.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου, 
απόφοιτος τουριστικής σχολής, µε απαραίτητη 
γνώση συστήµατος amadeus, κρατήσεων δωµα-
τίων-πακέτων, άριστη γνώση Η/Υ, εµπειρία στις 
πωλήσεις. Βιογραφικά στο e-mail: kyriakos@
diastasitravel.gr, fax: 2310 889246.

ΤΟ ALMYRIDA Resort αναζητεί Προσωπικό όλων 
των ειδικοτήτων για τη θερινή σεζόν 2016. Βι-
ογραφικά στο e-mail: hr@almyridabeach.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για ξενώνα, µερική ή πλήρη 
απασχόληση στη ∆ηµητσάνα. (∆εν παρέχεται 
διαµονή) Τηλ: 6974 794788.

ΤΟ GRAND HOTEL PALACE ξενοδοχείο 5* ζητεί 
Υπάλληλο Υποδοχής. Απαραίτητη 3ετή προϋπηρε-
σία, άριστη γνώση Αγγλικής και H/Y. Βιογραφικά 
στο e-mail: gm@grandhotelpalace.gr.

BOUTIQUE ξενοδοχείο The Vasilicos στη Σαντο-
ρίνη ζητά Υπεύθυνο /η Υποδοχής Κρατήσεων. 
Απαραίτητα: σχετική εµπειρία, ικανότητα διαχεί-
ρισης-οργάνωσης, γλωσσες (άριστα Αγγλικά), 
οµαδικό πνεύµα, επικοινωνιακή δεξιότητα. 
Αποδοχές ανάλογες προσόντων. E-mail: dv@
thevasilicos.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για ξενοδοχειακές επιχειρή-
σεις µε γνώση MS office, δίπλωµα οδήγησης, 
δυνατότητα ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδας 
για εταιρία στο χώρο του τουρισµού. Επιθυµητή 
η γνώση της Γερµανικής γλώσσας. E-mail: thea.
naousa@gmail.com.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ στην Αθήνα ζητεί να προσλάβει 
Sales & Marketing Officer. Τουλάχιστον 3 χρόνια 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση είναι απαραί-
τητη. Βιογραφικά µε φωτογραφία στο e-mail: 
assistant.manager79@gmail.com.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ στο κέντρο της Αθήνας ζητεί 
Receptionist. Απαραίτητα: προϋπηρεσία σε 
ξενοδοχεία, άριστη γνώση Αγγλικών και H/Y. 
Bιογραφικά στο e-mail: athinacv@gmail.com.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 5* ζητεί Sales and Reservations 
Manager για εργασία όλο το χρόνο. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@tharroeofmykonos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Receptionist για το ξενοδοχείο Cavo 
Olympo στην Πλάκα Λιτοχώρου. Βιογραφικά στο 
e-mail: gm@cavoolympo.gr, τηλ: 2352 022222.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα και άτοµο υποδοχής σε 
ξενοδοχείο στα Καλάβρυτα. Προσφέρονται: 
διαµονή, φαγητό, µισθός, ΙΚΑ. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@villa-oneiro.gr, τηλ: 6945 776821.
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ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ στην Αράχωβα ζητά Καµαριέ-
ρα και Καθαρίστρια, µε αρµοδιότητα δωµάτια, 
κοινόχρηστους χώρους, πλυντήριο και λάντζα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@tagliresort.gr, τηλ: 
22670 32532.

Εστίαση-Μάγειρες- 
Παρασκευαστές
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Barista από κεντρικό κατάστη-
µα στην Αθήνα. Bιογραφικά στο e-mail: info@
olympiacroissant.gr, τηλ: 6944 850749.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Barwoman νέα, εµφανίσιµη µε προ-
ϋπηρεσία από µουσική σκηνή στο κέντρο της 
Αθήνας. Γνώση απλών ποτών αλλά και κοκτέιλς. 
Θα προτιµηθούν νέες µε σπουδές στα Τουριστικά. 
Τηλ: 6944 966976.

ΑΠΟ ΜΟΝΑ∆Α 4*/400 κλίνων ζητούνται για 
το A la carte restaurant έµπειροι Captain και 
Σερβιτόροι για τη σεζόν 2016. Βιογραφικά στο 
e-mail: manager4blue@gmail.com.

ΑΠΟ ΜΟΝΑ∆Α 4*/400 κλίνων ζητείται για τη 
σεζόν 2016 έµπειρος Chef Κουζίνας, µε πρόταση 
ολοκληρωµένης οµάδας για All Inclusive και A 
la carte restaurant στη Ζάκυνθο. Βιογραφικά 
στο e-mail: manager4blue@gmail.com.

ΤΟ SOBORO Beer Bar & Restaurant το οποίο 
ανοίγει στις 15 Απριλίου στη Χαλκιδική, ζητά 
για την καλοκαιρινή περίοδο 2016: Μάγειρες 
Α΄, Β΄, Σερβιτόρους/ες, Βοηθούς και άτοµα για 
λάντζα. Tηλ: 6979 671520.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ στη Βαθύ Σάµου µε λειτουργία 
όλο το χρόνο ζητά για άµεση πρόσληψη Μάγειρα 
Β΄ και Γ΄ Σερβιτόρους /ες, Barman, Καµαριέρες. 
Βιογραφικά στο e-mail: manager@samosbay.
gr, τηλ: 6945 050051.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Κρέατα Σιάκος ζητά Υπάλληλο Κρεο-
πωλείου µε προϋπηρεσία στο κατάστηµα Μενιδίου. 
Τηλ: 210 2407734, διεύθυνση Λεωφ. Ιωνίας 47.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ στην Ουρανούπολη 4* 200 κλί-
νων ζητά για to 2016 (Μάγειρα Α΄, Μάγειρα 
Β΄, Ζαχαροπλάστη, Σερβιτόρους Α΄ και Β΄ µε 
εµπειρία σε 4* και 5* ξενοδοχεία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@hotel-akti.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Σερβιτόρα σε ταβέρνα µε ωράριο: 
10 ώρες εργασίας, διαµονή και διατροφή. Τηλ: 
6973 797345.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα και άτοµο για λάντζα για 
εστιατόριο. Μισθός, ΙΚΑ, διαµονή, διατροφή. 
Τηλ: 6973 797346.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι /ες µε εµπειρία για 
κατάστηµα εστίασης. Βιογραφικά στο e-mail: 
retailsolutions15@gmai.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες. Τηλ: 6939 916209.

Η OK HOTELS S.A αναζητά A΄ και Β΄ Μάγειρα, 
Α΄ Σερβιτόρους. Προϋπηρεσία σε 4*, 5*, γνώσεις 
Αγγλικών, Γερµανικών. Bιογραφικά στο e-mail: 
kokonas@ok-rethymno.gr.

Η OK HOTELS S.A αναζητά FnB, Chef και Sous 
Chef. Προϋπηρεσία σε 4*, 5*, γνώσεις Αγγλικών, 
Γερµανικών. Bιογραφικά στο e-mail: kokonas@
ok-rethymno.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για cafe - bar. Τηλ: 6980 332338.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρος Αρτοποιός µε γνώσεις στην 
παρασκευή χειροποίητων κουλουριών, µπισκότων, 
παξιµαδιών, τυρόπιτων ατοµικών και ταψιού για 
µόνιµη εργασία στη Μύκονο. Τηλ: 6972 315618, 
2289 071110.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά άτοµo µε εµπειρία στην 
παρασκευή καφέ και στην παραγωγή σάντουιτς, 
για εργασία σε κυλικείο στην περιοχή Σαλαµίνας. 
Τηλ: 6951 009260.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 4* 1500 All Inclusive προσλαµβάνει 
για τη θερινή περίοδο Απρίλιο - Οκτώβριο Chef 
De Barmen, Barmaids µε απαραίτητη προϋπη-
ρεσία σε αντίστοιχα ξενοδοχεία και απαραίτητα 
Γαλλικά. Βιογραφικά µε φωτογραφία στο e-mail: 
manager@goldencoast.gr, fax: 22941 13001.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 4* 1500 All Inclusive προσλαµ-
βάνει για περίοδο Απρίλιο - Οκτώβριο 2016 Αρ-
χιµάγειρες, Μάγειρες Α΄, Β΄, Γ΄ µε αντίστοιχη 
προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία (buffet + action). 
Βιογραφικά στο e-mail: manager@goldencoast.
gr, fax: 22941 13001.

ΨΗΣΤΗΣ - Τυλιχτής /τρια ζητούνται από ψη-
τοπωλείο στη Νέα Σµύρνη. Άµεση πρόσληψη. 
Τηλ: 210 9317221.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για service µε προϋπηρεσία 
από καφετέρια στο Γαλάτσι. Τηλ: 210 2134442.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ ζητείται από cafe στο Λόφο Σκου-
ζέ. Απαραίτητα από κοντινές περιοχές. Τηλ: 210 
5121122, 6947 946909.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ µε θαλασσινά στο Φάληρο ζητά 
Μπουφετζή /ου. Τηλ: 6932 226999, ώρες επι-
κοινωνίας: 11:00-17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Βάρδιας για all day cafe 
bar. Απαραίτητα προσόντα: προϋπηρεσία 3 ετών 
σε αντίστοιχη θέση Υπευθύνου, 3-5 ετών σε θέση 
Τραπεζοκόµου, επικοινωνιακό/οµαδικό άτοµο. 

Aπαραίτητη γνώση Αγγλικής και συστηµάτος πα-
ραγγελιοληψίας. E-mail: info@foodissues.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για εργασία σε καφέ - bar 
στην Κόρινθο. Τηλ: 6980 332338.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι από ΤΕΙ ή τoυριστικές 
σχολές µε προϋπηρεσία σε χώρους εστίασης, 
για µουσική σκηνή στο κέντρο της Αθήνας. Απα-
ραίτητα: καλή εµφάνιση, ήθος, ευγένεια. Τηλ: 
6944 966976.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Mάγειρας για µουσική σκηνή στο 
κέντρο της Αθήνας. Απαραίτητη προϋπηρεσία. 
Τηλ: 6944 966976.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για κουζίνα και ταµείο σε 
ταχυφαγείο φαλάφελ στο κέντρο της Αθήνας. Τηλ: 
210 3234183, ώρες επικοινωνίας: 16:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για µπουφέ και service για καφε-
τέρια, µε προϋπηρεσία και συστάσεις στα Βόρεια 
Προάστια (Χαλάνδρι). Βιογραφικά µε φωτογραφία 
στο e-mail: apostolopoulou@elementshotel.gr, 
τηλ: 210 6895606.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εµφανίσιµες Σερβιτόρες και νέες 
για υποδοχή, από κεντρικό cafe - bar στο Χα-
λάνδρι. Τηλ: 6957 259766, ώρες επικοινωνίας: 
µετά τις 14:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εµφανίσιµοι Barmen µε γνώσεις 
κοκτέιλ από πολυσύχναστο cafe - bar στο κέ-
ντρο του Χαλανδρίου. Τηλ: 6957 259766, ώρες 
επικοινωνίας µετά τις 14:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά πτυχιούχο και έµπειρο Ζαχαροπλά-
στη για εργασία σε εργαστήριο ζαχαροπλαστικής. 
Bιογραφικά στο e-mail: cv2015center@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας Γ΄ µε εµπειρία στη ζεστή 
και κρύα κουζίνα, για γνωστό Ιταλικό εστια-
τόριο στην Κηφισιά. Βιογραφικά στο e-mail: 
nikolopouloukiriaki@hotmail.com.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 5* στην Αράχωβα ζητά άτοµο 
για τη θέση Reception - Service. Επιθυµητή η 
γνώση ξενοδοχειακού προγράµµατος ERMIS/
POS και η διαχείριση online συστηµάτων κρα-
τήσεων (booking-expedia-etc). Ε-mail: info@
tagliresort.gr, τηλ: 2267 032532.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος για το εστιατόριο 4* ξενο-
δοχείου, στη Βυτίνα Αρκαδίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: mainalon@gmail.com, τηλ: 27950 22200.

ΜΕΓΑΛΗ ξενοδοχειακή µονάδα στη Νότια Ρόδο 
ζητά για τη σεζόν του 2016 Fοοd and Beverange 
Manager µε τριετή προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση. Αµοιβή αναλόγως προσόντων. Προσφέ-
ρονται: σίτιση και στέγαση. Ε-mail: info@mitsis-
rodosvillage.com.

ΜΕΓΑΛΗ ξενοδοχειακή µονάδα στη Νότια Ρόδο 
ζητά για τη σεζόν του 2016, Sous Chef µε τριετή 
προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. Αµοιβή αναλόγως 
προσόντων. Προσφέρονται: σίτιση και στέγαση. 
E-mail: info@mitsis-rodosvillage.com.

ΜΕΓΑΛΗ ξενοδοχειακή µονάδα στη Νότια Ρόδο 
ζητά για τη σεζόν του 2016, Μάγειρες όλων των 
ειδικοτήτων. Αµοιβή αναλόγως προσόντων. Προ-
σφέρονται: σίτιση και στέγαση. Βιογραφικά στο 
e-mail: kleagonis@gmail.com.

Η I LOVE CUPCAKES στη Γλυφάδα αναζητά 
Πωλητή /τρια µε προϋπηρεσία στην εστίαση, 
γνώση Αγγλικών, ιδανικά πτυχίο τουριστικής, 
µεράκι για σωστή εξυπηρέτηση, κάτοικος Νοτίων 
Προαστίων. Ικανοποιητικές απολαβές. E-mail: 
elli@ilovecupcakes.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα µε γνώσεις από παρασκευή καφέ 
και κρέπας, για κατάστηµα στο κέντρο της πόλης, 
ηµιαπασχόληση. Τηλ: 6944 393556, ώρες επι-
κοινωνίας: ∆ευτέρα - Παρασκευή: 12:00-14:00, 
κος Βαγγέλης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Σερβιτόρα για service (φαγητού 
- καφέ), για Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στο 
Νέο Ψυχικό. Τηλ: 6981 284188, κος Θανάσης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Barwoman µε γνώσεις µπουφέ για 
Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στο Νέο Ψυχικό. 
Τηλ: 6981 284188, κος Θανάσης.

BOUTIQUE ξενοδοχείο The Vasilicos στη Σαντο-
ρίνη ζητά Σερβιτόρο /α. Απαραίτητα: εµπειρία, 
διάθεση εξυπηρέτησης, καλά Αγγλικά, οµαδικό 
πνεύµα, αποδοχές αναλόγως προσόντων. Bιο-
γραφικά στο e-mail: makisdanalis@hotmail.com, 
τίτλος service applicant και ονοµατεπώνυµο.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά άµεσα απόφοιτη τουλάχιστον Γυ-
µνασίου ή Λυκείου, για καθαρισµό των γραφείων 
της µε γνώσεις µπουφέ. Τηλ: 6945 411215.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα πολύ εµφανίσιµη, χωρίς απαραίτητη 
προϋπηρεσία, για καφέ για εκπαίδευση ως Barista. 
Mόνιµη πενθήµερη 8ωρη απασχόληση, περιοχή 
Ίλιον. Ωράριο: 18:00-21:00. Τηλ: 210 2635535.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, εµφανίσιµη, για αίθουσα µπιλιάρ-
δου - καφέ, για απογευµατινή απασχόληση, 3 
φορές την εβδοµάδα. Περιοχή Ζωγράφου. Τηλ: 
6977 403669, 210 7717885.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ τυροπιτών - κολοκυθόπιτας µανι-
ταρόπιτας, τάρτες, τσιζ κέϊκ και άλλα ζητεί Mα-
γείρισσα /α για παραγωγή πιτών - γλυκισµάτων 
και νέων προϊόντων στην Άνω Γλυφάδα. Τηλ: 
210 9631840, 6972 336271, ώρες επικοινωνίας: 
08:00-21:00.

ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ ζητείται µε προϋπηρεσία για παι-
δικό σταθµό, περιοχή Ελληνικό - Αργυρούπολη 
Αττικής. Τηλ: 210 9967115.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρτοζαχαροπλάστης για ζαχαρο-
πλστείο στο Κολωνάκι. Βιογραφικά µε φωτο-
γραφία στο e-mail: info@despina.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Ζαχαροπλάστη για ζαχαρο-
πλαστείο στο εκπτωτικό χωριό Μcarthurglen 
στα Σπάτα. Βιογραφικά µε φωτογραφία στο 
e-mail: info@despina.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος από cafe - αναψυκτήριο στο 
Ελληνικό µε δίπλωµα δικύκλου. Ωράριο: απο-
γευµατινές ώρες 17:00-22:00. Παρέχονται: 
µισθός και ένσηµα. Τηλ: 6945 630107, κα Λένα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ απόφοιτος Οινολόγος-Sommelier 
ή αντίστοιχης δηµόσιας-ιδιωτικής σχολής µε 
εµπειρία, για εστιατόριο στη Βουλιαγµένη, για 
πλήρη απασχόληση. Πολύ καλή γνώση Αγ-
γλικών, συστάσεις δεκτές. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@moorings.gr, τηλ: 210 9670659, 
6966 87942.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος /α µε εµπειρία από 
εστιατόριο, κάτοικος κατά προτίµηση Νοτίων 
Προαστίων, να µιλά άπταιστα Αγγλικά. Πολύ 
καλή γνώση κρασιών. Συστάσεις δεκτές. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@moorings.gr, τηλ: 
210 9670659, 6936 687942.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο µε εµπειρία για κρεπερί. Τηλ: 
2310 837704.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κηπουρός Πολυτεχνίτης εσωτερικός, 
έµπειρος µε γνώσεις Η/Υ, υγιεινιστής, οικο-
λόγος, για άµεση πρόσληψη και µε συστάσεις 
απαραίτητες. Βιογραφικά στο e-mail: agapi@
oikologoi.gr, τηλ: 6972 873974.

Αισθητική-Μόδα-Οµορφιά 
-Γυµναστική-Ευεξία
ΚΟΜΜΩΤΗΣ και Πεντικιουρίστ πεπειραµένοι ζη-
τούνται από κεντρικό κοµµωτήριο στο Κορωπί. 
Τηλ: 210 6623003.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στους Αµπελόκηπους ζητά πε-
πειραµένα άτοµα για χτένισµα, κούρεµα, βαφείο 
και Βοηθό για λούσιµο. Τηλ: 210 6422004, 6932 
570086.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στον Κορυδαλλό ζητά νέο πεπει-
ραµένο στο ανδρικό κούρεµα. Τηλ: 6937 204028, 
210 4972667.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ζητεί Κοµµώτριες να γνωρίζουν 
καλό πιστολάκι για full time - part time απασχό-
ληση. Πολύ καλός µισθός, ΙΚΑ. Περιοχή Χαλάνδρι. 
Τηλ: 210 6894910, 6951926432.

SPA ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ στα Νότια Προάστια ζητά νέα µε 
γνώσεις massage, µε πτυχίο Αισθητικού ή Βοηθού 
Φυσικοθεραπευτή. Επιθυµητή προϋπηρεσία. Tηλ: 
213 0375758, ώρες επικοινωνίας: 10:00-22:00 
εκτός Σαββατοκύριακου.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες Αισθητικοί, εµφανίσιµες για 
για πολυτελές spa στο Κολωνάκι. Μισθός, ασφά-
λιση συν bonus. Παρέχεται και εκπαίδευση για 
πρακτική. Τηλ: 210 7251874.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για µασάζ, εµφανίσιµες, για 
πολυτελές spa στο Κολωνάκι. Μισθός, ασφά-
λιση συν bonus. Παρέχεται και εκπαίδευση για 
πρακτική. Τηλ: 210 7251874.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα µε γνώση Ταϊλανδέζικου µασάζ 
από spa στα Βόρεια Προάστια. Άριστες συνθήκες 
εργασίας. Τηλ: 210 8056631, 6975 763436, ώρες 
επικοινωνίας: 12:00-20:00.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ για κοµµωτήριο στο Σύνταγµα 
Απόλλωνος 5 ζητείται, Κοµµωτές για κούρεµα 
- χτένισµα - βαφές καθώς και Βοηθοί Κοµµωτών 
για manicure - pedicure και ρεσεψιόν. Τηλ: 210 
3315430.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Κοµµωτής εµφανίσιµος, έµπειρος 
για να αναλάβει το ανδρικό τµήµα για µοντέρνο 
κοµµωτήριο στον Άλιµο. Τηλ: 210 9815773, 
κος Γιώργος.

ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ, Φυσιοθεραπευτές ζητούνται για 
να συνοδεύουν άτοµα µε αναπηρία σε εκδροµές. 
Τηλ: 6974 483010.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα µε εµπειρία για manicure - pedicure, 
χαλάουα. Περιοχή Άνω Γλυφάδα. Τηλ: 210 
9630028.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ /της έµπειρος /η ζητoύνται µε 
τουλάχιστον 7ετή προϋπηρεσία σε κοµµωτήριο 
στους Αµπελόκηπους, για 4ήµερη εργασία. Τηλ: 
210 6919193.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ πεπειραµένη µε γνώσεις manicure 
- pedicure και άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος 
ζητείται. Τηλ: 210 4964329.

ΚΟΜΜΩΤΗΣ /τρια πεπειραµένος /η ζητείται από 
κοµµωτήριο στον Κορυδαλλό. Τηλ: 210 49644329.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Γέρακα ζητεί Κοµµώτρια και 
Μανικιουρίστ µε εµπειρία για πλήρη απασχόληση. 
Επιθυµητή κάρτα ΟΑΕ∆. Βιογραφικά στο e-mail: 
dmhair2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 νέες, εµφανίσιµες για massage 
center στην Κύπρο. Τηλ: 6974 148175, κος Συµεών.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φυσιοθεραπεύτρια απόφοιτος ΤΕΙ 
(αποκλειστικά), για πλήρη απασχόληση στην 
Περαία Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: 
elor@hotmail.gr, τηλ: 2392 028511.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ αισθητικής ζητεί έµπειρη Μανι-
κιουρίστ για µερική απασχόληση σε ευχάριστο 
περιβάλλον µε ευέλικτο ωράριο, πλησίον σταθµού 
ΗΣΑΠ. Προσφέρονται: αµοιβή αναλόγως προσό-
ντων και προϋπηρεσίας, ασφάλιση και bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: vitapluspetralona@
yahoo.gr.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ αισθητικής ζητεί έµπειρη Αισθητικό 
για µερική απασχόληση σε ευχάριστο περιβάλλον 
µε ευέλικτο ωράριο, πλησίον σταθµού ΗΣΑΠ. 
Προσφέρονται: αµοιβή αναλόγως προσόντων και 
προϋπηρεσίας, ασφάλιση και bonus. Βιογραφικά 
στο e-mail: vitapluspetralona@yahoo.gr.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Χολαργό ζητά Κοµµώτρια 
για βαφείο και χτένισµα, για πλήρη απασχόληση. 
Τηλ: 210 6548269.

ΒΟΗΘΟΣ Κοµµωτή /τριας µε καλή γνώση σε 
πιστολάκι, ζητείται από κοµµωτήριο στη Νέα 
Σµύρνη. Τηλ: 210 9340444.

ΒΟΗΘΟΣ Κοµµωτή /τριας ανειδίκευτος για πρα-
κτική άσκηση, ζητείται από κοµµωτήριο στη Νέα 
Σµύρνη. Τηλ: 210 9340444.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ κεντρικό στο Γαλάτσι ζητά 
Κοµµώτριες και Βοηθούς. Άριστο περιβάλλον 
εργασίας, συνεχές ωράριο ή µερική απασχόληση. 
Τηλ: 210 2933035.

ΑΛΥΣΙ∆Α κοµµωτηρίων ζητά Τεχνίτη /τρια 
σαλονιού, καθώς και έµπειρο /η Colorist για 
το κατάστηµα Χαλανδρίου. Τηλ: 210 6090712.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες εµφανίσιµες από spa στο 
Κολωνάκι, µε ή χωρίς προϋπηρεσία. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@elenasdayspa.gr, τηλ: 
210 3387555.

ΚΕΝΤΡΟ αισθητικής ζητά Αισθητικούς απόφοι-
τους ΤΕΙ, για µόνιµη απασχόληση. Προσφέρο-
νται: βασικός µισθός, ασφάλιση, bonus. Τηλ: 210 
3232033, 210 3232034.

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ, Βοηθός Φαρµακοποιού, 
Ασθητικός ζητούνται για πλήρη απασχόληση, 
σε φαρµακείο στα Μεσόγεια. Βιογραφικά στο 
e-mail: theoracius@gmail.com, τηλ: 6932 460139.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρη Κοµµώτρια να τα ξέρει όλα για 
κατάστηµα στην Καλλιθέα. Τηλ: 6993 377001.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για µασάζ ειδικευµένες και 
ανειδίκευτες για καινούριο χώρο spa - µασάζ. 
Ωραίο περιβάλλον εργασίας, υψηλές αποδοχές. 
Τηλ: 6971 909603.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κοµµωτής /τρια από αλυσίδα κοµ-
µωτηρίων, µε προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. 
Πλήρες ωράριο εργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
alexiavasiliou3@gmail.com.

Καθαριότητα-Φύλαξη- 
Εξωτερικές Εργασίες-∆ιανοµή
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για φύλαξη 2 παιδιών ως 
Εσωτερική ή Εξωτερική. Ικανοποιητικός µι-
σθός, περιοχή ∆ιόνυσος. Ωράριο: 07:30-22:00. 
Tηλ: 6955 487575.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για τη φύλαξη παιδιών και 
µερικές δουλειές σπιτιού ως Εσωτερική. Πε-
ριοχή Λαγονήσι. Τηλ: 6937 410973.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός Εξωτερική ζητείται για οικο-
γένεια 2 ατόµων. Απαραίτητα: συστάσεις καλά 
Ελληνικά. Περιοχή Γλυφάδα. Ωράριο: 10:00-
14:00. Τηλ: 210 9619304, 6932 907770, ώρες 
επικοινωνίας: ∆ευτέρα-Σάββατο.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός ζητείται άνευ οικογενειακών 
υποχρεώσεων, κατά προτίµηση από Καλλιθέα, 
∆άφνη, Νέο Κόσµο και γύρω περιοχές. Τηλ: 
6948 549289.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός ζητείται άνευ οικογενειακών 
υποχρεώσεων, κατά προτίµηση από Καλλιθέα, 
∆άφνη, Νέο Κόσµο και γύρω περιοχές. Τηλ: 
6948 549289.

ΝΕΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ως Εσωτερική Οικιακή Βοηθός. 
Ελληνικά µη απαραίτητα. Τηλ: 210 5613396, 
6974 197580.

ΑΤΟΜΟ µε ειδικές ανάγκες ζητά Εσωτερική 
Οικιακή Βοηθό. Περιοχή Ελληνικό. Τηλ: 210 
9949753.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός ζητείται Εσωτερική µε εµπειρία 
σε παιδιά, σε εργασίες σπιτιού, µε επιθυµητές 
συστάσεις. Παρέχονται: διαµονή, διατροφή, µι-
σθός. Τηλ: 6983 845044, 6974 096570.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός ζητείται για οικία. Ωράριο 
πρωινό, πλήρη απασχόληση και περιοχή Άγιος 
∆ηµήτριος. Τηλ: 210 9374068.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο ως Εσωτερική για τη φροντίδα 
ηλικιωµένης µη κατάκοιτης. Αµοιβή ανάλογη. 
Βιογραφικά στο e-mail: dkavafis@yahoo.com, 
τηλ: 6932 077814.

ΤΟ SOBORO Beer Bar & Restaurant το οποίο 
ανοίγει στις 15 Απριλίου στη Χαλκιδική, ζητά 
για την καλοκαιρινή περίοδο 2016: Μάγειρες 

Α΄, Β΄, Σερβιτόρους/ες, Βοηθούς και άτοµα για 
λάντζα. Tηλ: 6979 671520.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ιανοµέας (Delivery) από εστιατόριο 
στον Κορυδαλλό. Τηλ: 6932 190178, ώρες επι-
κοινωνίας µετά τις 12:00, κα Μαρία.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ιανοµέας για cafe - snack µε µη-
χανάκι για 5θήµερη εργασία, 8ωρο πρωινό, µε 
ασφάλιση. Περιοχή Μεταµόρφωση και επιθυµητή 
προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. Τηλ: 6949 441894.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός Ηλικιωµένων εσωτε-
ρική στην Αµαλιάδα. Παρέχονται: µισθός, τροφή, 
στέγη ανεξάρτητη. Πρέπει να κάνει δουλειά του 
σπιτιού και αν χρειαστεί να οδηγεί. Τηλ: 2622 
061028.

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Mongo Sushi Spot (Κολωνάκι) 
ζητά άµεσα νέο ∆ιανοµέα - Delivery για διανοµή 
µε δικό του µηχανάκι και γνώση του κέντρου. 
Τηλ: 213 0360192.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα και άτοµο για λάντζα για 
εστιατόριο. Μισθός, ΙΚΑ, διαµονή, διατροφή. 
Τηλ: 6973 797346.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός για 2 φορές µηνιαίως 
και 6ωρη εργασία. Τηλ: 6932 199322.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εσωτερική για άτοµο µε ειδικές ανά-
γκες, περιοχή Χαλάνδρι. Τηλ: 210 6833782, 
6944 412125.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για φύλαξη και φροντίδα ηλι-
κιωµένης κυρίας ως Εσωτερική. Καλός µισθός, 
περιοχή Πόρος. Τηλ: 6975 108517.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για µοίρασµα φυλλαδίων (ηµιαπα-
σχόληση) στα Νότια Προάστια. Τηλ: 211 4112621, 
ώρες επικοινωνίας: 10:00-20:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ security αναζητά Safeguards/Προσωπικό 
Ασφαλείας για να εργαστούν στην Αθήνα άµεσα. 
Απαραίτητες προϋποθέσεις: άδεια security µε 
πρώτη έκδοση έως το 2007. Βιογραφικά στο 
e-mail: giannopoulanast@gmail.com, τηλ: 6987 
851764.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ διατροφής ζητούνται άτοµα χωρίς 
προϋπηρεσία για προώθηση - διανοµή καφέ. 
Ποσοστά και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: 
sakisgj@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για ολιγοήµερη απασχόληση 
για τη φύλαξη αθλητικής εκδήλωσης. Τηλ: 210 
5556280, 210 5542141.

ΣΙ∆ΕΡΩΤΡΙΕΣ για ανδρικό σακάκι και πανελόνι 
ζητούνται από σιδερωτήριο στον Κολωνό. Τηλ: 
210 5138116.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο µε δίπλωµα οδήγησης για 4ήµερη 
εργασία, από συνεργείο καθαρισµού. Περιοχή 
Πετρούπολη. Τηλ: 210 5028175.

ΕΤΑΙΡΙΑ απολυµάνσεων ζητά Απολυµαντή έµπειρο 
µε δίπλωµα οδήγησης και µηχανάκι. Τηλ: 210 
9763893, 6950 650648.

LOOKING for a Housekeeper for house in island 
with driving license and knowledge of cooking, 
cleaning. Tel: 6947 838575.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερική για φροντίδα ηλικιωµένου 
ατόµου και οικιακές εργασίες. Ωράριο: 09:00-
20:00, ρεπό Κυριακή, περιοχή Αµπελόκηποι. 
Τηλ: 6930 420420.

∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ νέος ζητείται από καφέ - εστια-
τόριο, για Μαρούσι, Πεύκη, Κηφισιά. Τηλ: 210 
8017139.

∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ ζητείται µε δικό του µηχανάκι 
από γνωστή αλυσίδα - καφέ. Περιοχή Νέα 
Φιλαδέλφεια. Τηλ: 210 2530009.

∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ ζητείται από ψητοπωλείο στον 
Άγιο Ελευθέριο. Τηλ: 210 2016020.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθαρίστριες για καθαρισµό γρα-
φείων. Τηλ: 210 8543296.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτοµα ανεξαρτήτου ηλικίας για 
εξωτερικές δραστηριότητες συλλόγου. Τηλ: 210 
5229961, 6943 616815.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός ζητείται για εσωτερική απα-
σχόληση, περιοχή Μεσογείων. Τηλ: 210 6777877, 
ώρες επικοινωνίας: ∆ευτέρα - Κυριακή 09:00-
21:00. Μεσογείων 203 - Έναντι Σωτηρίας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για καθαριότητα οικίας ως 
Εσωτερική. Περιοχή Λουτράκι. Τηλ: 6980 320099.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για βραδινή φύλαξη ηλικιωµέ-
νης, να οµιλεί απαραιτήτως Ελληνικά. Ωράριο: 
19:00-07:00. Τηλ: 210 8940950, 6955 548609.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γηροκόµος µε Ελληνικά για φροντίδα 
ηλικιωµένου ατόµου που περπατάει. Περιοχή 
κέντρο. Kαλός µισθός, ρεπό, δικό της δωµάτιο 
και διατροφή. Τηλ: 210 8237749, ώρες επικοι-
νωνίας: 09:00-18:00.

ΒΑΒΥ SITTER ζητείται για φύλαξη και µεταφορά 
από το σχολείο, Τρίτη, Πέµπτη, Παρασκευή ωράριο: 
13:15-16:00, Τετάρτη ωράριο: 13:15-17:30 και 
2 βραδινά το µήνα. Περιοχή Αγία Σοφία. Τηλ: 
210 4201288, ώρες επικοινωνίας: 15:00-17:00.

ΚΥΡΙΑ σε ορεινό χωριό του νοµού Μαγνησίας ζητεί 
άτοµο για φροντίδα ηλικιωµένης επι 24ώρου. 
Η διαµονή και η διατροφή είναι δωρεάν. Τηλ: 
6979 215676.
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

∆ωρεάν µαθήµατα ξένων γλωσσών
Η κοινωνική υπηρεσία του δήµου Ηλιούπολης µε την Τράπεζα Χρόνου, ανταποκρινόµενη σε 
πληθώρα αιτηµάτων συνδηµοτών συνεχίζει και φέτος τα δωρεάν µαθήµατα ξένων γλωσσών 
σε ενήλικες, αξιοποιώντας έτσι την ανιδιοτελή προσφορά των εθελοντών καθηγητών. 
Αγγλικά-Αγγλικά της καθηµερινότητας-Γαλλικά-Ιταλικά-Ισπανικά-Ρώσικα-Κινέζικα
Τα µαθήµατα είναι µια κοινωνική προσφορά στους ενήλικες που επιθυµούν να διευρύνουν τις 
γνώσεις τους και να αποκτήσουν ένα επίπεδο εκµάθησης µιας ξένης γλώσσας. Πιστοποίηση 
παρακολούθησης δεν θα δοθεί
Προθεσµία υποβολής αιτήσεων: 26/10/2015 - 06/11/2015
∆ήλωση συµµετοχής: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται και να καταθέτουν 
αίτηση συµµετοχής στο Τµήµα Παιδείας, Εθελοντισµού, ∆. Β. Μ., Πολ. Ισότητας. 
Πληροφορίες: 210 9970134 & 210 9970134

∆ωρεάν σεµινάριο µεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό
∆ωρεάν σεµινάριο µεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό-σύνδεση µεταπτυχιακών µε την 
αγορά εργασίας. Πως επιλέγω Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό; σύνδεση 
µεταπτυχιακών µε την αγορά εργασίας.
Γνωρίζετε ότι: Σηµαντική προϋπόθεση για την επιλογή ενός µεταπτυχιακού είναι να περικλείει 
στο πρόγραµµα σπουδών του και πρακτική άσκηση (internship) σε κάποια γνωστή εταιρεία ;
Το ιταλικό δίκαιο έχει πολλά κοινά µε το ελληνικό δίκαιο, για αυτό και ο ∆ΟΑΤΑΠ θεωρεί τα 
τµήµατα της Νοµικής στην Ιταλία ακαδηµαϊκά αντίστοιχα µε τα ελληνικά ;
Υπάρχουν masters που γίνονται σε δυο διαφορετικές χώρες µε συνεργασία 2 πανεπιστηµίων, 
κυρίως όταν σχετίζεται το µεταπτυχιακό µε «international relations” ή «international marketing”, 
ώστε να έρθουν σε επαφή οι φοιτητές µε δυο διαφορετικά πολιτισµικά περιβάλλοντα;
…και πολλά ακόµη που θα τα αναλύσουµε στο σεµινάριο!
Το 2ωρο σεµινάριο θα πραγµατοποιηθεί Τετάρτη 4 Νοεµβρίου 2015 στο Ιωνικό Κέντρο, Λυσίου 
11, στην Πλάκα, 5 λεπτά από το Σταθµό Μετρό «Μοναστηράκι»
∆ηλώνετε συµµετοχή Εδώ: http://bit.ly/1yZiWja 
Οι θέσεις θα είναι περιορισµένες
Περιεχόµενα σεµιναρίου:
Εναλλακτικές καριέρες
Πόσο µετράει το µεταπτυχιακό στην εύρεση εργασίας;
Πώς να αξιοποιήσω το πρώτο µου πτυχίο µ’ ένα µεταπτυχιακό ώστε να έχω καλύτερη απορ-
ρόφηση στην αγορά εργασίας;
Ανάλυση του τεστ επαγγελµατικών ενδιαφερόντων Horizon Master
Πως χρησιµοποιώ το τεστ Horizon στην επιλογή σπουδών;
Άλλα τεστ που βοηθούν στη σωστή επιλογή του µεταπτυχιακού διαδικασία αιτήσεων
Ποια είναι τα κόστη για τη φοίτηση στο εξωτερικό;
Συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας των αιτήσεων
Σπουδές στο εξωτερικό
Πως αξιολογούµε τα rankings των πανεπιστηµίων;
Υπάρχουν δυνατότητες χρηµατοδότησης για σπουδές στο εξωτερικό;
Ποια µεταπτυχιακά έχουν πολύ χαµηλά δίδακτρα αλλά εξίσου καλό πρόγραµµα σπουδών;
Σε ποιους απευθύνεται το σεµινάριο: Το σεµινάριο απευθύνεται σε φοιτητές, σε γονείς και 
καθηγητές, σε συµβούλους επαγγελµατικού προσανατολισµού και γενικότερα σε όσους εν-
διαφέρονται να αποκτήσουν εξειδικευµένες γνώσεις πάνω στις σπουδές για την Ελλάδα και 
το εξωτερικό.
Σε κάθε συµµετέχοντα θα δοθεί κι ένας δωρεάν on-line κωδικός για το τεστ επαγγελµατικών 
ενδιαφερόντων Horizon Masters!
(Horizon Masters: http://bit.ly/1N1BW7q).
Οι συµµετέχοντες παρακαλούνται να φέρνουν και το βιογραφικό τους µαζί γιατί θα υπάρξει 
διαδικασία αξιολόγησης µε στόχο την σύνδεση των µεταπτυχιακών µε την αγορά εργασίας.
∆ηλώνετε συµµετοχή εδώ: http://bit.ly/1yZiWja (Οι θέσεις θα είναι περιορισµένες)
Εισηγητές του σεµιναρίου θα είναι οι:
Νίκος Παυλάκος, Σύµβουλος Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
Κατιάνα Ευσταθίου, Υπεύθυνη του Προγράµµατος «Σπουδές στο Εξωτερικό» της Orientum

Yποτροφίες 2015 για την εκπόνηση διδακτορικής  
διατριβής από το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «∆ηµόκριτος»
Το ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «∆ηµόκριτος», στο 
πλαίσιο υλοποίησης των ερευνητικών προγραµµάτων «Έργο υποστήριξης διεθνών συνεργασιών 
ΙΠ&Τ µε εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύµατα» (E-11660) προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους 
να υποβάλλουν προτάσεις για χορήγηση υποτροφιών µε στόχο την εκπόνηση διδακτορικών 
διατριβών, όσον αφορά στο πρόγραµµα εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας του 
Ι.Π.&Τ. του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «∆ηµόκριτος» µε τα ακόλουθα Πανεπιστήµια:
• e e  o  o e  e e  e e  o  o o  , Η Α .
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Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ικανοποιούν τόσο τα κριτήρια υποψήφιου διδάκτορα του ΕΚΕΦΕ 
«∆ηµόκριτος», όσο και τα αντίστοιχα κριτήρια των ξένων Πανεπιστηµίων. Η διδακτορική έρευνα 
θα εκπονείται σύµφωνα µε προκαθορισµένο χρονοδιάγραµµα σε κάθε ένα από τα ιδρύµατα. 
Το πρόγραµµα προβλέπει παραµονή τουλάχιστον 18 µηνών στο ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος».
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος αφορά την κάλυψη έ ι  θέσεων  στο ,  στο e,  στο 

,  στο στις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές. Για κάθε θέση δίνεται το σχετικό l  
για την περιγραφή της θέσης, καθώς και ο υπεύθυνος ερευνητής του ΙΠ&Τ για επιπλέον 
πληροφορίες για το αντικείµενο της κάθε θέσης. Επίσης δίνονται τα στοιχεία επικοινωνίας 
για τους υπεύθυνους καθηγητές για κάθε Πανεπιστήµιο.
Καταληκτική ηµεροµηνία: Οι αιτήσεις συµµετοχής των υποψηφίων µαζί µε µια φωτογραφία 
και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται έως και τις 13/11/2015.

∆ωρεάν µαθήµατα ρωσικής γλώσσας από το ∆ήµο Ζακύνθου
Ο ∆ήµος Ζακύνθου, από 16 Νοεµβρίου 2015 έως και την 21 Φεβρουαρίου 2016 (πλην της 
περιόδου εορτών Χριστουγέννων- Πρωτοχρονιάς) θα πραγµατοποιηθεί η δεύτερη συνεχής 
διοργάνωση του προγράµµατος δωρεάν εκµάθησης της ρωσικής γλώσσας από το δήµο, σε 
συνεργασία με τον όμιλο o e  el  που απευθύνεται σε δημότες ή κατοίκους του 
∆ήµου, οι οποίοι ασχολούνται άµεσα ή έµµεσα µε τον τουρισµό ή πρόκειται να ασχοληθούν 
µε αυτόν. Σκοπός των παραπάνω µαθηµάτων, είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών για την 
ευκολότερη πρόσβαση στην ανεύρεση θέσεων εργασίας, των δηµοτών µας, που ασχολούνται 
µε τον τοµέα του τουρισµού. Τα µαθήµατα προσφέρονται αποκλειστικά σε επίπεδο αρχαρίων 
(στοιχειώδες επίπεδο Α1) και θα διεξάγονται σε χώρο του δήµου.
Ο νέος κύκλος θα ολοκληρωθεί σε τρία ακαδηµαϊκά δίωρα σε εβδοµαδιαία βάση. Το δι-
δακτικό προσωπικό είναι εξειδικευµένο στη διδασκαλία της ρωσικής ως ξένης γλώσσας και 
κατέχει πολυετή εµπειρία. Η παρακολούθηση των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική και δεν 
θα γίνει καµία εσωτερική αλλαγή στα τµήµατα, πέραν της αρχικής τους κατανοµής. Κάθε 
ενδιαφερόµενος, πριν δηλώσει συµµετοχή στο πρόγραµµα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι 
η δήλωση συµµετοχής πρέπει να υποβληθεί, αφού σταθµιστούν πρώτα οι πιθανές οικογε-
νειακές, προσωπικές και υπηρεσιακές δεσµεύσεις και υποχρεώσεις. Υποχρέωση του κάθε 
ενδιαφερόµενου είναι η συµµετοχή του στα τεστ προόδου του προγράµµατος, καθώς και 
στην προετοιµασία του για την καθηµερινή του πρόοδο. Κάθε σπουδαστής έχει δικαίωµα να 
απουσιάσει το µέγιστο σε τρία µαθήµατα και απαραίτητη είναι η παρουσία του την πρώτη µέρα 
της έναρξης κατά την οποία δηλώνει και την αποδοχή της συµµετοχής του στο πρόγραµµα 
προσκοµίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Το εκπαιδευτικό υλικό θα διανεµηθεί δωρεάν 
από τους υπεύθυνους του προγράµµατος. Το πρόγραµµα θα εφαρµοστεί σε τέσσερις οµάδες 
50 ατόµων η κάθε µία. Στους εκπαιδευόµενους θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθη-
σης 70 ωρών εκµάθησης. Οι αιτήσεις συµµετοχής θα κατατίθενται από ∆ευτέρα 26-10-2015 
µέχρι την Πέµπτη 12/11/2015 στο γραφείο ∆ια Βίου Μάθησης του ∆ήµου από τις 09:00 π.µ. 
της εποµένης της ηµέρας δηµοσίευσης της παρούσης, µέχρι τη συµπλήρωση των τµηµάτων.
Τα προσφερόµενα προγράµµατα µπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προ-
έλευσης, ηλικίας και µόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφεροµένων στα τµήµατα απαιτείται 
η συµπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνοµικής ταυτότητας.
Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο γραφείο του Κέντρου ∆ια Βίου Μάθησης 
του δήµου Ζακύνθου (Κτήριο Ξενία, 1ος Όροφος.). Τηλ.: 26950 27766, 26950 43747. Στις 
αιτήσεις θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

∆ωρεάν εργαστήρια επαγγελµατικής συµβουλευτικής 
και πληροφόρησης για ανέργους
Ανοιχτά εργαστήρια επαγγελµατικής συµβουλευτικής και πληροφόρησης θα υλοποιήσουν το 
ΕΚΠΑ Θεσσαλονίκης (εξειδικευµένο κέντρο προώθησης στην απασχόληση, ΙΝΕ / ΓΣΕΕ) και το 
γραφείο εργασίας (ΙΝΕ / ΓΣΕΕ & δήµος Θεσσαλονίκης). Οι συµµετέχοντες θα έχουν την δυνατό-
τητα να αναπτύξουν δεξιότητες διαχείρισης της επαγγελµατικής τους πορείας, απαραίτητες στο 
σηµερινό µεταβαλλόµενο χώρο της εργασίας. Οι ενότητες θα αφορούν θεµατικές επαγγελµατικού 
προσανατολισµού και τεχνικών αναζήτησης εργασίας, πληροφόρησης σε ζητήµατα εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και εργασίας, κοινωνικής και ψυχολογικής ενδυνάµωσης καθώς και σε θέµατα επι-
χειρηµατικότητας. ∆ηλώσεις συµµετοχής µέχρι το τέλος της προηγούµενης εβδοµάδας από την 
εβδοµάδα διεξαγωγής του κάθε εργαστηρίου. Σε κάθε οµάδα θα συµµετέχουν 20 άτοµα και θα 
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Η συµµετοχή στα εργαστήρια επαγγελµατικής συµβουλευτικής 
και πληροφόρησης είναι δωρεάν. Θα δοθεί βεβαίωση συµµετοχής. Το πρόγραµµα των εργαστη-
ρίων, οι επιµέρους θεµατικές ενότητες και η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος βρίσκονται στην 
σελίδα των Κ Α  .e e.g e e e . . Η αίτηση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος συμπληρώνεται και αποστέλλεται στο e- l  . o o eg ee.g

Υποτροφίες 2015 του Ιδρύµατος «Ευαγγέλου  
∆. Γιαλούρη» για πρωτοετείς φοιτητές
Το κοινωφελές ίδρυµα µε την επωνυµία «Ίδρυµα Ευαγγέλου ∆. Παλούρη» που εδρεύει στην 
Τιθορέα Φθιώτιδας, προκηρύσσει τη χορήγηση «βραβείου αριστείας» για το σχολικό έτος 
2014-2015 σε µαθητές και φοιτητές κατοίκους Τιθορέας, σύµφωνα µε τον οργανισµό του 
Ιδρύµατος και την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ίου Ιδρύµατος.
Η χορήγηση «βραβείου αριστείας» αφορά µαθητές που φοίτησαν στο γυµνάσιο και στο λύκειο 
το σχολικό έτος 2014-2015 ή φοιτητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (σε ΑΕΙ 
ή ΤΕΙ) κατά τις εξετάσεις 2015, και εφ όσον πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
• είναι απαραιτήτως δημότες και μόνιμοι κάτοικοι κοινότητος ιθορέας
• δεν έχουν λάβει άλλο βραβείο για τον ίδιο λόγο
• έχουν ανάγκη οικονομικής υποστήρι ης.
Θα χορηγηθούν δύο χρηµατικά βραβεία έκαστο ποσού χιλίων (1.000) ευρώ. Παρακαλούνται 
οι ενδιαφερόµενοι εντός 45 ηµερών από την δηµοσίευση της πρόσκλησης να υποβάλλει 
έκαστος την αίτησή του µαζί µε τα κάτωθι δικαιολογητικά:
• εβαίωση του οικείου Δήμου ή της οπικής Κοινότητας ότι είναι δημότης και κάτοικος της 
Τοπικής Κοινότητος Τιθορέας.
• εβαίωση φοίτησης από το Γυμνάσιο ή το ύκειο κατά τη σχολική περίοδο - .
• εβαίωση πρώτης εγγραφής του το  σε σχολή Α  ή .
• πεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει λάβει άλλο βραβείο για τον ίδιο λόγο.
• πεύθυνη δήλωση ότι έχει ανάγκη οικονομικής υποστήρι ης.
Πέραν των ανωτέρω µπορούν να ζητηθούν, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά όπως, ληξιαρ-
χική πράξη θανάτου γονέα, εκκαθαριστικό του τελευταίου οικονοµικού έτους. Ε9 ή ΕΙ του 
ίδιου ή του γονέα, κάρτα ανεργίας κλπ.
Η επιλογή και ανακήρυξη του δικαιούχου θα γίνει από το διοικητικό συµβούλιο του ιδρύ-
µατος µε αιτιολογηµένη απόφασή του σε εύλογο χρόνο µετά την ολοκλήρωση προθεσµίας 
υποβολής των δικαιολογητικών των ενδιαφεροµένων. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν εντός της 
ανωτέρω προθεσµίας από τους ενδιαφερόµενους κατά τις ώρες 10:00-12:00 στο γραφείο του 
ιδρύµατος (Κοινοτικό Κατάστηµα Τοπικής Κοινότητας Τιθορέας).
Λήξη υποβολής: 04/12/2015. Πληροφορίες: Τσαρούχας Γεώργιος. Πρόεδρος Τοπικής Κοι-
νότητας Τιθορέας, τηλ. 22340 71225,6958619434
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ΑΘΗΝΑ

3 Νοεµβρίου
Ένα έργο επηρεάζει διαφορετικά τον καθένα και συγκρατεί 
κάποιο στοιχείο «κλειδί» που του έκανε περισσότερο εντύπωση. 
Με χαρακτηριστικά στοιχεία (σκηνές ταινίας-χρώµατα-χαρακτή-
ρες-quotes) θέλω να µαντέψει ο θεατής τον τίτλο της ταινίας, 
µε έναν πιο διασκεδαστικό τρόπο. Εποµένως, παρουσιάζω και 
εγώ εικαστικά, µε µια minimal εκδοχή, τις εικόνες που µου 
έχουν κάνει και µένα εντύπωση.
Τοποθεσία: Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης και ∆ράσης, Θησείο - 
Μοναστηράκι Βρυσακίου 17. Ώρα: 12:00-20:00

4 Νοεµβρίου
Η νέα παραγωγή της Όπερας της Βαλίτσας της Εθνικής Λυρικής 
Σκηνής είναι η διάσηµη όπερα Παλιάτσοι, το σηµαντικότε-
ρο έργο του Ρουτζέρο Λεονκαβάλλο. Η όπερα Παλιάτσοι 
πραγµατεύεται την τραγική ιστορία του επικεφαλής ενός πε-
ριπλανώµενου θιάσου της κοµέντια ντελ άρτε. Ο Παλιάτσος 
Κάνιο πρέπει να κάνει το κοινό του να γελάσει, αν και έχει 
µόλις πληροφορηθεί για την απιστία της κολοµπίνας, την 
οποία υποδύεται η γυναίκα του, Νέντα. «Ridi Pagliaccio!» 
τραγουδά στην σπαρακτική του άρια λίγο πριν η όµορφη 
και ζωηρή Κολοµπίνα βρεθεί αντιµέτωπη µε την παράφο-
ρη ζήλεια του. Τα όρια ανάµεσα στη µυθοπλασία και στην 
πραγµατικότητα αρχίζουν να θολώνουν. Ο εξαγριωµένος και 
απατηµένος Παλιάτσος µαχαιρώνει την άπιστη γυναίκα του 
και τον εραστή της πάνω στη σκηνή. Συγκλονισµένος αναφω-
νεί στο ακροατήριο «La commedia è finita!»-«Η παράσταση 
τελείωσε!». Είσοδος ελεύθερη µε δελτία προτεραιότητας, τα 
οποία θα διανέµονται στην είσοδο του χώρου µια ώρα πριν 
την έναρξη της παράστασης.
Τοποθεσία: Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο Λουτρακίου, 
Λεωφόρος Ισθµού-Λουτρακίου. Ώρα: 11:30

5 Νοεµβρίου
Το «Reality Through Fiction” προέκυψε ως αποτέλεσµα µιας 
συλλογικής συζήτησης σε σχέση µε τους τρόπους πρόσληψης, 
πραγµάτωσης και δόµησης του πραγµατικού µέσω της διαρκούς 
προσφυγής στο φανταστικό. Με σηµείο εκκίνησης το Circuits 
and Currents, η έκθεση θα επεκταθεί στην οδό Τοσίτσα και 
τη γύρω περιοχή, καθώς και σε εικονικούς διαδικτυακούς 
τόπους, περιλαµβάνοντας επίσης ραδιοφωνικές εκποµπές και 

performances.  Κατά τη διάρκεια του διήµερου συνεδρίου 
θα διερευνηθεί η αλληλεπίδραση της πραγµατικότητας µε τη 
φαντασία στο πεδίο της λογοτεχνίας, των εικαστικών τεχνών 
και των νέων τεχνολογιών.
Τοποθεσία: Circuits and Currents, Εξάρχεια-Νεάπολη, Νοταρά 
13 και Τοσίτσα. Ώρα: 15:00-18:00

6 Νοεµβρίου 
Πώς η Τέχνη του θεάτρου συνδέεται µε τις διάφορες πτυχές 
της ζωής; Μέσα από την τέχνη της υποκριτικής θα ανακαλύ-
ψουµε τους νόµους της επικοινωνίας, το πώς λειτουργούν οι 
σχέσεις και τα συναισθήµατα. Στο τέλος του κύκλου οι µαθη-
τές πρωταγωνιστούν σε µια παράσταση και µεταφέρουν επί 
σκηνής τη νέα τους κατανόηση για τη ζωή, τις δεξιότητες που 
ανακάλυψαν, την ικανότητα τους για επικοινωνία µε το κοινό. 
∆ηλώστε συµµετοχή στα τηλ: 210 3464903, 210 3464002
Τοποθεσία: Μορφές Έκφρασης, Κέντρο Αθήνας, Αλκµήνης 
13. Ώρα: 18:30

7 Νοεµβρίου
Στο Κινηµατοθέατρο ΕΦΗ του ∆ήµου Περιστερίου, διοργα-
νώνονται για το 2015 και το 2016 ξεχωριστές πολιτιστικές 
δράσεις και εκδηλώσεις. Το πρόγραµµα των εκδηλώσεων 
έχει ως εξής: Σάββατο 7 Νοεµβρίου: Αφιέρωµα σε Λαϊκούς 
Χορούς και στον Ελληνικό Κινηµατογράφο από το Εργαστήρι 

Λαϊκών και Παραδοσιακών Χορών του ∆ήµου Περιστερίου
Τοποθεσία: Κινηµατοθέατρο ΕΦΗ, Βασιλικών 6, Κηπούπολη. 
Ώρα: 19:30

8 Νοεµβρίου
Η Τεχνόπολη του ∆ήµου Αθηναίων προτείνει µια σειρά κυρια-
κάτικων εκπαιδευτικών δράσεων για όλη την οικογένεια. Μία 
Κυριακή κάθε µήνα, γονείς και παιδιά έχουν την ευκαιρία να 
ανακαλύψουν µαζί το Βιοµηχανικό Μουσείο Φωταερίου, και 
µέσω πρωτότυπων διαδραστικών και ψυχαγωγικών δράσεων 
να γνωρίσουν την ιστορία του χώρου και της πόλης το 19ο 
και τον 20ο αιώνα. Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος, η 
είσοδος στο Βιοµηχανικό Μουσείο Φωταερίου είναι ελεύθερη, 
πραγµατοποιούνται οργανωµένες ξεναγήσεις, εκπαιδευτικές 
δράσεις για παιδιά, καλλιτεχνικά και ψυχαγωγικά εργαστήρια, 
θεατρικές παραστάσεις και προβολές, αλλά και οµιλίες και 
συζητήσεις µε µία ευρεία θεµατολογία.
Τοποθεσία: Τεχνόπολις, Γκάζι-Βοτανικός-Κεραµεικός, Πειραιώς 
100. Ώρα: 11:00

9 Νοεµβρίου
Μετά την επιτυχηµένη παρουσία της στο 
Ηράκλειο Κρήτης η Έκθεση Αστροφω-
τογραφίας Εξώκοσµο Φως: «Το ορατό 
Σύµπαν µέσα από τα Τηλεσκόπια και τις 
Κάµερες του Αστεροσκοπείου Σκίνακα» 
ταξιδεύει ως την Αθήνα και το Ίδρυµα Ευ-
γενίδου. Η έκθεση η οποία διοργανώνεται 
από το Πανεπιστήµιο Κρήτης, το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής ∆οµής 
και Λέιζερ του Ι.Τ.Ε. και το Ίδρυµα Ευγενίδου, πραγµατοποι-
είται στο πλαίσιο του εορτασµού του ∆ιεθνούς Έτους Φωτός 
2015 και θα διαρκέσει από τις 19 Οκτωβρίου 2014 έως τις 3 
Ιανουαρίου 2016. Πρόκειται για µια εντυπωσιακή έκθεση που 
προτείνει σε όλους τους φίλους/φίλες της αστροφωτογραφίας 
µια θαυµαστή περιπλάνηση ανάµεσα στα Άστρα, τα ωραιότερα 
Αέρια Νεφελώµατα, κοντινούς και µακρινούς Γαλαξίες µέχρι 
και τις εσχατιές του Σύµπαντος. Αξίζει να τονιστεί ότι πολλές 
από τις εκτιθέµενες φωτογραφίες είναι από τις ωραιότερες 
και λεπτοµερέστερες που έχουν µέχρι σήµερα διεθνώς δει το 
φως της δηµοσιότητας. Κάθε φωτογραφία συνοδεύεται από 
περιγραφή στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα των ιδιαίτε-
ρων χαρακτηριστικών του απεικονιζόµενου αστρονοµικού 
αντικειµένου.
Τοποθεσία: Ίδρυµα Ευγενίδου, Π. Φάληρο, Λεωφόρος Συγ-
γρού 387. Ώρα: 09:00-15:00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

3 Νοεµβρίου
Το χειρόγραφο βιβλίο µε τίτλο «Clementina» 
που δηµιούργησαν η Giulia Casartelli και η 
Εύα Μαραθάκη, θα παρουσιαστεί στο πλαί-
σιο µιας εικαστικής εγκατάστασης αλλά και 
ενός δωµατίου Ανάγνωσης, 
που θα φιλοξενηθούν στο 
Γενί Τζαµί και στη δηµοτική 
Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης 
- Casa Bianca, αντίστοιχα. 
Τα εγκαίνια της εικαστικής 
εγκατάστασης θα πραγµα-
τοποιηθούν την Τρίτη 3 Νο-
εµβρίου 2015, στις 20.00, ενώ το δωµάτιο 
ανάγνωσης, θα λειτουργήσει την Τετάρτη 4 
και την Πέµπτη 5 Νοεµβρίου 2015.
Τοποθεσία: Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο, 
Γενί Τζαµί, Αρχαιολογικού Μουσείου 30. Ώρα: 
20:00

4 Νοεµβρίου 
H θεατρική οµάδα ενηλίκων του ∆ΗΠΠΑ-
ΚΥΘ, του δήµου Θερµαϊκού παρουσιάζει τη 
σπονδυλωτή παράσταση «Κοκτέιλ Tseχωφ» 
στη Νέα Μηχανιώνα και στην Επανοµή. Η 
παράσταση είναι σπονδυλωτή και αποτελείται 
από διηγήµατα και µονόπρακτα του Τσέχωφ, 
που έχουν διασκευαστεί για να µεταφερθούν 

στη θεατρική σκηνή. Αρκετά από αυτά είχαν 
διασκευαστεί για πρώτη φορά το 1973 από 
τον αµερικανό θεατρικό συγγραφέα Νηλ Σάι-
µον και είχαν συµπεριληφθεί στο έργο “The 
good doctor”.
Τοποθεσία: Επανοµή, δηµοτικό θέατρο. Ώρα: 
19:30

5 Νοεµβρίου 
Είναι το πρώτο αστυνοµικό µυθιστόρηµα της 
Έλενας Ακρίτα και ο συνδυασµός του χιούµορ 
της µε το έντονο µυστήριο και το σασπένς 
καθιστούν το βιβλίο µοναδικό στο είδος. Εκεί 
που ο αναγνώστης αναζητά τον δολοφόνο, 
απολαµβάνει το καυστικό και σαρκαστικό 
χιούµορ της συγγραφέως.
Τοποθεσία: Public Θεσσαλονίκης (Στοά Χιρς), 
Τσιµισκή 24 - Μητροπόλεως 33. Ώρα: 19:00

6 Νοεµβρίου 
Το Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης πα-
ρουσιάζει την εγκατάσταση του Χρήστου Βενέτη 
«Operation Mincemeat Asides. Η εγκατάσταση 
αυτή του Χρήστου Βενέτη έχει ως αφορµή την 
επιτυχηµένη επιχείρηση παραπλάνησης των 
Ναζί από τη Βρετανική Μυστική Υπηρεσία ΜΙ 
5, κατά τη διάρκεια του β’ παγκοσµίου πολέ-
µου, που ονοµάστηκε “Operation Mincemeat 
(Επιχείρηση Κιµάς)”. Στην πραγµατική αυτή 
ιστορία, ο Χρήστος Βενέτης θολώνει τα όρια 
µεταξύ πραγµατικότητας και µυθοπλασίας µε 
την ένθεση µιας προσωπικής αφήγησης. Έτσι, 

στον συλλογικό και αντικειµενικό χαρακτή-
ρα του αρχείου υπεισέρχεται µια προσωπική 
ανάγνωση και ερµηνεία.
Τοποθεσία: Βιβλιοπωλείο του Μορφωτικού 
Ιδρύµατος Εθνικής Τραπ, Τσιµισκή 11. Ώρα: 
10:00-21:00

7 Νοεµβρίου 
Τα παιδιά ταξιδεύουν στον υπέροχο κόσµο 
της µουσικής και εξερευνούν, τα διάφορα είδη 
της µουσικής, καθώς και τα µουσικά όργανα. 
Ο µαέστρος των Public, Λεοπόλδος Ντοδιεση, 
ξεκινά τις επίσηµες ακροάσεις για να φτιάξει την 
σπουδαία συµφωνική ορχήστρα. Μη νοµίζετε 
πως χρειάζεται να είναι κανείς σολίστας, για 
να γίνει µέλος της ορχήστρας, αρκεί να έχει 
κέφι και όρεξη για παιχνίδι
Τοποθεσία: Public Θεσσαλονίκης Πυλαία, 
Mediterranean Cosmos, 11ο χιλ Εθνικής 
Οδού Θεσσαλονίκης-Μουδανιών. Ώρα: 12:00

8 Νοεµβρίου
Η «Οίνοι Βορείου Ελλάδος» συµµετέχει φέτος 
για δεύτερη συνεχή χρονιά στην «Ευρωπαϊκή 
Ηµέρα Οινοτουρισµού» µε το δίκτυο επισκέ-
ψιµων οινοποιείων «∆ρόµοι του Κρασιού της 
Βορείου Ελλάδος». Οι επισκέπτες θα έχουν την 
ευκαιρία να ξεναγηθούν στους χώρους του 
οινοποιείου Στέλιος Κεχρής, µαθαίνοντας για τις 
διαφορετικές µεθόδους παραγωγής κρασιού, 
αλλά και την ποιότητα της σύγχρονης ρετσίνας, 
αυτού του µοναδικού στον κόσµο προϊόντος 

που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της πα-
ράδοσης και του γαστρονοµικού πολιτισµού 
του τόπου µας. Παράλληλα, θα συναντήσουν 
τον οινολόγο-οινοπαραγωγό Στέλιο Κεχρή, 
τον άνθρωπο που επανα-
προσδιόρισε τη ρετσίνα µε 
το αγαπηµένο «Κεχριµπά-
ρι» και το πολυβραβευµένο 
«∆άκρυ του Πεύκου» και θα 
γνωρίσουν την οινική ιστο-
ρία της οικογένειας Κεχρή 
που χρονολογείται από το 
1911. Και όσο οι µεγάλοι θα απολαµβάνουν 
τα ποιοτικά κρασιά του οινοποιείου, οι µικροί 
φιλοξενούµενοι θα µαθαίνουν την αληθινή 
ιστορία του Ροµπέν των ∆ασών, όπως τη δι-
ηγείται µε µοναδικό τρόπο ο κουκλοθίασος 
redicolo, χρησιµοποιώντας κούκλες σε ανθρώ-
πινο µέγεθος, ζωντανή µουσική και έξυπνο 
χιούµορ, προσφέροντας συναρπαστική δράση.
Τοποθεσία: Καλοχώρι Θεσσαλονίκης Ολύ-
µπου 33. Ώρα: 11:00-17:00

9 Νοεµβρίου
Οµαδική έκθεση φωτογραφίας µε θέµα «Ταξίδι 
στα Ιωάννινα» των µελών των φωτογραφικών 
οµάδων «Φ» και «Φωτοπόροι». Η έκθεση 
προέκυψε µετά από τη διήµερη φωτογραφική 
εκδροµή που πραγµατοποίησαν οι οµάδες στα 
Ιωάννινα και αποτελείται από 130 φωτογραφίες 
25 µελών των οµάδων.
Τοποθεσία: Πολυχώρος Εικόνας Κούνιο, 
Κοµνηνών 24. Ώρα: 09:00-17:00
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4 ∆ήµος Αθηναίων
Τηλέφωνο: 210 5210637  
E-mail: koin.ergasia@cityofathens.gr

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών  
∆ήµου Αχαρνών
∆ιεύθυνση: Φιλαδελφείας & Μπόσδα.
Τηλ: 210 2415543

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών ∆ήµου  
Αγίου ∆ηµητρίου
∆ιεύθυνση: Αγ. ∆ηµητρίου 55.
Τηλ: 210 9761680

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών ∆ήµου  
Αργυρούπολης
∆ιεύθυνση: Κρήτης & Σπετσών 3.
Τηλ: 210 9956956, 210 9955671

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών ∆ήµου Βούλας
∆ιεύθυνση: Ζέφυρου 2.
Τηλ: 210 8995423

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών ∆ήµου ∆άφνης
∆ιεύθυνση: Βύρωνος 65.
Τηλ: 210 9700300

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών  
∆ήµου Κηφισίας
∆ιεύθυνση: ∆ιονύσου 73 & Γορτυνίας.
Τηλ: 210 8019931

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών ∆ήµου  
Λυκόβρυσης
∆ιεύθυνση: Ριµίνι 10
Τηλ: 210 2852945

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών ∆ήµου  
Μαρκοπούλου 
∆ιεύθυνση: Πλ. ∆. Σωτηρίου 1.
Τηλ: 22990 20149

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών ∆ήµου  
Μεταµόρφωσης
∆ιεύθυνση: Γκινοσάτη 86 & Πλαστήρα.
Τηλ: 210 2831133

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών ∆ήµου  
Νέας Μάκρης
∆ιεύθυνση: Λ. Μαραθώνος 196, 19006. 
Τηλ: 22940 58921, 22940 58923

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών ∆ήµου  
Υµηττού
∆ιεύθυνση: Υψηλάντου 5. Τηλ. 210 9704923

4 Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγείας  
Βύρωνα-Καισαριανής
∆ιεύθυνση: ∆ήλου 14, Καισαριανή.
Tηλ: 210 7640111, 210 7644705,  
210 7662247

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου
∆ιεύθυνση: Πλούτωνος 19 και Ηφαίστου, 
Περιστέρι.
Τηλ: 210 5756226, 210 5756401,  
210 5756664

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χαλανδρίου
∆ιεύθυνση: Μεσογείων και Ζαλόγγου 6,  
Αγ. Παρασκευή.
Τηλ: 210 6015079, 210 6016030

4 Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας  
Παγκρατίου Τµήµα Ενηλίκων
∆ιεύθυνση: Φερεκύδου 5, Παγκράτι.
Τηλ: 210 7016611

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αθηνών -  
Υπηρεσία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Ενηλίκων

∆ιεύθυνση: Ιουλιανού 18 και Μαυροµαταίων, 
Aθήνα. Τηλ: 210 8210222

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αιγάλεω
∆ιεύθυνση: Σούτσου 4 - Πλατεία ∆αβάκη, 
Αιγάλεω. Τηλ: 210 5449898

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Πειραιά
∆ιεύθυνση: Μπουµπουλίνας 15, Πειραιάς.
Τηλ: 210 4170546

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας ∆ραπετσώνας - 
Κερατσινίου
∆ιεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου και  
Ανδριανού 1, ∆ραπετσώνα.
Τηλ: 210 4630100, 210 4630134

4 Τµήµα Ψυχιατρικής Εφήβων και Νέων
∆ιεύθυνση: Μεσογείων 154.
Τηλ: 210 7480901

4 Κέντρο Ψυχοκοινωνικής  
Υποστήριξης Βοτανικού

∆ιεύθυνση: Ελασιδών 30 και  
Κωνσταντινουπόλεως, Βοτανικός.
Τηλ: 210 3424024

4 Κέντρα Ψυχολογικής και Κοινωνικής 
Υποστήριξης Μακροχρόνια ανέργων
∆ιεύθ.: Παπαναστασίου 22, Αιγάλεω
∆ιεύθ.: Αλκαµένους 8 & Χαρίσσης, Αθήνα  
∆ιεύθ.: Ζωσιµάδων 11 & Ελευθερίου  
Βενιζέλου, Πειραιάς. Τηλ: 210 8224674

4 Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 
Ζεφυρίου
∆ιεύθυνση: Εθν. Μακαρίου 2, Ζεφύρι.
Τηλ: 210 2682685, 210 2684194

4 ∆ήµος Ελληνικού - Αργυρούπολης
Λειτουργεί καθηµερινά ∆ευτέρα έως  
Παρασκευή και ώρα 8.30 π.µ. έως 14.30 µ.µ. 
σε νέο χώρο επί της οδού Αλεξιουπόλεως 27, 
Αργυρούπολη στον Α΄ όροφο.  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 9961973.

4 ∆ήµος Ιλίου Αττικής
∆ιεύθυνση: Νέστορος 101, 131 22 Ίλιον,  
(2ος όροφος). Τηλέφωνα: 213 2030015,  
-016, -017, -018, -019, -029. 
Fax: 210 2696 898 - 
e-mail: koinoniki@ilion.gr 

4 ∆ήµος Αγίου ∆ηµητρίου Αττικής
∆ιεύθυνση: Ξενοφώντος 10.  
Τηλ - fax: 210 9754035, 210 9768565. 
E-mail: dadkoinyp@yahoo.gr

4 ∆ήµος Αγίων Αναργύρων Αττικής 
Το γραφείο της Κοινωνικής Υπηρεσίας  
λειτουργεί καθηµερινά και παρέχει  
τις υπηρεσίες του δωρεάν σε δηµότες και 
κατοίκους του ∆ήµου Αγίων Αναργύρων. 
∆ιεύθυνση: Χίου & Καλύµνου 
Τηλ./Fax: 210 2690852

4 ∆ήµος Αλίµου Αττικής
∆ιεύθυνση: Τσουκανέλη 7.  
Τηλ.: 210 9883140 - 210 9853580.  
Fax: 210 9853580. Ώρες εξυπηρέτησης  
του κοινού: 9:00 έως 14:00 µ.µ.

4 ∆ήµος Νέας Ιωνίας Αττικής
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 2793916,  
210 2777198, 210 2723675.

4 ∆ήµος Κορυδαλλού Αττικής
∆ιεύθυνση: Ξενοφώντος 5 & Πελοπίδα,  
τ.κ. 18120, Κορυδαλλός.  
Τηλ.: 210 4963917. Fax: 210 4970518.

4∆ήµος Ζωγράφου Αττικής-ΣΚΟ  
(Συµβουλευτικό Κέντρο Οικογενειών)
∆ιεύθυνση: Ι. Μαράτου & Ευρυνόµης.  
Τηλ: 210 7793622, 210 7488382.

4 ∆ήµος Ζωγράφου Αττικής-Κέντρο  
Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής 
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
∆ιεύθυνση: Ανακρέοντος 60, τ.κ. 157 71, 
Ζωγράφου. Τηλ: 210 7473328 -9.

4 ∆ήµος Πεντέλης
Επικοινωνία κάθε ∆ευτέρα, Τετάρτη,  
Παρασκευή στα τηλέφωνα: 213 2140538 
ώρες 8:00 - 15:00, Τρίτη, Πέµπτη στα  
τηλέ-φωνα: 213 2140621, ώρες 8:00-15:00.

4 ∆ήµος Ηρακλείου Αττικής -  
Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης
∆ιεύθυνση: Στ. Καραγιώργη 2, 1ος όροφος. 
Τηλ.: 213 2000272

4 ∆ήµος Ηρακλείου Αττικής - Εργαστήριο 
Ψυχολογικής Συµβουλευτικής φοιτητών
Λειτουργεί από ∆ευτέρα έως Παρασκευή, 
10:00 π.µ. έως 4:00 µ.µ. Τηλ: 210 7277553 
και 210 7277554.

4 Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 
∆ήµου Αµαρουσίου
∆ιεύθυνση: Παλαιολόγου 9, Μαρούσι  
Τ.Κ. 15124. Τηλ.: 213 2031923 -924.  
Fax: 213 2031938, e-mail: kpsy@maroussi.gr. 
Ωράριο Λειτουργίας: ∆ευτέρα - Παρασκευή 
8:00 έως 15:00.

4 Τµήµα Ψυχολoγικής Υποστήριξης  
∆ήµου Ηλιούπολης
Τηλ: 210 9970053 -055.  
Καθηµερινά: 9.00 π.µ.-2.00 µ.µ.

4 Συµβουλευτική και Ψυχολογική  
Υποστήριξη ∆ήµος Περιστερίου
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5747888  
(∆ευτέρα & Τρίτη από 09:00-14:00) 

4 Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης  
∆ήµου Ηρακλείου Αττικής
∆ιεύθυνση: Σαλαµίνος & Ελευσινίων.  
Τηλ.: 210 2840899

4 Συµβουλευτικό Κέντρο ∆ήµου Αιγάλεω
∆ιεύθυνση: Ιερά Οδός 364 & Κάλβου,  
Αιγάλεω. Τηλ: 213 2044800 - 210 5314771 - 
210 5315667 - 210 5315668.

Κέντρα ψυχολογικής & συµβουλευτικής υποστήριξης         σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη & υπόλοιπη Ελλάδα
ψυχολογικη υποστηριξη
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4 Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης  
∆ήµου Αχαρνών
∆ιεύθυνση: Πλατεία Αγίου Νικολάου 2  
(Παλαιό ∆ηµαρχείο), Αχαρναί.  
Τηλ.: 210 - 2445778, 2403182.

4 Συµβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας  
∆ήµου Μοσχάτου - Ταύρου
∆ιεύθυνση: Κοραή 51, 1ος όροφος,  
Τ.Κ. 18345, Μοσχάτο. Τηλ.: 210 9418655.  
Ώρες εξυπηρέτησης: ∆ευτέρα - Παρασκευή: 
09:00 - 15:00

4 Γραφείο Υποστήριξης 
∆ήµου Παλλήνης
∆ιεύθυνση: Ιθάκης 12 - 1ος όροφος  
(∆ηµαρχείο Γέρακα). Ώρες Λειτουργίας  
08.00 - 15.00 καθηµερινά. Τηλέφωνο  
Κοινωνικής Υπηρεσίες & Ψυχολογικής  
Υποστήριξης: 210 6604659, 210 6604720.

4 Κέντρο Ηµέρας «Γαλήνη»
∆ιεύθυνση: Γ. Παπανίκα 43-45, Αχαρναί.
Τηλ: 210 2478830

4 ∆ιεπιστηµονικό Κέντρο Ψυχολικής  
και Θεραπευτικής Υποστήριξης  
του ∆ήµου Καλλιθέας
∆ιεύθυνση: Αθηνάς 67, Καλλιθέα. 
Τηλ.: 211 7157423, 
e-mail: diepistimoniko@yahoo.com

4 ∆ήµος Πάτρας
∆ιεύθυνση: Γούναρη 76. Τηλ: 2610 390961, 
390975. Υπεύθυνη: Ολγα ∆ηµητροπούλου

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Πάτρας
∆ιεύθυνση: Επιδαύρου 8 Αγιά - Πάτρα 
Τηλ: 2610-439569

4 Ψυχολογική Υποστήριξη  
στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης
Η ψυχολογική στήριξη ασκείται 
από εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό, 
κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, 
στα τηλέφωνα: 2310 509040, 509038 
(Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας 
των Φύλων). Οι συναντήσεις θα 
πραγµατοποιούνται στο χώρο  
του Πνευµατικού Κέντρου «Πορτοκαλιάν» 
(Σπάρτης 6Α, περιοχή Ευζώνων).

4 Γραφείο Συµβουλευτικής - Ψυχολογικής 
Υποστήριξης ∆ήµου Καλαµαριάς
Τηλ: 2313 314505 -508.

4 Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης  
∆ήµου Ωραιοκάστρου
Το κέντρο στεγάζεται στον όροφο του κτιρίου 
«Παύλος Μελάς», στο Παλαιόκαστρο  
(γωνία Καραϊσκάκη και Μακεδονικού  
Αγώνα). Η ψυχολόγος του Κέντρου δέχεται 
κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή,  
από τις 9.00 έως τις 14.00.  
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 
2310 809370 και 2313 304068.

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κεντρικού Τοµέα 
Θεσσαλονίκης
∆ιεύθυνση: Τσιµισκή και Κοµνηνών 15
Τηλ: 2310 270036, 2310 268841

4 Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής ∆υτικού Τοµέα 
Θεσσαλονίκης
∆ιεύθυνση: Πατρ. Γρηγορίου Ε΄4,  
Αµπελόκηποι. Τηλ: 2310 726918

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βορειοδυτικού 
Τοµέα Θεσσαλονίκης
∆ιεύθυνση: Στ. Παπαδοπούλου 20, Συκιές.
Τηλ: 2310 629159, 2310 629310

4 Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Θεσσαλονίκης
∆ιεύθυνση: Καυτατζόγλου 36 και Παπάφη.
Τηλ: 2310 845130-1, 2310 845900

4 ∆ήµος Θέρµης Θεσσαλονίκη-Γραφείο 
Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών 
Υπηρεσιών
∆ιεύθυνση: Ταβάκη 28, 1ος όροφος.  
Ηµέρες λειτουργίας: ∆ευτέρα έως Παρασκευή. 
Ώρες λειτουργίας: 08:00-16:00.  

Τηλέφωνο και fax: 2310 466691

4 ∆ήµος Παύλου Μελά-Θεσσαλονίκη
Για πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε 
όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες  
στο Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής  
του ∆ήµου Παύλου Μελά Λήµνου 2  
και Στ. Καζαντζίδη 56430 Σταυρούπολη
Τηλ: 2310 020179, 2310 020193.  
Fax: 2310 020191

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αλεξανδρούπολης
∆ιεύθυνση: ∆ήµητρας 19  
(Παλαιό Νοσοκοµείο, 3 ος όροφος),  
Αλεξανδρούπολη.
Τηλ: 25510-20287, 25210-25845

4 ∆ήµος Κορδελιό Ευόσµου
Το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης  
του ∆ήµου Κορδελιού - Ευόσµου  
στεγάζεται επί της οδού Πυθαγόρα  
και Μαβίλη γωνία. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 
2310 558505, 2310 558506.

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Σερρών
∆ιεύθυνση: Ιπποκράτους 9 Ηλιούπολη,  
Σέρρες. Τηλ: 23210-51230

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Καβάλας
∆ιεύθυνση: 25ης Μαρτίου 10 Άγιος Λουκάς, 
Καβάλα. Τηλ: 2510-246233, 25210-243992, 
25510-246443

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων
∆ιεύθυνση: Βαλαωρίτου 35, Ιωάννινα. 
Τηλ: 26510-74227, 38919

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κατερίνης
∆ιεύθυνση: 25ης Μαρτίου 102, Κατερίνη.
Τηλ: 23510-20020, 23510-29655

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βόλου
∆ιεύθυνση: Νικοτσάρα 20, Βόλος. Τηλ: 
24210-36811, 24210-32431, 24210-31551

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Λάρισας
∆ιεύθυνση: ∆ηµοκρατίας 119 Νεάπολη,  

Λάρισα. Τηλ: 2410-611002-3

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χαλκίδας
∆ιεύθυνση: Τσιριγώτη 29 Α, Χαλκίδα.
Τηλ: 22210-75991-3

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Τρίπολης
∆ιεύθυνση: Τσακοπούλου 2, Τρίπολη. 
Τηλ: 2710-232048

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χανίων
∆ιεύθυνση: Κροκιδά 25, Χανιά. 
Τηλ: 28210- 51364

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας  
Ηρακλείου Κρήτης
∆ιεύθυνση: Σπιναλλόγγας 1 Ηράκλειο. 
Τηλ: 2810-276441, 224256

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Σάµου
∆ιεύθυνση: Πλατεία Γρηγορίου 
Αυξεντίου, Σάµος. Τηλ: 22730-80953, 
22730-80060

Κέντρα ψυχολογικής & συµβουλευτικής υποστήριξης         σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη & υπόλοιπη Ελλάδα

. Γραµµές υποστήριξης
4 Γραµµή Βοήθειας για την Κατάθλιψη - 
Τηλ.: 1034

4 Χαµόγελο του Παιδιού - Τηλ.:1056

4 Αν είστε γονιός ή εκπαιδευτικός -  
Τηλ.: 801 801 1177

4 Αν είσαι παιδί ή έφηβος -  
Τηλ.: 116 111

4 Κέντρο Κακοποιηµένης Γυναίκας -  
Τηλ.: 210 5235318  
και 210 4112091 - 9 π.µ. - 6 µ.µ.  
Τηλ.: 210 3220900 - 6 µ.µ. - 10 µ.µ.

4 Γραµµή κατά της Οικογενειακής Βίας 
"∆ΙΠΛΑ ΣΟΥ" - Τηλ.: 800 1188881, 
210 7786800. Πανελλαδική Γραµµή Άµεσης 
Βοήθειας από σταθερό χωρίς χρέωση.

4 Συµβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών 
Πανεπιστηµίου Αθηνών -  
Τηλέφωνο: 210 7277553 και 210 7277554  
Γραµµή Άµεσης Βοήθειας.

4 Υπηρεσία Συµβούλου Ψυχικής Υγείας  
Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών -  
Τηλ.: 210 8203239

4 Συµβουλευτικό Κέντρο Πανεπιστηµίου 
Πειραιά - Τηλ.: 210 4142042 και 210 
4142043 για επικοινωνία µε φοιτητές.

4 Γραµµής SOS Αιγινητείου -  
Τηλ.: 210 7222333

4 Εθνικό Κέντρο Άµεσης Κοινωνικής 
Βοήθειας (Ε.Κ.Κ.Α.) - Τηλέφωνο: 197 
Γραµµή Άµεσης Βοήθειας του Εθνικού 
Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

4 Γραµµή Μαζί για το Παιδί - Τηλ.: 115 25

4 Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας  
του Παιδιού και του Εφήβου - Γραµµή -  
σύνδεσµος για γονείς -  
Τηλ.: 801 8011177

4 Μονάδα Επείγουσας Τηλεφωνικής 
Βοήθειας - Τηλ.: 210 7222333

4 Κέντρο "Έλλη Λαµπέτη" Ελληνική 
Εταιρεία Μαστολογίας -  
Τηλ.: 210 7773112

4 ΟΚΑΝΑ - Οργανισµός Καταπολέµησης 
Ναρκωτικών - Γραµµή SOS: 1031

4 Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 
για Καρκινοπαθείς - Τηλ.: 210 6464598

4 Ανακουφιστική Συµπονετική 
Παρηγορητική Αγωγή Σωµατείο 
"ΑΓΑΠΑΝ" για καρκινοπαθείς -  

Τηλ.: 210 7291079

4 Γραµµή Ψυχολογικής Υποστήριξης 
Ενηλίκων -  
Τηλ.: 116 123

4 Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων 
ατόµων (ΚΕΘΕΑ) -  
Τηλ. 210 3300058, 210 3820833

4 Ανοιχτό Πρόγραµµα Απεξάρτησης 
ΚΕΘΕΑ ∆ΙΑΒΑΣΗ
Τηλ: 210 8626761

4 Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης 
του Προγράµµατος Απεξάρτησης ΚΕΘΕΑ 
∆ΙΑΒΑΣΗ – Τηλ : 210 8612604

4 Μονάδα Απεξάρτησης Τοξικοµανών  
& Αλκοολικών 18 & άνω -  
Τηλ.: 210 3617089

4 Γραµµή για τον Τζόγο -  
Τηλ.: 800 1110401

4 Συνήγορος του Παιδιού -  
Τηλ.: 210 7289703

4 Ξενώνας Κακοποιηµένων Γυναικών - 
Τηλ.: 210 5244657

4 Silver Alert Hellas - Γραµµή Ζωής - 
Γραµµή για καταγγελίες κακοποίησης 
- ψυχολογική υποστήριξη και αναγγελία 
απώλειας ηλικιωµένων - Τηλ.: 1065

4 Συµβουλευτική Γραµµή Σεξουαλικής 
Υγείας -  
Τηλ.: 210 7797979

4 Γραµµή για το Αλτσχάιµερ -  
Τηλ.: 210 3303678

4 Γιατροί SOS -Τηλ.: 1016

4 hoMed - Τηλ.: 1144

4 Γιατροί κατ’ οίκον - Τηλ.: 1151

4 Κέντρο Επιχειρήσεων ΚΕΕΛΠΝΟ -
Τηλ.: 210 5212000, 210 5212054

4 Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία -  
Τηλ.: 210 6401200, 210 6456713-15

4 Εθνική γραµµή υποστήριξης  
ανθρώπων που εµπλέκονται  
µε τον καρκίνο -  
Τηλ.: 1069

4 Ανώνυµοι Ναρκοµανείς -
Tηλ.: 210 3474777
4 Ανώνυµοι Αλκοολικοί -  
Τηλ.: 210 5220416, 210 4224142

4 Ενιαία Ευρωπαϊκή Γραµµή  

για την Εξαφάνιση των Παιδιών -  
Τηλ.: 116000

4 Ανοιχτή γραµµή απεξάρτησης ΙΑΣΩΝ -
Τηλ.: 210 8656600

4 Γραµµή για εξάρτηση από τυχερά 
παιχνίδια - Τηλ.: 800111-0401

4«Γραµµή Ελπίδας» της Αντικαρκινικής 
Εταιρείας - Τηλ.: 210 3802800

4 Γραµµή Βοήθειας για θέµατα AIDS 
(Νοσοκ. Συγγρού) - Τηλ.: 210 7222222

4 Κέντρο Aµεσης Ψυχολογικής 
Υποστήριξης - Τηλ.: 210 8840712

4 Μονάδα Απεξάρτησης  
του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αττικής - 
Τηλ.: 210 3617089

4 Ανοιχτή γραµµή οικογενειακής 
συµβουλευτικής & θεραπείας -  
Τηλ.: 210 5234737

4 Ανοιχτή γραµµή εφήβων και νέων -
Τηλ.: 210 3638833

4 Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων 
Ατόµων (ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ) -  
Τηλ.: 1145 

4 ΑΡΣΙΣ -Υποστήριξη νέων  
(έως 25 ετών) που αντιµετωπίζουν 
προβλήµατα αποκλεισµού - 
Τηλ.: 210 8259880, 2310 526150,  
2310 552813, 24210 23110

4 Γραµµή βοήθειας της Ελληνικής 
Εταιρείας Νόσου Αλτσχάιµερ  
και Συγγενών ∆ιαταραχών -  
Τηλ.: 2310 909000

4 Κέντρο Πρόληψης ΕΛΠΙ∆Α - 
Τηλ.: 2310 442044, 2310 442044

4 ∆ωρεάν ψυχολογική στήριξη  
παιδιών, εφήβων και οικογενειών,  
που η ζωή τους ανατρέπεται λόγω  
των απωλειών που έχουν βιώσει -  
Τηλ.: 2310 510010

4 Κέντρο Συµβουλευτικής και 
Ψυχολογικής Υποστήριξης του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης -
Τηλ.: 2310 992643-21.

4 Η γραµµή SOS - Τηλ.: 15900 

4 Γραµµή ψυχολογικής υποστήριξης  
της ΙΘΑΚΗΣ -
Τηλ.: 2310 515150






