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

Κάθε Πέμπτη - Σημεία διανομής 
εφημερίδας στη Θεσσαλονίκη

• Μετρό-Ελληνικό

• Μετρό-Δάφνη

• Μετρό-Συγγρού-Φιξ

•  Μετρό-Ευαγγελισμός

• Μετρό-Αμπελόκηποι

• Μετρό-Κατεχάκη

• Μετρό-Αττική

• Μετρό-Άγιος Αντώνιος

• Μετρό-Αιγάλεω

•  Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο

•  Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα

•  Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

• ΟΑΕΔ: Δωδεκανήσου 10 Α

• ΟΑΕΔ, Τούμπα: Παπαναστασίου 50

• Αριστοτέλους & Τσιμισκή

• Καμάρα

Διαρκή σημεία παραλαβής εφημερίδας

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

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

e-mail: fpress@skywalker.gr

Εκδότης: Δημήτρης Φυντάνης
Αρχισυντάκτρια: Άννα Βενιέρη

Εμπορικός διευθυντής: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης
Διευθυντής πωλήσεων: Γιάννης Σοϊλεμές

Υπεύθυνη αγγελιών: Ελένη Κούτσικου
Υποδοχή αγγελιών: Μάγδα Ζουπαντή

Υπεύθυνη διαφημίσεων & χορηγιών: Κέλλυ Μπαντή
Υποδοχή διαφημίσεων:  

Ελισάβετ Καλαρούτη, Ιωάννα Παπαγγελή
Διευθύντρια marketing: Ελένη Ροκά

Διαδικτυακό marketing: Αθανασία Τσουκαλά
Διαδικτυακή έρευνα: Γεωργία Κωνσταντίνου

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

Υπεύθυνη ροής αγγελιών: Γεωργία Παναγιώταρου
Οικονομικός διευθυντής: Νεκτάριος Κολλάρος

Υπεύθυνη διεκπεραίωσης: Κορνέλια Καραγιαννίδου
Υπεύθυνη δημιουργικού: Γεωργία Κούσκουρη

Ατελιέ: Φερενίκη Κουτσούμπα
Δημοσιογραφική τεκμηρίωση: Αποστόλης Ζαβιτσάνος

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

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

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

ΑΤΤΙΚΗ
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό, Κεντρικό 

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

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

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

Κοινωνικό Παντοπωλείο-Γραφείο 
Διαμεσολάβησης

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

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

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

Αλληλεγγύης & Υγείας
•  Αθήνα, Η Αγκαλιά-Σύλλογος  

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

υποστήριξης απασχόλησης)
•  Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη Φιλοσοφικής 

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

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

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

& Κοινωνικής Υποστήριξης 
Μακροχρόνιων Ανέργων

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

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

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

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

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

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

Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Ηλιούπολη, Κοινωνικό Φαρμακείο 

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

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

Βιβλιοθήκη Αμφιάλης
•  Κερατσίνι-Δραπετσώνα, Δημοτική 

Βιβλιοθήκη Δραπετσώνας
•  Κερατσίνι-Δραπετσώνα, Δημοτική 

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

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

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

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

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

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

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Αμπελοκήπων
•  Θεσσαλονίκη - Εύοσμος,  

Δημοτική Βιβλιοθήκη Εύοσμου
•  Θεσσαλονίκη - Θερμαϊκός,  

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Θεσσαλονίκη - Σίνδος,  

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

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

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

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

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

Φυσικομαθηματικού
•  Θεσσαλονίκη, Κυλικείο  

Παιδαγωγικού ΑΠΘ
•  Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Κέντρο  

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

Άνω Τούμπας
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική  

Βιβλιοθήκη Μηχανιώνας
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική  

Βιβλιοθήκη Χαριλάου
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Κεντρική 

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

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

Διασύνδεσης
•  Θεσσαλονίκη, Πρώτο Πάτωμα
•  Θεσσαλονίκη, Συμβουλευτικό Κέντρο 

Γυναικών, Γενικής Γραμματείας  
Ισότητας Φύλων

•  Θεσσαλονίκη, Υπνωτήριο Αστέγων
•  Θεσσαλονίκη, ΧΑΝΘ

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

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

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

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

Πνευματικού Κέντρου
•  Ιτέα, Δημοτική Βιβλιοθήκη

•  Ιωάννινα, Γραφείο Διασύνδεσης, Δομής 
Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας

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

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

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

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Κρήτη, (Άγιος Νικόλαος), Κουνδούρειος 

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

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

Δημοτική Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Ομβριακή Δημοτική Ενότητα Ξηνιάδος, 

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

Βιβλιοπωλείο, Πανεπιστημιούπολη 
Πάτρας

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

•  Πάτρα, Γραφείο Διασύνδεσης ΕΑΠ
•  Πάτρα, Γραφείο Διασύνδεσης 

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

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

Αιγίου

Καβάλας

Άρτας

Αγρινίου

Αιτωλοακαρνανίας

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

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

Το περιεχόμενο
της εφημερίδαςΣυνεργασίες - Ένθετα
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εργασια

Ερευνα αγοράς για αναζήτηση εργασίας

Το καλύτερο αύριο που προσδοκώ ξεκινάει  
από σήμερα, γιατί λοιπόν να περιμένω; 

Η έρευνα αγοράς, είναι απαραίτητη έτσι ώστε ο υποψήφιος 
να προσδιορίσει τη ζήτηση αλλά και την προσφορά εργασίας 
για τον κλάδο που τον ενδιαφέρει. Οι περισσότερες επιχειρήσεις 
προβλέπουν τις ανάγκες τους και ως εκ τούτου προγραμματίζουν 
τις ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό. Τα στοιχεία που σαφώς 
εξετάζουν οι επιχειρήσεις προκειμένου να αξιολογήσουν, πριν 
προσλάβουν τους υποψηφίους και που θα πρέπει να γνωρίζει 
ο υποψήφιος εργαζόμενος είναι τα εξής:
• Η παρούσα θέση του-προϋπηρεσία
• Η ηλικία του
• Η προηγούμενη εμπειρία του
• Οι γνώσεις του και οι δεξιότητές του
• Η κατάρτιση και η εκπαίδευσή του
•  Η γνώση χειρισμού Η/Υ  

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

Γνωρίζοντας αυτά τα στοιχεία, ο υποψήφιος εργαζόμενος 
μπορεί να σταθμίσει τι περιμένουν οι επιχειρήσεις από αυτόν. 
Επίσης, θα πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά με τη μελέτη του αντα-
γωνισμού, σε σχέση με τη διεκδίκηση μιας θέσης εργασίας και 
από άλλους υποψηφίους. Μόνο κατά αυτό τον τρόπο μπορεί 
να είναι ανταγωνιστικός. Αυτό μπορεί να το πετύχει μέσω της 
δια βίου εκπαίδευσης και μάθησης, προκειμένου να είναι και 
να παραμένει ανταγωνιστικός.

 Τοποθέτηση στην αγορά εργασίας
 Μετά την υλοποίηση έρευνας, μπορείτε να προχωρήσετε 

στη στόχευση και την τοποθέτηση σε ένα κλάδο, μια αγορά, 
κ.λ.π. Εφόσον διαγνώσετε τις απαιτήσεις από την πλευρά των 
επιχειρήσεων και τις συσχετίσετε με τις δικές σας ικανότητες, 
δεξιότητες και προσόντα, μπορείτε να εστιάσετε τη δραστηριότητά 
σας σωστά και να προγραμματίσετε τις δραστηριότητές σας. Προς 
συμφέρον σας είναι να εμπλακείτε σε τομείς και επιχειρήσεις 
που θα σας επιτρέπουν να αξιοποιείτε στο μέγιστο το χρόνο 
σας και τις ικανότητές σας. Η στόχευση πέραν των άλλων είναι 
το πάντρεμα των δικών σας δυνατών σημείων με τις απατήσεις 
της θέσης εργασίας. Θα πρέπει να αποφύγετε γενικότερα την 

εμπλοκή σας σε θέσεις εργασίας οι οποίες δε σας επιτρέπουν 
να αξιοποιείτε τα προσόντα σας αλλά και σε θέσεις εργασίας 
στις οποίες είστε λιγότερο ανταγωνιστικοί, λόγω μειωμένων 
προσόντων ή αδυναμιών.

Να θυμάστε πάντα ότι δεν ψάχνετε απλώς μια δουλειά. Το-
ποθετείστε σε μια αγορά και μια θέση εργασίας και θα πρέπει 
να κάνετε την τοποθέτησή σας με τον πιο κατάλληλο τρόπο, 
απέναντι στον εργοδότη σας και σε εκείνον που σας αξιολογεί.

Επιλογή και εντοπισμός ευκαιριών
Μετά τα παραπάνω εύκολα μπορείτε να κάνετε συγκεκριμένες 

επιλογές. Διαγνώστε συστηματικά ευκαιρίες και παρακολουθή-
στε διαρκώς τη ζήτηση εργασίας. Οι επιχειρήσεις ακολουθούν 
συγκεκριμένες μεθόδους για την προσέλκυση του κατάλληλου 
προσωπικού, τις οποίες θα πρέπει να γνωρίζετε, εφόσον για 
εσάς αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών.
Οι μέθοδοι αυτές είναι:
1. Το προσωπικό της επιχείρησης: Πολλές επιχειρήσεις αξιο-
ποιούν το υπάρχον προσωπικό και τα στελέχη τους, για την 
εξεύρεση νέου προσωπικού. Τις περισσότερες φορές τα στελέχη 

αυτά γνωστοποιούν σε φίλο τους και γενικότερα στον κύκλο 
τους την πρόθεση της εταιρίας τους να προσλάβει προσωπικό. 
Μέλημά σας λοιπόν ως υποψηφίων εργαζομένων είναι να εντά-
ξετε στον κύκλο σας, αποκτώντας επαφές, τους κατάλληλους 
ανθρώπους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη συμμετοχή σας 
σε δραστηριότητες που μπορεί να σας φέρουν σε επαφή με 
αντίστοιχους ανθρώπους, με τη συμμετοχή σας σε ημερίδες, 
συνέδρια, σεμινάρια, κ.α.
2. Ο.Α.Ε.Δ. Λόγω της ύπαρξης επιδοτούμενων προγραμμάτων, 
πολλές επιχειρήσεις προσφεύγουν στον Ο.Α.Ε.Δ. Επομένως 
η επαφή σας με τα τοπικά καταστήματα του Ο.Α.Ε.Δ. είναι 
απαραίτητη.
3. Τα H.R. τμήματα / διευθύνσεις των επιχειρήσεων καθώς 
και εξειδικευμένες επιχειρήσεις προσέλκυσης και αξιολόγη-
σης προσωπικού. Μέσω του διαδικτύου από οργανωμένους 
καταλόγους, μπορείτε να εντοπίσετε επιχειρήσεις, ακόμη από 
το δικτυακό τους τόπο, ή στέλνοντας το βιογραφικό σας σε 
εξειδικευμένες επιχειρήσεις συμβούλων ανθρώπινου δυναμικού.
4. Οι ανακοινώσεις θέσεων σε σχετικές εφημερίδες αγγελιών, 
και εξειδικευμένα portals δίνοντας προτεραιότητα στα πλαίσια 
(εφόσον τις περισσότερες φορές αναγράφονται με σαφήνεια, 
προσόντα, αμοιβές, στοιχεία υπευθύνου) και βεβαίως δευτε-
ρεύοντος και τις δωρεάν αγγελίες.
5. Προκηρύξεις του δημοσίου, από σχετικά ΦΕΚ/ΑΣΕΠ.
6. Από δικές σας ανακοινώσεις σε εφημερίδες αγγελιών και 
δωρεάν αγγελιών.
7. Από το προσωπικό σας Blog.
8. Από την άμεση προσέγγιση εργοδοτών που ο κλάδος των 
εταιριών τους σας ενδιαφέρει, με την αποστολή βιογραφικού 
χωρίς εκδήλωση ενδιαφέροντος από την πλευρά της εταιρίας.
9. Από διάφορα εξειδικευμένα sites που σκοπεύουν στη συ-
νάντηση ζήτησης και προσφοράς εργασίας και επιτρέπουν την 
ηλεκτρονική καταχώρηση του βιογραφικού σας.
10. Με την ενεργό συμμετοχή σας στα Social Media και τη 
διατήρηση profil στο Linkedin.

Βασίλειος Γαλάνης - Marketing Manager/ 
Σύμβουλος Επιχειρήσεων - Καθηγητής - Συγγραφέας- 

Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων 

Είναι σοφά τα λόγια του «Γάτου του Τσέ-
σαϊρ» στο παραμύθι του Lewis Carroll «Η 
Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων» όταν το 

ρώτησε κάποια στιγμή η Αλίκη:
«Θα μου πεις σε παρακαλώ, ποιο δρόμο να 
πάρω»;
«Αυτό εξαρτάται άμεσα από το που θες να 
πας», είπε ο Γάτος.
«Δε με νοιάζει πολύ που θα πάω»… είπε η 
Αλίκη.
«Τότε, δεν έχει σημασία ποιο δρόμο θα πά-
ρεις», είπε ο Γάτος.
«...αρκεί να πάω κάπου», πρόσθεσε η Αλίκη 
σαν διευκρίνιση.
«Α, αυτό θα γίνει οπωσδήποτε», είπε ο Γάτος, 
«αρκεί να περπατήσεις αρκετά». 
Εσείς θέλετε να περπατήσετε αρκετά ή να 

αφιερώσετε χρόνο στο να σχεδιάσετε ποιο 
δρόμο θα πάρετε που να ταιριάζει στη δική 
σας μοναδικότητα και στο δικό σας όραμα;

Το σύγχρονο περιβάλλον αποτελείται από 
ένα μείγμα συνθηκών, όπως η ρευστότητα, η 
αβεβαιότητα, η πολυπλοκότητα και η ασάφεια 
(Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). 
Για ορισμένους, αυτό μπορεί να θεωρηθεί απει-
λή, για άλλους όμως δημιουργεί ευκαιρίες 
και προκλήσεις (Matrix οργανισμοί, διεθνές 
περιβάλλον, διάδραση με το εξωτερικό, free 
location) που παλαιότερα κάποιοι μπορεί να 
έκαναν πολλά χρόνια για να τις συναντήσουν.

Η αποτίμηση μιας κατάστασης αποτελεί το 
πρώτο και σημαντικό μέρος, για να απαντήσει 
κανείς – όσο πιο σωστά γίνεται – στο ερώτημα 
«τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω το μέλ-
λον που ονειρεύομαι». Οι λύσεις ορισμένες 

φορές είναι μπροστά στα μάτια μας και είναι 
απλές. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε σήμερα 
είναι πρώτα να αναγνωρίσουμε και κατόπιν 
να ενεργοποιήσουμε στο μέγιστο αυτήν την 
αίσθηση που μας έδωσαν οι γονείς μας από 
την πρώτη μέρα που ήρθαμε στον κόσμο, την 
αίσθηση της μοναδικότητας. Η μοναδικότητα 
αναδεικνύεται μέσα από τις ηθικές μας αξίες, 
την αναγνώριση των δυνατών μας σημείων, 
μέσα από τις καθημερινές μας δράσεις αλλά 
και την άριστη καλλιέργεια του προσωπικού 
“Branding”, του πως δηλαδή μας βλέπουν οι 
άλλοι. Η μοναδικότητα μας σε σχέση με το πώς 
οι άλλοι την αντιλαμβάνονται, είναι αυτό το ξε-
χωριστό κράμα που μας βοηθάει να ξεχωρίσουμε 

και να βάζουμε την προσωπική μας σφραγίδα 
σε ότι κάνουμε. Πρέπει να αποσαφηνίσουμε το 
συγκριτικό μας πλεονέκτημα και να φροντίζουμε 
να το διατηρούμε και να το καλλιεργούμε πάντα 
κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

Ξέροντας ποιοι είμαστε, μπορούμε να προ-
χωρήσουμε στο επόμενο βασικό στάδιο. Αυτό 
το «τι ψάχνουμε» αλλά και το «ποιος μπο-
ρεί να μας το προσφέρει»; Η χαρτογράφηση 
της αγοράς είναι σημαντική. Ποιες εταιρείες 
ταιριάζουν στο προφίλ μας και τα θέλω μας; 
Όλες; Είναι λίγο δύσκολο να συμβαίνει. Ποιο 
τμήμα μας ενδιαφέρει; Όλα; Μοιάζει λιγότερο 
ρεαλιστικό. Αν δεν ξέρουμε τι θέλουμε και 
δεν έχουμε σαφώς κατανοήσει σε τι είδους 

οργανισμό απευθυνόμαστε ή αν ταιριάζουμε 
με την κουλτούρα μιας εταιρείας, αυτό θα φανεί 
άμεσα σε μια πιθανή συνέντευξη. Η αποστολή 
βιογραφικών για κάθε πιθανό άνοιγμα, δεν είναι 
ο ενδεδειγμένος τρόπος αναζήτησης εργασίας. 
Ας φανταστούμε τη διαφορά που θα κάνουμε 
συγκριτικά με αυτόν που το θέλει πραγματι-
κά. Η επερχόμενη συνέντευξη δεν πρέπει να 
είναι το αποτέλεσμα μιας απεγνωσμένης προ-
σπάθειας για επαγγελματική αποκατάσταση. 
Καλό θα ήταν να είναι η απόρροια μιας μεστής 
αποτίμησης του «τι θέλουμε να κάνουμε» σε 
συνδυασμό με το «ποια εταιρεία ταιριάζει με 
εμάς και στις δικές μας αξίες». Οι περισσότερες 
μεγάλες εταιρείες, έχουν συγκεκριμένο όραμα, 
αποστολή και κουλτούρα που είναι εύκολο 
να τα βρει κανείς στο διαδίκτυο. Κι αν αυτό 
μοιάζει σε κάποιους με μια τυπική διαδικασία 
που δεν προσφέρει επιπρόσθετη αξία, για εμένα 
μοιάζει με μία διαδικασία που ακολουθεί ένας 
ώριμος και κατασταλαγμένος υποψήφιος, ο 
οποίος σε συνδυασμό με την αυτογνωσία του, 
τις ικανότητες και τις δεξιότητές του, μπορεί 
να ξεχωρίσει.

Τα χρόνια του «προσπαθώ να ταιριάξω» 
πέρασαν ανεπιστρεπτί. Τώρα ήρθε η ώρα για 
τους δυνατούς, τους μεθοδικούς, τους ξεχω-
ριστούς, που ξέρουν τι ζητάνε αλλά και το τι 
προσφέρουν αντίστοιχα. 

Διλλήματα, μπορεί να συναντήσει κανείς αρ-
κετά στην ζωή του αλλά γι’ αυτόν που ξέρει 
που θέλει να πάει, η επιλογή είναι ξεκάθαρη 
και συνειδητή. 

Θωμάς Υφαντίδης
HR Sales & Head Office PepsiCo
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επιχειρηματικοτητα

Αποτελέσματα συνάντησης του ΔΙΚΚΕΜ...
Του Δημήτρη Μιχαηλίδη

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία 
στις 17/4/2015, στη Θεσσαλο-
νίκη, συνάντηση-συζήτηση «Οι 
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επι-
χειρήσεις-ΚοινΣΕπ ΜΠΡΟΣΤΑ». 

Τη συζήτηση οργάνωσε το ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ 
Κεντρικής Μακεδονίας-ΔΙΚΚΕΜ, με την υπο-
στήριξη και την παρουσία του δημάρχου 

Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη και πολλών άλλων 
στελεχών της τοπικής διοίκησης και κοινωνίας. 

Το περιεχόμενο των εισηγήσεων, με συντονίστρια 
την κα Σ. Γκουδίνογλου, αναφέρονταν σε θέματα 
όπως: οι μέχρι σήμερα δράσεις του ΔΙΚΚΕΜ, οι 
προσεχείς στόχοι του ΔΙΚΚΕΜ, οι ανάγκες και τα 
προβλήματα των ΚοινΣΕπ και βέβαια ο Στρατηγικός 
προγραμματισμός του Υπουργείου Εργασίας για 
την Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία.

Ανάμεσα στα θέματα που αναφέρθηκαν επιση-
μαίνονται ως σημαντικότερα τα εξής:
• Η επιτακτική ανάγκη για επιμόρφωση των μελών 
των ΚοινΣΕπ για την Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οι-
κονομία-ΚΑΟ, τα πλαίσια λειτουργίας των ΚοινΣΕπ 
και για τις δυνατότητές τους, κυρίως όμως για να 
ενισχυθούν τα χαρακτηριστικά της Ομάδος των 
μελών που αποφασίζουν να συνθέσουν μια ΚοινΣΕπ. 
• Η διευκόλυνση των συνεργασιών για να προ-
σεγγίσουν καλύτερα τις ανάγκες του κοινωνικού 
συνόλου και να εξοικονομήσουν ενέργειες και 
χρήμα επιτυγχάνοντας επαρκή μεγέθη οικονο-
μικής κλίμακας. 
• Φαίνεται ότι το περιβάλλον (κοινωνικό, οικο-
νομικό, διοικητικό κλπ) των ΚοινΣΕπ δε γνωρίζει 
σχεδόν τίποτε και τα περισσότερα προβλήματα 
δημιουργούνται στην επαφή των ΚοινΣΕπ με τη 
Δημόσια Διοίκηση ή ακόμα και με την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση.

Η ανακόλουθη, με τον σκοπό και την πραγ-
ματική λειτουργία, φορολόγηση των ΚοινΣΕπ 
δημιουργεί ανασταλτικούς λόγους αποτελεσμα-
τικής επίτευξης των στόχων τους. Ακόμα και ο 
ΦΠΑ θέλει περισσότερη προσοχή για κοινωνικές 
επιχειρηματικές δομές όπως για παράδειγμα σε 
περίπτωση παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Η 
εθελοντική προσφορά χρόνου εργασίας από τις 
εντάσεως εργασίας ΚοινΣΕπ χρήζει διαφορετικής 
αντιμετώπισης. Ίσως η καθιέρωση μιας 5ετίας 
ειδικών προνομιακών συνθηκών λειτουργίας 
κατά την έναρξη, όπως μειωμένη φορολογία, 
μειωμένος ΦΠΑ, αποδοχή εθελοντικής εργασίας 
μελών κλπ, να δίνει μια σωστή βάση αντιμετώ-
πισης των οξυμένων προβλημάτων έναρξης και 
ενδυνάμωσης των ΚοινΣΕπ.

Τα προβλήματα χρηματοδοτικής υποστήριξης, 
χωρίς να αφίστανται από την αυτόνομη λειτουργία 
των ΚοινΣΕπ και την αυτοτέλειά τους, δημιουργούν 
ιδιαίτερα σημεία προσοχής.

 Ακόμα και οι εγγυήσεις συμμετοχής σε διαγω-
νισμούς, όταν πρόκειται για εργασίες των φορέων 
της κοινωνίας, για την περιοχή δραστηριοποίη-
σης της ΚοινΣΕπ θα έπρεπε να έχουν διαφορε-
τική αντιμετώπιση. Ενώ πρέπει να διερευνηθεί 

η δυνατότητα αυξημένων προκαταβολών όταν 
πρόκειται για τοπικές ΚοινΣΕπ που συνήθως είναι 
εντάσεως εργασίας. 

Η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος χρη-
ματοδοτικής ενίσχυσης πρέπει να εγκατασταθεί 
αμέσως, όπως: χρηματοπιστωτικές δομές της 
κοινωνικής οικονομίας, Ηθικές Τράπεζες, κυρίως 
αυτοτροφοδοτούμενο Ταμείο Κοινωνικής Οικο-
νομίας, μικροχρηματοδοτήσεις κλπ. 

Το νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι επαρκώς κα-
τανοητό αν υποστηρίζει τις Κοινοπραξίες ΚοινΣΕπ 
για την προσέγγιση μεγεθών κλίμακας, ενώ η 
καθυστέρηση εφαρμογής της Οδηγίας 24/2014 για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (που πρέπει να γίνει νόμος 
του κράτους μέχρι το τέλος 2015) δυσκολεύει 
την κατάσταση, στους δημόσιους διαγωνισμούς. 
Ήδη προκάλεσε πολλά κακεντρεχή σχόλια και 
απορρίψεις Δημοσίων Συμβάσεων μέχρι σήμερα.

Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα και σήμερα συμπο-
λίτες (ακόμα και δημόσιοι υπάλληλοι ή σύμβουλοι 
επενδύσεων) που διαχωρίζουν τις επιχειρήσεις, 
όσον αφορά τις δυνατότητες συμμετοχής τους σε 
προγράμματα χρηματοδοτούμενα ή επιδοτούμε-
να. Δεν έχει γίνει απολύτως κατανοητό ότι όλες 
οι επιχειρήσεις τόσο της ιδιωτικής οικονομικής, 
όσο και της κοινωνικής οικονομίας, πρέπει να 
συμμετέχουν ισότιμα σε διάφορες ευκαιρίες.

Το Σεπτέμβριο του 2014 η Ευρωβουλή εξέδωσε 
ψήφισμα για την υποστήριξη και διευκόλυνση 
της μεταβίβασης - ολική ή μερική- πτωχευμένων 
ιδιωτικών επιχειρήσεων ή με χωρίς κληρονό-
μους εταιρείες, σε ΚοινΣΕπ εργαζομένων. Έτσι 
συνέβη το «θαύμα» κατά την ενσωμάτωση των 
δύο Γερμανιών. Μέσα σε ένα χρόνο δημιουρ-
γήθηκαν 400 εργασιακοί συνεταιρισμοί (όπως 
οι ΚοινΣΕπ) που ανέλαβαν τις σταματημένες 
πρώην κρατικές βιομηχανίες της τότε Ανατολικής 
Γερμανίας. Χρειάζεται κάτι παρόμοιο να γίνει και 
η σημερινή Ελλάδα. 

Επιβάλλεται η ομογενοποίηση στην Ελλάδα 
των διαφορετικών συνεργατικών νομοθεσιών, 
ανάλογα με το Υπουργείο. Πρέπει να γίνει μια 

ενιαία νομοθεσία για την Κοινωνική & Αλλη-
λέγγυα Οικονομία. Σήμερα υπάρχει νομοθεσία 
για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς (Υπ. Γεωρ-
γίας), για τους Αστικούς Συνεταιρισμούς (Υπ. 
Ανταγωνιστικότητας), ΚοινΣΕπ (Υπ. Εργασίας), 
Συνεταιρισμοί Προνοίας (Υπ. Προνοίας) κλπ. 
Φαίνεται ότι ο περιορισμός για συμμετοχή ενός 
πολίτη σε πάνω από μία ΚοινΣΕπ σε επίπεδο 
περιφερειακής ενότητας στερείται λογικής. Η 
κοινωνία είναι σε επίπεδο Δήμου και μέχρι εκεί 
θα έπρεπε να υπάρχει ο περιορισμός. 

Επιπλέον φαίνεται περίεργο το ότι παρουσιάζο-
νται ορισμένες ΚοινΣΕπ με τεράστιους τζίρους και 
με ανεπαρκή μισθωτή εργασία. Οι ΚοινΣΕπ έγιναν 
για να προωθήσουν την απασχόληση. Πρέπει 
να απασχολούν κόσμο. Και μάλιστα κυρίως, ή 
πρωταρχικά, τα δικά τους μέλη. Πιθανώς μια 
κάποια μορφή ποσόστωσης θα βοηθούσε στον 
εξορθολογισμό εργαζομένων προς τον αριθμό 
των μελών τους, ώστε να μη διολισθήσουν οι 
ΚοινΣΕπ σε συγκαλυμμένες εταιρικές δομές. 

Τέλος, τονίστηκε ξανά, ότι η κοινωνία είναι 
κυρίως τοπική, και επομένως οι συνεργασίες 
των ΚοινΣΕπ θα πρέπει να ενισχύονται για το 
τοπικό επίπεδο. Το περιφερειακό επίπεδο είναι 
κατάλληλο πεδίο οργάνωσης Δικτύων και Μη-
χανισμών Στήριξης (Δ. Φεγγίτης, 1/4/2015). Το 
απρόσωπο, γραφειοκρατικό, μακρινό, αντιπρο-
σωπευτικό κεντρικό επίπεδο δεν είναι επιθυμητό, 
καθόσον καταγράφονται συνεχώς ανεπίτρεπτοι 
και ανήθικοι επηρεασμοί «αντιπροσώπων» και 
«εκπροσώπων» σε κεντρικές δομές. Σε κεντρικό 
επίπεδο ίσως θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα 
«FORUM» συλλογικοτήτων που υποστηρίζουν 
την Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία.

Το ΔΙΚΚΕΜ συνθέτει το Σύλλογο «ΔΙΚΤΥΟ 
ΚοινΣΕπ Κεντρικής Μακεδονίας» για την καλύ-
τερη συμμετοχή του σε τυπικές διαδικασίες στην 
Κεντρική Μακεδονία, το καταστατικό του οποίου 
έχει ήδη υπογραφεί από τους απαραίτητους, 
αλλά δέχεται και άλλους συμπολίτες από όσες 
ΚοινΣΕπ επιθυμούν.

H συνεταιριστική επιχειρηματική μορφή: Οραμα 2020
Το συνεργατικό κίνημα είναι η καλύτερη έκφραση της ζωντά-

νιας και της αυθεντικότητας των οργανώσεων της κοινωνίας. 
Ταυτίζεται σχεδόν απόλυτα και ακολουθεί όλα τα χαρακτηριστικά 
της ύπαρξής μας.

Και όπως στη ζωή το κύριο χαρακτηριστικό είναι οι διακυ-
μάνσεις της και οι εναλλαγές της, μέρα-νύχτα, ύπνος-ξυπνητός, 
εγρήγορση-χαλάρωση, άνω-κάτω κλπ, έτσι και στο συνεργατι-
κό κίνημα καταγράφονται κορυφές και καταπτώσεις. Άλλωστε 
μόνο οι μηχανές και οι οργανώσεις παρουσιάζουν σταθερή 
απόδοση, ανεξάρτητη από τους ανθρώπους, και κάποια στιγμή 
«σπάνε» και διαλύονται. Κάθε τι ζωντανό έχει διακυμάνσεις και 
αναζωογονήσεις. Μετά μια περίοδο πλήρους κατάρρευσης του 
συνεργατικού-συνεταιριστικού κινήματος εκτιμάται ότι πρέπει 
να ανασυνταχθεί και να μεγαλουργήσει και πάλι. Όχι σαν αυτο-
σκοπός, αλλά σαν μια ανάγκη του κοινωνικού συνόλου, όπως 
καταγράφεται παγκοσμίως. 

Απλά στην Ελλάδα θα πρέπει να ξεκινήσουμε με «αρνητικό 
χάντικαπ», διότι ο συνεργατισμός απαξιώθηκε πλήρως, και απέ-
κτησε αρνητική έννοια, και με τη βοήθεια της πολιτείας, με τον 
νόμο 4015/του 2011. Το 2012 ο ΟΗΕ το χαρακτήρισε «Διεθνές 
έτος Συνεργατισμού», μετά από εισήγηση του Διεθνούς Γραφείου 
Εργασίας (ILO) και ήδη σε όλο τον κόσμο κινούνται για την ανά-
πτυξη του συνεργατισμού σε όλες της ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Τον Ιανουάριο 2013 η Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία 
(International Cooperative Aliance-ICA) συνέταξε το σχέδιο 
για μια Συνεταιριστική Δεκαετία «ΟΡΑΜΑ 2020», με στόχο η 
συνεταιριστική επιχειρηματική μορφή να γίνει μέχρι το 2020 ο 
αναγνωρισμένος ηγέτης στην οικονομική, κοινωνική και περι-
βαλλοντική βιωσιμότητα και να γίνει η ταχύτερα αναπτυσσόμενη 
μορφή επιχείρησης.

Η Ευρωπαϊκή Περιοχή του ICA ανέλαβε εκστρατεία ανάπτυξης 
του Σχεδίου «ΟΡΑΜΑ 2020» και σε μια όσο το δυνατόν ποιο 
αντιπροσωπευτική συνάντηση συλλογικοτήτων και δομών της 
πραγματικής κοινωνικής οικονομίας την Παρασκευή 6 Μαρτίου 

2015, στις φιλόξενες εγκαταστάσεις της ΕΕΤΑΑ, συζητήθηκαν 
οι προοπτικές αναζωογόνησης του συνεργατικού κινήματος με 
πρωτοβουλία του ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΠΑ και της Cooperatives Europe. 
Τα αποτελέσματα της συνάντησης αφορούν θέματα όπως:

Η ενσωμάτωση σε κάθε καταστατικό συνεταιρισμού οι 
επτά συνεταιριστικές αρχές: Εθελοντισμός, δημοκρατικός 
έλεγχος των μελών, οικονομική συμμετοχή των μελών, 
αυτονομία και ανεξαρτησία, εκπαίδευση και ενημέρωση, 
συνεργασία μεταξύ συνεταιρισμών και ενδιαφέρον 
για την κοινότητα. Και βέβαια πρέπει να γίνει 
απολύτως σαφής ο συνεταιριστικός Τρόπος της 
Επιχειρηματικότητας που είναι το τρίπτυχο: Αυτο-
βοήθεια μέσω της Ιδιοκτησίας, Αυτοέλεγχος μέσω 
της Δημοκρατικής Διακυβέρνησης και Αυτονομία 
μέσω της Αυτορρύθμισης. Κάθε άλλη ελαστικότητα 
δημιουργεί αποκλίσεις από το συνεταιριστικό κίνημα.

Ο πλουραλισμός στους συνεταιρισμούς δεν τους διαφοροποιεί 
από τον προσανατολισμό τους στον άνθρωπο. Σήμερα καταγρά-
φουμε συνεταιρισμούς παραγωγών, καταναλωτών, εργαζομένων, 
πιστωτικές ενώσεις, συνεταιρισμούς λιανικής πώλησης ή αγοράς 
και κοινωνικούς. 

Η Ευρωπαϊκή Περιφέρεια της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμ-
μαχίας αποτελείται από 70 Μέλη από 33 Ευρωπαϊκές Χώρες (στις 
οποίες μέχρι σήμερα δεν περιλαμβάνεται η Ελλάδα), και έχει 7 
Eυρωπαϊκές Τομεακές Συνεταιριστικές Οργανώσεις: Αγροτικές-
Cogeca, Τραπεζικές-EACB, Καταναλωτών-Λιανικής-Euro Coop, 
Οικοδομικούς-Cecodhas, Βιομηχανίας & Υπηρεσιών-Cecop, 
Φαρμακευτικοί-EUSP και Ανανεώσιμες Πηγές-RESCoop. 

Αν οι τρεις κύριες συνιστώσες του συνεργατισμού είναι η 
τεχνική υποστήριξη, η κοινωνία και τα εργαλεία, φαίνεται ότι το 
ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΠΑ, το ΙΣΕΜ, η ΠΡΩΣΚΑΛΟ, το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και η ΕΤΑΓΡΟ 
αποτελούν πολύ καλή βάση για την τεχνική υποστήριξη, ενώ η 
κοινωνία έχει βαθειά ανάγκη για ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης, 
αλληλεγγύης και αμεσοδημοκρατίας. Κυριότερο σημείο προσοχής 

και εργαλείο για την αναζωογόνηση του συνεργατισμού πρέπει 
να είναι η κοινή ενιαία ελληνική νομοθεσία για την κοινωνική 
οικονομία και το συνεργατισμό (συνεταιρισμό).

Ακολουθεί η άμεση ανάγκη για σύσταση ενός χρηματοπιστω-
τικού εργαλείου της κοινωνικής οικονομίας για να στηρίζει τα 
κοινωνικά εγχειρήματα. 

Οι προτεραιότητες θα μπορούσαν να είναι: 
1. Η δημιουργία υποστηρικτικού πλαισίου για τους συνεταιρισμούς
2. Αύξηση της ευαισθητοποίησης των νέων για τους συνεταιρι-
σμούς και
3. Ένας συνεταιριστικός οδικός χάρτης για την υποστήριξη έναρξης 
και ανάπτυξης συνεταιριστικών επιχειρήσεων 

Στόχος και επόμενο βήμα θα είναι η οργάνωση Πανελλήνιου 
Συνεδρίου Συνεργατισμού το φθινόπωρο 2015, αφού μέχρι το 
Μάιο 2015 θα διαμορφωθεί ένα κείμενο-διακήρυξη όσων ενδια-
φέρονται και επιθυμούν την αναζωογόνηση του συνεργατισμού 
στην Ελλάδα. Πληροφορίες από την ομάδα πρωτοβουλίας: Λουκάς 
Μπρέχας-6972404946, www.diktio-kapa.dos.gr/.
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επιχειρηματικοτητα

14 κριτήρια επιλογής μιας franchise επιχείρησης
Μια από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους 

ανάπτυξης Δικτύων Καταστημάτων σε όλο 
τον κόσμο είναι το Franchise. Ειδικότερα 

στην Ελλάδα είναι αρκετά συνηθισμένο, αλλά 
λιγότερα είναι τα επιτυχημένα παραδείγματα 
βιώσιμης ανάπτυξης. Αν και είναι αδύνατο να 
προσδιορίσουμε τη δυνατότητα franchise μιας 
επιχειρηματικής ιδέας, χωρίς να έχει προηγηθεί 
σημαντική ανάλυση, ωστόσο έχουμε εντοπί-
σει μία σειρά από 14 κριτήρια πρόβλεψης που 
αξιολογούν την ικανότητα μιας εταιρείας για 
franchise καθώς και την πιθανότητα ότι θα επι-
τύχει ως franchisor.

Αξιοπιστία
Για να πουλήσει μία εταιρεία καταστήματα 

franchise, θα πρέπει να είναι αξιόπιστη στα μάτια 
των υποψήφιων franchisees. Η αξιοπιστία μπορεί 
να αντανακλάται σε μία σειρά από τρόπους, οι 
πιο διακεκριμένοι από τους οποίους είναι: το 
μέγεθος της επιχείρησης, ο αριθμός των μονάδων, 
τα χρόνια λειτουργίας, η εμφάνιση της πρότυπης 
μονάδας, η δημοσιότητα, η ευαισθητοποίηση 
των καταναλωτών ως προς το brand, η δύναμη 
της διοίκησης.

Διαφοροποίηση
Πέρα από την αξιοπιστία, μία εταιρεία franchise 

θα πρέπει να διαφοροποιείται επαρκώς από τους 
franchise ανταγωνιστές της. Η διαφοροποίηση 
αυτή μπορεί να έχει τη μορφή του διαφοροποι-
ημένου προϊόντος ή υπηρεσίας, του μειωμένου 
κόστους επένδυσης, μίας μοναδικής στρατηγικής 
marketing ή διαφορετικών αγορών ενδιαφέροντος.

Δυνατότητα Μετάδοσης Γνώσης
Το επόμενο κριτήριο δυνατότητας franchise 

είναι η ικανότητα μίας επιχείρησης να διδάξει 
ένα σύστημα σε άλλους. Για να πραγματοποιήσει 
franchise μία εταιρεία οφείλει να είναι γενικά σε 
θέση να εκπαιδεύσει πλήρως έναν υποψήφιο 
franchisee, μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό 
διάστημα. Γενικά μιλώντας, αν μία επιχείρηση 
είναι τόσο πολύπλοκη ώστε να μην μπορεί να 
εκπαιδευτεί ο franchisee σε τρεις μήνες, η εταιρεία 
θα δυσκολευτεί στο franchising. Κάποιοι πιο 
πολύπλοκοι franchisors αντισταθμίζουν αυτό το 
μειονέκτημα στοχεύοντας αποκλειστικά σε προο-
πτικές franchise που είναι ήδη «εκπαιδευμένες» 
στο δικό τους τομέα (π.χ ένα ιατρικό franchise 
στοχεύει αποκλειστικά σε γιατρούς).

Ικανότητα Προσαρμογής
Στη συνέχεια, μετρήστε πόσο εύκολα μπορεί 

μία έννοια να προσαρμοστεί από μία αγορά σε 
μία άλλη. Κάποιες έννοιες (π.χ. το barbecue) δεν 
μπορούν να εφαρμοστούν επιτυχώς σε μεγάλες 
γεωγραφικές εκτάσεις εξαιτίας των διακυμάνσεων 
στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Κάποιες 
άλλες έννοιες (π.χ. ιατρικές πρακτικές), περιορί-
ζονται από τους εκάστοτε νόμους του κράτους. 
Υπάρχουν επίσης ιδέες που αποδίδουν μόνο και 
μόνο επειδή βρίσκονται σε μία συγκεκριμένη 
τοποθεσία ενώ κάποιες άλλες λειτουργούν χάρη 
στις μοναδικές ικανότητες/ταλέντα των ατόμων 
που βρίσκονται πίσω από τις έννοιες/ιδέες αυτές. 
Τέλος, υπάρχουν ιδέες των οποίων η επιτυχία 
οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στα χρόνια 
επιμονής και στο χτίσιμο σχέσεων της εταιρείας 
με τους πελάτες.

Βελτιωμένα και επιτυχημένα πρότυπα 
επιχειρήσεων

Ένα βελτιωμένο πρότυπο είναι απαραίτητο για 
να αποδειχθεί ότι το σύστημα έχει δοκιμαστεί και 
έχει γενικά καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση 
των franchisees. Το πρότυπο λειτουργεί επίσης ως 
πεδίο δοκιμής για νέα προϊόντα, νέες υπηρεσίες, 
τεχνικές marketing, merchandising (εμπορευμα-
τοποίηση) και επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. 
Η περιστασιακή εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα 

είναι με εταιρείες των οποίων οι επιχειρήσεις 
franchise περιλαμβάνουν την άμεση πώληση 
ιδιόκτητου προϊόντος ή υπηρεσίας.

Τεκμηριωμένα συστήματα
Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση διαθέτει συστήματα. 

Για να είναι όμως οι επιχειρήσεις franchisable, τα 
συστήματα αυτά θα πρέπει να τεκμηριώνονται 
με τρόπο τέτοιο, που να επικοινωνείται αποτε-
λεσματικά στους franchisees. Γενικά μιλώντας, 
μια επιχείρηση που επιθυμεί να πραγματοποιήσει 
franchise (franchisor) θα πρέπει να τεκμηριώσει 
τις πολιτικές, διαδικασίες, συστήματα, φόρμες, 
επιχειρησιακές πρακτικές της σε ένα ολοκληρωμένο 
και φιλικό προς το χρήστη εγχειρίδιο λειτουργίας 
και/ή εκπαιδευτική ενότητα ηλεκτρονικής μορφής.

Προσιτές τιμές
Οι προσιτές τιμές απλώς αντικατοπτρίζουν την 

ικανότητα του franchisee να πληρώσει για την 
εκάστοτε επιχείρηση/κατάστημα franchise που 
ζητάει. Το κριτήριο αυτό αντανακλά τόσο τις 
διαθέσεις του υποψήφιου franchisee, όσο και 
το πραγματικό κόστος ανοίγματος ενός franchise 
καταστήματος/επιχείρησης. Για παράδειγμα, ένα 
ξενοδοχείο franchise πολλών εκατομμυρίων 
δολαρίων είναι προσιτό σε επενδυτές ακινήτων, 
ενώ ένα κατ/μα franchise με start-up κόστος (εκ-
κίνησης) $100,000 που στοχεύει υποψήφιους με 
εμπειρία γραφείου μπορεί να μην είναι.

Απόδοση επένδυσης
Αυτή είναι μια πραγματική δοκιμασία του 

franchisability. Μια επιχείρηση franchise οφεί-
λει, ασφαλώς, να είναι κερδοφόρα. Αλλά πολύ 

περισσότερο από αυτό, μια επιχείρηση franchise 
θα πρέπει να αποδίδει αρκετό κέρδος, ώστε η 
απόδοση της επένδυσης των franchisees σε χρόνο 
και χρήμα να είναι επαρκής και ικανοποιητική. 
Το κέρδος είναι πάντα σχετικό. Πρέπει πάντα 
να μετράται σε σχέση με την επένδυση ώστε να 
έχει αριθμητικό νόημα. Με τον τρόπο αυτό, η 
επένδυση για ένα franchise μπορεί να μετρηθεί 
συγκριτικά με άλλες επενδύσεις συγκρίσιμου 
ρίσκου που ανταγωνίζονται για τα χρήματα 
του franchisee.

Τάσεις στην αγορά και συνθήκες
Οι τάσεις της αγοράς αποτελούν το κλειδί στον 

μακροπρόθεσμο προγραμματισμό. Δεν αποτελούν 
τόσο δείκτη francisability, όσο έναν γενικότερο 
δείκτη της επιτυχίας μιας επιχείρησης. Πρόκει-
ται για αναπτυσσόμενη ή παγιωμένη αγορά; 
πώς θα επηρεάσει αυτό την επιχείρησή σου στο 
μέλλον; τι επίδραση θα έχει το διαδίκτυο; τα 
προιόντα και οι υπηρεσίες των franchisees θα 
παραμείνουν σχετικά στα επόμενα χρόνια; Τι 
κάνουν οι ανταγωνιστές (franchised και μη) και 
με ποιο τρόπο το ανταγωνιστικό περιβάλλον θα 
επηρεάσει την πιθανότητα επιτυχίας του franchisee 
μακροπρόθεσμα;

Κεφάλαιο
Το franchise αποτελεί ένα χαμηλού-κόστους 

μέσο επέκτασης μιας επιχείρησης-αυτό όμως δε 
σημαίνει ότι πρόκειται για επέκταση χωρίς κόστος. 
Ο franchisor χρειάζεται το κεφάλαιο και τα εφόδια 
για να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα franchise. Τα 
εφόδια που απαιτούνται για την αρχική υλοποίηση 
ενός προγράμματος franchise ποικίλει ανάλογα 

με το εύρος του προγράμματος επέκτασης. Εάν 
η εταιρεία επιθυμεί να πουλήσει μία ή δύο μονά-
δες franchise, η απαραίτητη νομική τεκμηρίωση 
μπορεί να ολοκληρωθεί με χαμηλό κόστος της 
τάξεως $15,000. Παρ'όλα αυτά για franchisors που 
στοχεύουν σε «επιθετική» επέκταση, το start-up 
κόστος κυμαίνεται από $100,000 ή παραπάνω. 
Μάλιστα, αν προσθέσουμε στο σύνολο και τα 
κόστη εκτύπωσης, ελέγχων, marketing και προ-
σωπικού, ο franchisor μπορεί να ζητήσει ένα ποσό 
της τάξης $250,000 ή και παραπάνω προκειμένου 
επιτύχει τους επεκτατικούς στόχους του.

Δέσμευση για σχέσεις
Οι επιτυχημένοι franchisors εστιάζουν στο 

«χτίσιμο» μακροπρόθεσμων και αμοιβαία εποι-
κοδομητικών σχέσεων με τους franchisees τους. 
Δυστυχώς, δεν κατανοούν όλοι οι οργανισμοί 
franchise το σύνδεσμο που υπάρχει μεταξύ σχέσεων 
και κέρδους. Ισχυροί δεσμοί με τους franchisee, 
επιτρέπουν στον franchisor να πουλήσει πιο 
αποτελεσματικά, να προτείνει πιο εύκολα τυχόν 
απαραίτητες αλλαγές στο εκάστοτε σύστημα αλλά 
και να παρακινήσει τους franchisees και τους 
διευθυντές τους να παρέχουν στους πελάτες 
τους προϊόντα και υπηρεσίες σταθερού επιπέδου.

Η δύναμη της διοίκησης
Η πιο σημαντικός παράγοντας που συμβάλει στην 

επιτυχία οποιουδήποτε προγράμματος franchise, 
είναι η δύναμη της διοίκησης του. Διαπιστώσαμε 
ότι ο πιο συνήθης συντελεστής αποτυχίας των 
αρχάριων franchisors, είναι η υποστελέχωση ή η 
έλλειψη εμπειρίας σε διοικητικό επίπεδο. Συχνά, 
οι νέοι franchisors προσπαθούν να αναλάβουν 
τα πάντα οι ίδιοι. Πέρα από την απορρόφηση 
πολλών νέων θέσεων εργασίας για τις οποίες 
οι franchisors έχουν ελάχιστο ή και καθόλου 
χρόνο, οι τελευταίοι οφείλουν να επιδεικνύουν 
εμπειρία ακόμη και σε τομείς για τους οποίους 
έχουν ελάχιστη ή και καθόλου εμπειρία: franchise 
marketing, franchise πωλήσεις, χειρισμός ηγεσίας, 
διαχείριση διαφημιστικού κεφαλαίου, εκπαίδευση 
και διαχείριση λειτουργιών πολλαπλών μονάδων.

Καλή φήμη - Brand
Ουσιαστικά όλο το περιεχόμενο μιας καλής 

επιχειρηματικής συμφωνίας-συνεργασίας με 
σύστημα franchise προσδιορίζεται μέσα στην 
μάρκα-brand και την αξία που έχει δημιουργηθεί. 
Οι πελάτες-καταναλωτές επιλέγουν με βάση μια 
συσσωρευμένη αξία που δημιουργείται με την 
πάροδο του χρόνου και η οποία καθοδηγεί και 
επιβεβαιώνει αυτές τις επιλογές. Το πιο σημαντικό 
περιουσιακό στοιχείο όλων των εταιρειών είναι 
το brand, η καλή φήμη. Αυτό χρειάζεται πολύ 
χρόνο για να δημιουργηθεί αλλά πολύ πιο εύκολα 
μπορεί να αρχίσει να αποδομείται.

Χρόνος
Αυτό το κριτήριο του χρόνου, ειδικά στην Ελ-

λάδα έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί έχει σημασία να 
υπάρχει συν-αντίληψη ότι μια επιχείρηση θέλει 
χρόνο για να ωριμάσει και από την άλλη κανείς 
δεν μπορεί να περιμένει να πλουτίσει μόνο με 
τη σύλληψη μιας ιδέας χωρίς να συντρέχουν 
και να εκπληρώνονται όλα τα προηγούμενα 
κριτήρια επιλογής. Επίσης η διαχρονική επιτυχία 
μιας επιχείρησης είναι μια άλλη προέκταση του 
κριτηρίου επιλογής χρόνου και μάλιστα από τα 
πιο σημαντικά και κύρια στην ιεράρχηση.

Σε κάθε περίπτωση όλα αυτά τα κριτήρια επιλο-
γής είναι απαραίτητα για να υπάρχει μια σοβαρή 
αξιολόγηση που θα οδηγήσει σε μια απόφαση 
με μειωμένο περιθώριο ρίσκου και σοβαρό εν-
δεχόμενο επιτυχίας.

Κλείνοντας, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι 
τελικά αυτός που επίσης πρέπει να συνεκτιμηθεί 
γιατί όλα αυτά τα κριτήρια επιλογής επηρεά-
ζονται σε απόλυτο βαθμό από τις ανθρώπινες 
συμπεριφορές.
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εθελοντισμοσ

Η LALIBELA-Σύλλογος Βοήθειας Παιδιών Αιθιοπίας είναι μια ελληνική, 
ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία ιδρύθηκε το 1996 
από Έλληνες εθελοντές με σκοπό την παροχή στέγης, τροφής, ένδυσης, 
εκπαίδευσης και ιατρικής κάλυψης στα ορφανά και άπορα παιδιά της Αι-
θιοπίας. Η Αιθιοπία παραμένει μια από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, 
που μαστίζεται από φτώχεια, αρρώστιες και λιμούς, θύματα των οποίων 
είναι σήμερα 6 εκατομμύρια ορφανά. Στόχος μας είναι να δώσουμε την 
ευκαιρία σε όσα περισσότερα ορφανά, άπορα και εγκαταλελειμμένα παιδιά 

να μεγαλώσουν και να μορφωθούν, ώστε να σπάσουν τον φαύλο κύκλο της φτώχειας και 
να ζήσουν με τις δικές τους δυνάμεις.Η υποστήριξη των παιδιών αυτών πραγματοποιείται 
μέσω προγραμμάτων «αναδοχής» στην Ελλάδα, σε συνεργασία και με μη κυβερνητικές 
οργανώσεις στην Αιθιοπία. Ο Σύλλογος καλύπτει τις ανάγκες στέγασης σε Κέντρα Παιδικής 
Φροντίδας, διατροφής, εκπαίδευσης και ένδυσης του κάθε παιδιού με την υποστήριξη του 
ανάδοχου γονιού.Σημαντικό μέρος του έργου αποτελούν οι αποστολές των Ελλήνων ανα-
δόχων στην Αιθιοπία, ώστε η πράξη της αναδοχής να αποκτήσει μια προσωπική διάσταση. 
Αρκετές φορές μέσα στο έτος, γιατροί, νοσηλευτές, εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι και ανάδοχοι, 
όλοι εθελοντικά, επισκέπτονται, επικοινωνούν και εξετάζουν τα παιδιά μεταφέροντας ρουχισμό, 
ιατροφαρμακευτικό και εκπαιδευτικό υλικό αλλά κυρίως την αγάπη τους στην πράξη. Επίσης, 
ο Σύλλογος πραγματοποιεί έργα υποδομής (γεωτρήσεις, λουτρά, βιβλιοθήκες) με σκοπό τη 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα Κέντρα Παιδικής Φροντίδας. Σήμερα, ο Σύλλογος 
υποστηρίζει περισσότερα από 800 παιδιά σε 8 Κέντρα Παιδικής Φροντίδας, που βρίσκονται 
σε 8 διαφορετικές περιοχές της Αιθιοπίας ενώ στα 18 χρόνια δράσης του έχει υποστηρίξει 
περισσότερα από 1.200 παιδιά, από τα οποία 130 είναι σήμερα φοιτητές και 24 απόφοιτοι 
Πανεπιστημίων. Το έργο αυτό έγινε πραγματικότητα χάρη στην οικονομική βοήθεια και την 
αγάπη Ελλήνων αναδόχων και μελών, απλών καθημερινών ανθρώπων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μας και φωτογραφίες από τις αποστολές 
στην Αιθιοπία:
• επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: www.lalibela.gr
• τη σελίδα μας στο Facebook
• επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail: info@lalibela.gr
• ή στον αριθμό 210 3227478
• ή περάστε από τα γραφεία μας να γνωριστούμε και να τα πούμε από κοντά.

Ο Στρατός της Σωτηρίας είναι ένας παγκόσμιος χριστιανικός οργανισμός που 
δραστηριοποιείται σε 126 χώρες. Ξεκίνησε το 1865 στο Δυτικό Λονδίνο και 
στην Ελλάδα το 2007. Τον Ιανουάριο του 2011 Ο Στρατός της Σωτηρίας στην 
Ελλάδα αναγνωρίστηκε σαν Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Υπάρχουν 
δύο κέντρα του Στρατού της Σωτηρίας ένα στη Θεσσαλονίκη επί της οδού 
Μοναστηρίου 12 και το δεύτερο στην Αθήνα επί της οδού Κοδριγκτώνος 61 

στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Τα προγράμματα του Στρατού της Σωτηρίας απευ-
θύνονται σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες όπως παιδιά ηλικιωμένους αλλά και σε άτομα ή 
οικογένειες που η ζωή τους έχει αρνητικά επηρεαστεί από την παρούσα οικονομική κρίση. 
Πρόσφατα ένα δεύτερος χώρος του Στρατού της Σωτηρίας άνοιξε στο κέντρο της Αθήνας για 
να βοηθήσει θύματα σωματεμπορείας. Τα προγράμματα μας υποστηρίζονται από εταιρείες 
και οργανισμούς που έχουν την βάση τους στον Ελληνικό χώρο, καθώς και από ιδιώτες. 
Ιστοσελίδα: www.salvationarmy.gr

Αγγελία:

Στην προσπάθειά μας να συμβάλουμε δυναμικά προς ένα καλύτερο αύριο για συνανθρώ-
πους μας που το έχουν ανάγκη, λειτουργούμε, στο χώρο μας επί της οδού Κοδριγκτώνος 
61, προγράμματα εύρεσης εργασίας και κοινωνικής φροντίδας. 
Η συμμετοχή οιουδήποτε έχει τη δυνατότητα και τη διάθεση να προσφέρει υποστήριξη σε 
αυτό μας το έργο, είναι σημαντική για την επιτυχία αυτών των προγραμμάτων.

Επικοινωνία:
Ε-mail: polis@salvationarmy.gr. Τηλέφωνο: 6975 728790

Tο Φιλανθρωπικό Σωματείο “ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ”
στα 25 χρόνια λειτουργίας του προσέφερε βοήθεια σε 550 οικογένειες 
και 2.200 παιδιά. Στα χρόνια αυτά:
• έγιναν 9 εγχειρήσεις, βαπτίστηκαν 24 παιδιά,
• βραβεύτηκαν 50 παιδιά

• έγιναν 7 γάμοι
• καλύψαμε φροντιστήριο και δίδακτρα για 60 παιδιά
• 487 παιδιά φιλοξενήθηκαν σε κατασκήνωση
• 60 οικογένειες φιλοξενήθηκαν σε ξενοδοχείο στο Ξυλόκαστρο
• 98 οικογένειες με 186 παιδιά παραθέρισαν στη Ν. Μάκρη. 
Το Σωματείο είναι μη κερδοσκοπικό και διοικείται από 20μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Συ-
νεχίζει και σήμερα με άριστη οργάνωση, ποιότητα εργασίας και πείρα στη προστασία και 
φροντίδα του παιδιού.

Για τον λόγο αυτό το Σωματείο έχει ανάγκη εκτός από εθελοντές και για τα παρακάτω:
• Τρόφιμα
• Είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας
• Πάνες- βρεφικό γάλα- βρεφικές κρέμες
• Μικροβιολογικά εργαστήρια τα οποία θα μπορούν δωρεάν να εξυπηρετούν τις ανάγκες σε 
μικροβιολογικές εξετάσεις γονέων και παιδιών
• Κατασκηνώσεις και ξενοδοχεία που θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν δωρεάν οι οικογένειες 
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

Επικοινωνία:
Kαθημερινά, σε ιδιόκτητο χώρο, στην οδό Στησιχόρου 15- Κολωνάκι
Τηλ: 210-7293404 & 210-7215901. Fax: 210-7293403

Το φιλοζωικό Σωματείο «ο Άργος» ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1996 και 
από τότε αγωνίζεται για την ανακούφιση των ζώων που υποφέρουν. 
Είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση, δεν επιχορηγείται από κανέναν φορέα 
και το έργο του βασίζεται αποκλειστικά σε εθελοντές.

Οι τομείς στους οποίους κυρίως δραστηριοποιείται το Σωματείο μας 
είναι:

• Η στείρωση των αδέσποτων ζώων
• Η περίθαλψη των τραυματισμένων ή άρρωστων
• Η ζωοφιλική εκπαίδευση στα σχολεία
• Η συμμετοχή σε πανελλαδικές και παγκόσμιες εκστρατείες όπως η βελτίωση της ελληνικής 
νομοθεσίας για τα ζώα, η κατάργηση των τσίρκο, η μείωση των πειραμάτων σε ζώα κ.ά.
Γενικώς προσπαθούμε να βοηθήσουμε σε όσες περιπτώσεις μπορούμε! Οι ανάγκες μας είναι 
μεγάλες, κυρίως σε εθελοντές, σπίτια φιλοξενίας, τροφές, κλουβιά μεταφοράς και χρήματα. 
Όλα τα χρήματα που συγκεντρώνουμε διατίθενται αποκλειστικά σε στειρώσεις και περιθάλ-
ψεις αδέσποτων ζώων.

Όποιος θέλει να στηρίξει ή να συμμετάσχει στο έργο μας μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας 
στο τηλέφωνο 6932 091666 ή στο e-mail: effie_argos@hotmail.com

Η Θετική Φωνή είναι ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος,των ανθρώ-
πων που ζούν με τον HIV/AIDS.

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2009 με σκοπό την προάσπιση των δικαιω- 
μάτων των οροθετικών, την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του HIV/AIDS, καθώς και τον περι-
ορισμό των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεών του στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το Καταστατικό του, για την επίτευξη του σκοπού του, ο σύλλογος αγωνίζεται για 
την εξασφάλιση καλύτερων πρακτικών πρόληψης και ενημέρωσης, υπηρεσιών περίθαλψης 
και κοινωνικής μέριμνας των ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS αλλά και των ευάλωτων στον 
HIV κοινωνικών ομάδων. Παράλληλα, εργάζεται για την κοινωνική αποδοχή, αλληλεγγύη και 
υποστήριξη των ομάδων αυτών ώστε να αντιμετωπιστούν οι παραβιάσεις της αξιοπρέπειας 
και των ανθρώπινων δικαιωμάτων τους.

Κοινωνική δικτύωση:
Η Θετική Φωνή είναι μέλος της Ε.Σ.Α.μεΑ., του AIDS Action Europe, του Ευρωπαϊκού Κοινω-
νικού Φόρουμ για το HIV/AIDS, συμμετέχει στη Βουλή της Κοινωνίας των Πολιτών, στο HIV 
Europe, στο Ευρωπαϊκό δίκτυο χωρών χαμηλού επιπολασμού, στο IPPF κ.α.

Αιτήσεις για εθελοντές:
Επικοινωνία:
Τηλέφωνο: 210 8627572. Fax: 211 8001051. E-mail: info@positivevoice.gr
Διεύθυνση: Αγίων Αναργύρων 13, 10554, Αθήνα

Ο Σύλλογος «Φροντίδα» είναι ένας Πανελλήνιος Σύλλογος πρόληψης, 
ενημέρωσης και συμπαράστασης ατόμων με εγκεφαλική παράλυ-
ση, νοητική υστέρηση και σύνδρομο down. Ιδρύθηκε το 2008 στον 
Πειραιά με σκοπό να προσφέρει κοινωφελές έργο στις οικογένειες 
που καταφεύγουν στην αναζήτηση βοήθειας λόγο των προβλημάτων 

υγείας που αντιμετωπίζουν. Ο Σύλλογος Φροντίδα είναι αναγνωρισμένο ως φιλανθρωπικό 
σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πιστοποιημένο από το Υπουργείο Υγείας και από το 
Πρωτοδικείο με αριθ. 7483/2008. Διοικείται από 7μελές διοικητικό συμβούλιο και εποπτεύεται 
από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τη Νομαρχία Πειραιά. Δραστηριο-
ποιείται κυρίως στην περιοχή της Αττικής και απευθύνεται σε όλη την Ελλάδα. Ο Σύλλογος 
μας πιστεύει ότι το πολιτιστικό επίπεδο μιας κοινωνίας αναδεικνύεται σε σημαντικό βαθμό 
από τον τρόπο που αντιμετωπίζει, όσα μέλη της διαφέρουν ή μειονεκτούν. Οι συμπολίτες 
μας με αναπηρία δεν παύουν να αποτελούν φορείς προσωπικής ελευθερίας, αξιοπρέπειας 
και δημιουργικότητας. Τα άτομα με αναπηρία έχουν μεν ειδικές ανάγκες, όμως διαθέτουν 
ασφαλείς και ειδικές δυνατότητες, τις οποίες αναπτύσσουν με αξιοθαύμαστο τρόπο, τους 
μηχανισμούς αναπλήρωσης.Τα άτομα με αναπηρία δεν είναι ούτε κοινωνικοί παραβάτες, 
ούτε απόβλητοι, αλλά άνθρωποι που αποκλίνουν από έναν ιδεατό τύπο "μέσου ανθρώπου". 
Είμαστε ενάντια σε οποιαδήποτε προκατάληψη, κοινωνική ανισότητα, στάση απόρριψης και 
εμπαιγμού, απέναντι στα άτομα με αναπηρία, κοντά όμως στην ανάδειξη και στήριξη των 
αυτονόητων ανθρώπινων δικαιωμάτων τους, την μόρφωση, την υγεία, την εργασία, τη ζωή.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία σχετικά με τη δραστηριότητα και το έργο 
του συλλόγου.

Επικοινωνία:
Site: www.frodida.gr. Τηλ: 210 4908631. Fax: 211 7205287

Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ είναι μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική περιβαλλοντική 
οργάνωση που ιδρύθηκε το 1992, για την προστασία της άγριας ζωής και του 
φυσικού περιβάλλοντος, με δράσεις έρευνας πεδίου, επιστημονικής μελέτης, 
ευαισθητοποίησης κοινού, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εθελοντισμού 
για την προστασία της άγριας ζωής, την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και της 
αειφορίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η λειτουργία του Περιβαλλοντικού 

Κέντρου ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ στο νομό Φλώρινας έδωσε λύση στο πρόβλημα των αιχμάλωτων 
αρκούδων και λύκων καθώς και στην ενημέρωση του κοινού για τα μεγάλα θηλαστικά.Η 
αναπαραγωγή του ελληνικού ποιμενικού σκύλου και η δωρεάν διάθεση του σε κτηνοτρό-
φους ορεινών περιοχών αποσκοπεί στην αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και άγριας ζωής. 

Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ είναι αστική, μη κερδοσκοπική εταιρία και ασκεί πολιτική πίεση για την 
προστασία της φύσης αναπτύσσοντας δράσεις ευαισθητοποίησης κοινού, περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης και εθελοντισμού.

Επικοινωνία:
Όποιος θέλει να στηρίξει ή να συμμετάσχει στο έργο μας μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας 
στο τηλέφωνο 6932 091666 και στο e-mail: effie_argos@hotmail.com με την Υπεύθυνη 
Εθελοντών, Έλενα Ποντίκη στο 23860 41500 ή στο epontiki@arcturos.gr
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 
Η New Health System (NHS) που δραστηριοποιείται 
στο χώρο προγραμμάτων υγείας αναζητά:

Υπάλληλο για Γραμματειακή Υποστήριξη  
& Έκδοση Συμβολαίων - Αθήνα

Ηλικίας 25-35 ετών για έμμισθη θέση εργασίας στην 
εταιρία.

Χαρακτηριστικά υποψηφίων:  
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη γραμματειακή θέση. 
•Άριστη ικανότητα οργάνωσης και επικοινωνίας. 
•Πολύ καλή χρήση εφαρμογών Η/Υ (excel-word-
power point-στατιστική). 
•Άριστη γνώση Αγγλικών.

Θα εκτιμηθεί: 
•Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ από ασφαλιστική / στατιστική  
(πανεπιστήμιο Πειραιά) ή σχολή υγείας Χαροκόπειου 
πανεπιστημίου. 
•Προϋπηρεσία / εμπειρία σε ασφαλιστική εταιρία, 
ασφαλιστικό γραφείο.

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

Το ξενοδοχείο Aegean Melathron στη Χαλκιδική, μέλος 
της αλυσίδας Aegean Star Hotels, επιθυμεί να προσλάβει: 

Γραμματέα Διοίκησης

Η ιδανική υποψήφια θα πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ / ΙΕΚ διοίκησης επιχειρήσεων 
•Τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση Αγγλικής και Γερμανικής γλώσσας 
•Γνώση Ρωσικής γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Άριστη γνώση Η/Υ, αρχειοθέτησης και εμπορικής 
διαχείρισης 
•Επαγγελματική συμπεριφορά 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις

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

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋ-
ποθέσεις, να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους 
σημείωμα με φωτογραφία στο e-mail: melathron@
aegeanstar.com, τηλ: 23740 20.820, φαξ: 23740 
24.707, υπόψη διοίκησης του ξενοδοχείου.

Το ξενοδοχείο Aegean Melathron στη Χαλκιδική, 
μέλος της αλυσίδας Aegean Star Hotels, επιθυμεί 
να προσλάβει: 

Γραμματέα Διοίκησης

Η ιδανική υποψήφια θα πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ / ΙΕΚ διοίκησης επιχειρήσεων 
•Τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση αγγλικής και γερμανικής γλώσσας 
•Γνώση ρωσικής γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Άριστη γνώση Η/Υ, αρχειοθέτησης και εμπορικής 
διαχείρισης 
•Επαγγελματική συμπεριφορά 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις

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

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋ-
ποθέσεις, να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους 
σημείωμα με φωτογραφία στο e-mail: manager-chal@
aegeanstar.com. Τηλ: 23740 20820, φαξ: 23740 24707, 
υπόψη Διοίκησης του Ξενοδοχείου.

Γραμματειακή Υποστήριξη 

Για απασχόληση στην Μύκονο

•Πτυχίο ελληνικό ή ξένου Πανεπιστημίου 
•Πολύ καλή προφορική και γραπτή γνώση  
της αγγλικής γλώσσας. 
•Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, MS Office  
και internet applications 
•Προϋπηρεσία στον Τουρισμό

Παρέχεται: 
•Διαμονή  
•Διατροφή

Αποστολή βιογραφικών απαραιτήτως με φωτογραφία 
μόνο στο ακόλουθο link: eliasuites@hotmail.com

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Αποτελούμε το τμήμα μηχανοργάνωσης πολλών μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων παρέχοντας Managed ICT 
Services από το 2001. Διαχειριζόμαστε δεκάδες servers 
& εκατοντάδες Η/Υ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Είμαστε σύμβουλοι σε λύσεις διαχείρισης ICT, πιστο-
ποιημένοι συνεργάτες VMware, Symantec, Microsoft, 
HP & Cisco καθώς και συνεργάτης της DELL. Πελάτες 
μας είναι μερικές από τις δυναμικότερες ελληνικές 
και ξένες επιχειρήσεις.

Μηχανικός Υποστήριξης ICT  
(Ref: TEC/2015/01) - Αθήνα

Η θέση: 
Η Omnis αναζητά δυναμικό επαγγελματία  
για θα συμμετάσχει στην ομάδα υλοποίησης  
& τεχνικής υποστήριξης.

Ο κατάλληλος υποψήφιος διαθέτει ικανοποιητικό εύρος 
τεχνικών γνώσεων στις τεχνολογίες συστημάτων & 
δικτύων που χρησιμοποιούμε, καθώς και εμπειρία σε 
εταιρικά (οργανωμένα) περιβάλλοντα. Κύρια καθήκοντα 
της θέσης αποτελούν η απομακρυσμένη και επιτόπια 
υποστήριξη τελικών χρηστών, η διάγνωση προβλη-
μάτων και βλαβών, η εγκατάσταση, αναβάθμιση και 
διαμόρφωση Η/Υ, περιφερειακών και server rooms.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Τουλάχιστον οκτώ (8) χρόνια επαγγελματικής 
εμπειρίας σε τμήματα μηχανογράφησης ή εταιρείες 
πληροφορικής. 
•Ικανότητες επικοινωνίας (γραπτής & προφορικής), 
ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και επαγγελματισμός. 
•Καλή τεχνική κατάρτιση σε τεχνολογίες  
συστημάτων & δικτύων επώνυμων  
κατασκευαστών (HP, IBM, Microsoft, VMware, 
Symantec, Acronis, Kaspersky, Sophos) 
•Εμπειρία εγκατάστασης και υποστήριξης δικτυακών 
και περιφερειακών συσκευών 
•Μεγάλη άνεση στη χρήση εφαρμογών, μεθόδων 
και εργαλείων ICT (Service Desk, Internet,  
μικτονόμηση, labelling, κα) 
•Πολύ καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας.

Πρόσθετα προσόντα: 
•Πιστοποίηση Microsoft ή άλλη 
•Μεταφορικό μέσο 
•Εμπειρία σε εταιρικό περιβάλλον

Παροχές: 
•Συμμετοχή σε μια έμπειρη και μεθοδική ομάδα 
•Πολιτισμένο και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Εξέλιξη και ανάπτυξη τεχνογνωσίας 

Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail:  
careers@omnis.gr, website: www.omnis.gr 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Υπεύθυνος Back Office  

Τμημάτων Χονδρικής & Τουριστικού

Περιοχή: Αθήνα 
Τύπος απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Η ελληνική εταιρεία Scooterise, πρωτοπόρα σε προ-
ϊόντα και υπηρεσίες βιώσιμης μετακίνησης, αναζητά 
υπεύθυνο back office για το τμήμα χονδρικής & του 
τουριστικού της τμήματος.
Περιγραφή Θέσης Εργασίας:  
Τμήμα χονδρικής (Προϊόντα) 
•Διαχείριση παραγγελιών - τιμολόγηση 
•Γραμματειακή υποστήριξη 
•Αλληλογραφία με εταιρικούς πελάτες καθώς  
και πελάτες λιανικής 
•Διαχείριση γκάμας προϊόντων, κερδοφορίας  
και δημιουργία ανάλογων reports 
•Έλεγχος και απογραφή αποθήκης (stock) 
•Πώληση προϊόντων και υπηρεσιών από κατάστημα 
•Διασφάλιση ομαλής λειτουργίας καταστήματος, 
σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 
•Εφαρμογή & έλεγχος τήρησης των λειτουργικών 
διαδικασιών της Εταιρείας 
•Ενημέρωση πελατών χονδρικής για υπόλοιπα  
& διευθέτηση ημερομηνίας πληρωμής 
•Επικοινωνία με πελάτες χονδρικής σε τακτά  
χρονικά διαστήματα για ανεφοδιασμό προιόντων 
•Ενημέρωση Πωλητών της επιχείρησης  
για την εξέλιξη των παραγγελιών  
και των υπολοίπων τους 
•Επικοινωνία με προμηθευτές εξωτερικού 
•Πλήρης απασχόληση
Τουριστικό τμήμα (Υπηρεσίες):  
•Επικοινωνία με εταιρικούς πελάτες για νέες  
υπηρεσίες και κρατήσεις (Τουριστικά γραφεία,  
ξενοδοχεία κ.α) 
•Ομαλή λειτουργία της διαδικασίας ξεναγήσεων 
πριν / κατά τη διάρκεια και μετά την ξενάγηση. 

(φόρτιση οχημάτων, τσεκάρισμα πίεσης ελαστικών, 
καταγραφή βλαβών κ.α) 
•Ενημέρωση και καταγραφή επιβεβαιωμένων  
κρατήσεων στο κεντρικό σύστημα κρατήσεων 
•Ικανότητα άμεσης πώλησης των υπηρεσιών  
ξεναγήσεων scooterise, σε τουρίστες πελάτες  
διερχόμενοι στο γραφείο 
•Αλληλογραφία και ανταπόκριση σε αλληλογραφία 
(email) ερωτήσεων από τουρίστες πελάτες  
με στόχο την μετατροπή ενδιαφέροντος σε πώληση. 
•Καταγραφή στατιστικών στοιχείων των επιτυχη-
μένων ξεναγήσεων (διάρκεια, τιμή, εθνικότητα κ.α)
Δυνατότητα για εργασία Σάββατο και Κυριακή, κυρίως 
τους μήνες Απρίλιος - Σεπτέμβριος
Απαραίτητα προσόντα:  
•Πολύ καλή γνώση και προϋπηρεσία χρήσης  
μηχανογραφικού συστήματος (UNION εμπορικό  
ή συναφές πρόγραμμα) 
•Γνώση διαχείρισης τιμολογίων και παραστατικών 
•Άριστη χρήση Microsoft Office (excel σε καλό επίπεδο) 
•Γνώση βασικών λειτουργιών προγραμμάτων 
cloud όπως Dropbox ή/και Google Drive 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Επιπλέον γνώση ξένης γλώσσας θεωρείται προσόν 
•Ικανότητα εξυπηρέτησης λιανικών και χονδρικών 
πελατών 
•Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Εύκολη και γρήγορη επικοινωνία 
•Ικανόνητα για εύρυθμη εργασία κάτω από πίεση 
•Επικοινωνιακή/Επικοινωνιακός με Έλληνες  
καθώς και πελάτες εξωτερικού 
•Επαγγελματισμός 
Η εταιρεία προσφέρει:  
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Εργασία σε εταιρεία με θετικό πρόσημο ανάπτυξης
Οι υποψήφιες και υποψήφιοι παρακαλούνται να 
αποστέλλουν το βιογραφικό τους στο e-mail: hello@
scooterise.com & fanisarafidis@gmail.com
Διεύθυνση: Scooterise IKE, Χατζηχρήστου 18,  
Αθήνα 11742, πλησίον Μετρό Ακρόπολης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ 
Java/Coldfusion Developer  
(Oracle, SQL, Javascript)  

(ref: JCD/04/15), Brussels, Belgium

With expertise in Java EE and ColdFusion web and 
multi-tier development, using SOA, Oracle RDBMS 
and applying RUP and Agile.

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

We currently have a vacancy for a Java/Coldfusion 
developer, fluent in English, to offer his/her services 
as an expert who will be based in Brussels. The work 
will be carried out either in the company’s premises 
or on site at the customer premises. In the context of 
the first assignment, the successful candidate will be 
integrated in the Development Team of the company 
that will closely cooperate with a major client’s IT 
team on site.

Your tasks: 
•Analysis of user requirements, implementation, 
maintenance and design of web and multi-tier 
applications; 
•Development and integration of new technological 
components; 
•Design and integration of the database  
with software applications; 
•Implementation of user requirements  
and prototyping; 
•Definition of tests scenarios, testing  
and debugging the applications and 
implementation of change requests; 
•Production of high quality technical documentation; 
•Provision of assistance during deployment  
and configuration of databases  
and of the applications; 
•Participation in meetings with project members 
and provision of training to end users.

Your skills: 
•Minimum 10 years of combined relevant 
university studies and experience in IT; 
•Minimum 8 years of experience in design  
and development of web and multi-tier 
applications using Java, Java EE and ColdFusion. 
•Hands on experience with EJB, RMI, JMS, JAX-
RP, JSP, JDBC, SOAP and Web API; 
•Proven working experience with relational 
databases like Oracle, SQL and PL/SQL; 
•Experience in development on multiple browsers 
including responsive web design using JavaScript 
and Jquery; 
•Experience in software development 
methodologies such as RUP or AGILE; 
•Good knowledge of front end technologies  
and specifically HTML5 and XML; 
•Proven knowledge of enterprise application 
architectures like SOA or Cloud; 
•Excellent knowledge in continuous build  
and continuous integration and modelling tools 
such as UML; 
•Excellent command of English. Knowledge  
of French will be an asset.

Our offer: If you are seeking a career in an exciting and 
dynamic company, where you will offer your services as 
part of a team of a major European Institution, operating 
in an international, multilingual and multicultural 
environment where you can expect real chances to 
make a difference, please send us your detailed CV 
in English, quoting reference: (JCD/04/15), to the 
following e-mail address: careers@eurodyn.com 

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

 
Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες 
εταιρίες πληροφορικής στην Ελλάδα αναζητά για το 
τμήμα παραγωγής για τα γραφεία της στην Αθήνα:

Developer C# - Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση ανάπτυξης database εφαρμογών 
με τη χρήση Microsoft .NET Framework, C#  
και Microsoft SQL Server 
•Προϋπηρεσία 3 τουλάχιστον έτη 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
•Ευχάριστη, δυναμική προσωπικότητα 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας

Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας απαραιτήτως 
τον κωδικό της θέσης μέσω του link:  http://goo.gl/
W0S8yo.Τηλέφωνο επικοινωνίας: 211 500 7000. 
Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπισθούν με εχεμύ-
θεια και επαγγελματισμό. Τα βιογραφικά σημειώματα 
που δε θα αναφέρουν το σχετικό κωδικό θέσης δε 
θα λαμβάνονται υπόψη.

MyOmega is the Technology Company for the Internet 
of Things. In MyOmega we are growing the possibilities 
of the IoT in tight collaboration with our customers.

MyOmega offers top career possibilities for those 
people who love to innovate and develop their skills. 

MyOmega provides Mobile Technology and Application 
Services, Mobile IP and Products.

We are located in Athens and Nuremberg. Our customers 
are top international companies in the forefront of 
the technology.

MyOmega is currently seeking to recruit candidates 
with the following Academic and professional skills:

SW Application Designers:  
•C, C++, Java, UML 
•Database Systems 
•Frameworks: Android, Linux 
•Algorithmic knowledge and analytic thinking 
•Efficient creation of high Performing Applications 
and Application Frameworks 
•Excellence in Linux Kernel Knowledge and 
Multiprocessor Usage

SW Platform Embedded Designers:  
•All of the above, plus Intel, ARM platforms

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

Kindly submit your detailed cv  
in english:webadmin@myomegasys.com

Hardware Design Engineer

Περιγραφή: Η εταιρεία EMPELOR με μακροχρόνια 
εμπειρία σε αγορές υψηλής ασφαλείας και στον πολύ 
ευαίσθητο τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών 
αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα και λύσεις, που κά-
νουν τα κινητά μέσα επικοινωνίας ασφαλέστερα στη 
χρήση. Για την υποστήριξη των αυξανόμενων αναγκών 
στην ανάπτυξη της πλατφόρμας www.secocard.ch, η 
εταιρεία αναζητά ενθουσιώδεις και νέους συνεργάτες 
για πλήρη απασχόληση στην Αθήνα και στο Ηράκλειο 
Κρήτης. Εναλλακτικά, η εταιρεία μπορεί να συνεργαστεί 
με τον/την υποψήφιο/α συνεργάτη είτε μέσω Home 
Working είτε ως freelancer.

Hardware Design Engineer: The position requires the 
design and development of state-of-the-art portable 
devices, with analog and digital circuitry. The successful 
candidate will participate in the complete hardware 
development cycle from design to documented release 
in system architecture, CAD/CAM PCB design, prototype 
test and evaluation.

Απαιτήσεις:  
Απαραίτητα προσόντα:  
•University degree in Electrical/Electronics 
Engineering (or Physics with MSc in Electronics) 
•Proven experience in system design, digital and 
analog design and complex system integration 
•Familiarity with digital and analog electronic 
measurements (Oscilloscopes, Logic Analyzers) 
•Familiar with Cadsoft Eagle for CAD/CAM PCB 
design. 
•Bluetooth classic and LE technology 
•WiFi technology 
•Ικανότητες στην επικοινωνία, ευελιξία, μεθο-
δολογία, αποτελεσματικότητα, και στο ομαδικός 
χαρακτήρας 
•Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία στην 
ελληνική και αγγλική γλώσσα

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα:  
•Postgraduate studies on a relevant technical 
area 
•Familiarity with μodelling & simulation tools 
(MATLAB/Simulink, RF Simulation tools) 
•Experience in RF design (Antennas, transceivers, 
etc.) 
•Familiarity with Software programming using 
ATMELs processors. 
•Γραπτή και προφορική επικοινωνία στην Γερμανική 
Γλώσσα 
•Γνώσεις ασφάλειας συστημάτων, ηλεκτρονικών 
πιστοποιητικά, smartcards
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα με e-mail στο career@empelor.com

Our Client, a leading global technology company, is 
seeking to hire a 

Linux Systems Administrator

For its newly established operation in Greece.

The ideal incumbent must have 3rd level education 
combined with Computer related qualifications, 2-3 
years experience as a Linux Administrator.

Company offers attractive remuneration package, 
as well as sound potential for personal professional 
growth.

Send your cv on this e-mail: ps@amrop.gr

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Λογιστική εταιρία αναζητά:

Λογιστή-τρια / Φοροτεχνικό 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα προσόντα για την κάλυψη της θέσης: 
•Τήρηση βιβλίων Β’ & Γ’ κατηγορίας 
•Πλήρης γνώση φορολογικής νομοθεσίας φυσικών 
και νομικών προσώπων 
•Εξειδίκευση σε θέματα ελεγκτικής  
και λογιστικών ελέγχων 
•Ο κατάλληλος υποψήφιος /α θα πρέπει  
να είναι άνω των 35 ετών, να διαθέτει αποδεδειγμένη 
προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο και να έχει γνώσεις 
και εμπειρία στο σύνολο του κύκλου των λογιστικών 
εργασιών και υποχρεώσεων. 

•Σα χαρακτήρας να είναι συνεργάσιμος,  
συνεπής και επικοινωνιακός.

Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης

Παρακαλούμε τα βιογραφικά που αποστέλλονται να 
ανταποκρίνονται στα προαπαιτούμενα της θέσης. Απο-
στολή βιογραφικών στο e-mail: kassandraqwerty@
gmail.com

Μεγάλη βιομηχανική εταιρία ζητά για άμεση πρόσληψη:

Λογιστή (κωδ: ACC.GR) 
Στερεά Ελλάδα - Ν. Βοιωτίας

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι οικονομικής κατεύθυνσης. 
•3ετής τουλάχιστον εμπειρία στη βιομηχανική  
λογιστική, βιβλία Γ’ κατηγορίας. 
•Γνώσεις ΚΒΣ, φορολογία εισοδήματος. 
•Άριστη γνώση MS Office και λογιστικών πακέτων 
E.R.P. 
•Ηλικία έως 35 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα στην ακόλουθη διεύθυνση: 
cvspost1@gmail.com

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
3D Designer - Athens

Fontana, a worldwide leading company in the field of 
water features is looking for a talented and skillful 
3D designer to become an integral part of the team 
that provides our clients with life-like 3D animations 
and renders of cinematic quality.

Qualities we like: 
•Passionate about everything 3D and artistic. 
•Creativity - you should take the brief and improve 
it in ways that add value to the project. 
•Fast learner - we want you to continuously grow 
your knowledge and fine-tune your expertise  
and not require hand holding. 
•Crazy about the details but have solid 
understanding of where to cut corners  
to match deadlines. 
•Ambitious - you should respect the growing 
philosophy of the company and add to it through 
your work.

Responsibilities: 
•Taking projects from concept through production 
•Create realistic, life-like stills and animated 
renders based on CAD drawings and briefs 
•Post-production to achieve optimum results 
•Modelling of equipment 
•Graphic design and implementation

Requirements: 
•More than 2 years of experience in 3D design  
and rendering 
•More than 4 years of graphic design experience 
•Excellent knowledge of precision modelling 
•Excellent knowledge of 3D Studio Max, V-Ray 
•Deep understanding of HDRI implementation 
•Proficient with Adobe After Effects, Photoshop 
and entire Adobe CS 
•Working knowledge of Real Flow 
•Working knowledge of MS Office 
•Excellent organizational skills 
•Up-to-date with the latest trends and best 
practices in 3D design and rendering

Nice to have: 
•Prior experience in architecture and/or industrial 
design sector 
•Working knowledge of web design  
and/or development

If you feel that you are an ideal candidate for this 
job, send us your CV and Portfolio to the following 
e-mail: info@fontanafountains.com

H Career In Progress (www.careerinprogress.gr) 
είναι μια εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών Υπη-
ρεσιών στους τομείς της αναζήτησης εργασίας, του 
επαγγελματικού προσανατολισμού και της ανάπτυξης 
επιχειρηματικής ιδέας. Για λογαριασμό Συνεργάτη της, 
Εταιρείας Διοργάνωσης Εκδηλώσεων στην Αθήνα, 
ζητά να καλύψει θέση 

Graphic Designer

Απαραίτητες προϋποθέσεις:  
•Πτυχίο Γραφιστικής 
•Αποδεδειγμένη γνώση αγγλικών σε επίπεδο 
Proficiency 
•Excellent Knowledge Photoshop, Illustrator,  
In Design, Office 
•Δείγμα εργασιών (portfolio) 

•Προαιρετική γνώση Flash, Corel, Max Premier  
θα ληφθεί θετικά υπόψη 
•Προϋπηρεσία 1-2 ετών σε αντίστοιχη θέση 
θα ενισχύσει την υποψηφιότητα

Η θέση θα καλυφθεί από άτομο οργανωτικό, δημι-
ουργικό, γρήγορο, με δεξιότητες αποδοτικότητας υπό 
συνθήκες πίεσης και με ομαδικό πνεύμα.

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα και 
δείγμα εργασιών στο info@careerinprogress.gr συ-
μπληρώνοντας τον κωδικό (Graph_Designer)

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Η εταιρεία TELEPHONE NET E.Π.Ε. ως εξουσιοδο-
τημένος αντιπρόσωπος του ομίλου Forthnet -Nova 
στα πλαίσια της δυναμικής και ραγδαίας ανάπτυξής 
της αναζητά:

Έμπειρους Τηλεφωνικούς Πωλητές 
 για Διαχείριση Εταιρικών Πελατών 

(Μερική Απασχόληση)

Περιγραφή θέσης: Για τη στελέχωση του τηλεφωνι-
κού κέντρου θα έχουν ως αντικείμενο τη διενέργεια 
εξερχόμενων κλήσεων σε εταιρικό πελατολόγιο με 
στόχο την πώληση ή αναβάθμιση υπηρεσιών τηλεπι-
κοινωνιών και τηλεόρασης

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία στην τηλεφωνική πώληση εταιρικών 
πελατών μέσω εξερχόμενης κλήσης. 
•Προϋπηρεσία σε πωλήσεις υπηρεσιών σταθερής 
τηλεφωνίας και internet 
•Θα εκτιμηθεί τυχόν εμπειρία στην πώληση  
υπηρεσιών Forthnet - Nova. 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Άνεση στην επικοινωνία και προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα 
•Εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ

Προσφέρεται: 
•Σταθερός μισθός και ασφάλιση. 
•Ανταγωνιστικό πακέτο παροχών ανεξαρτήτως 
απόδοσης. 
•Παροχή ειδικών πακέτων τηλεφωνίας. 
•Προσφορές προϊόντων & υπηρεσιών  
από συνεργαζόμενες εταιρίες 
•Προοπτικές ανάπτυξης καριέρας & εξέλιξης  
σε πιο σύνθετους ρόλους 
•Ευχάριστος χώρος εργασίας, εύκολα προσβάσιμος 
στο κέντρο της Αθήνας με όλα τα μέσα μεταφοράς 
(πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ Βικτώρια).

Αποστολή βιογραφικών 
•E-mail: hr@telephonenet.gr 
•Fax: 211 8008850

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

Telemarketing Agents 
 (Ένδειξη: TAG-08)

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη 
θέση 
•Απόφοιτος λυκείου 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Άνεση και ικανότητα στην επικοινωνία μέσω  
τηλεφώνου (θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία  
σε οργανωμένο call center) 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Ευελιξία σε εναλλασσόμενο ωράριο (πρωινές - 
απογευματινές βάρδιες)

Προσφέρονται: 
•Σταθερό πακέτο αποδοχών 
•Ασφάλιση 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Δυναμικό & αναπτυσσόμενο εργασιακό περιβάλλον 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Μερική απασχόληση

Βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται με την 
αντίστοιχη ένδειξη υπ’ όψιν Κου Γουμενόπουλου 
στο e-mail: goumenopoulos@sakkoulas.gr, fax: 210 
3390075. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. 

Προώθηση Κάρτας Υγείας 
Περιστέρι

Από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της τηλεφω-
νικής εξυπηρέτησης στο Περιστέρι, ζητά να εντάξει 
άμεσα στην ομάδα της κυρίες, άνω των 25 ετών, για 
να εργαστούν στο τμήμα τηλεφωνικών πωλήσεων 
κάρτας υγείας σε part time απασχόληση. 

Απαραίτητα προσόντα: 

•Άνεση στην επικοινωνία & τη διαπραγμάτευση 
•Διάθεση για εργασία & προσήλωση στην επίτευξη 
στόχου 
•Ανάλογη εμπειρία σε τηλεφωνικές πωλήσεις  
θα εκτιμηθεί

Η εταιρία προσφέρει: 
•Μισθοδοσία κάθε Παρασκευή 
•Ασφαλιστική κάλυψη & όλα τα νόμιμα δώρα - 
επιδόματα 
•Υψηλά bonus επίτευξης στόχων 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση από έμπειρα & ικανά στελέχη 
•Σύγχρονο, ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Άμεση πρόσβαση σε σταθμό μετρό

Μισθοδοσία κάθε Παρασκευή προκαταβολικά.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: telecon23@
gmail.com, Άγιος Αντώνιος σταθμός, Υπεύθυνη κα 
Ανδριοπούλου, τηλ: 210 9853333 - 6993 037297. 

PROMOTION- 
MERCHANDISERS

Το πρότυπο κέντρο αισθητικής και αδυνατίσματος 
Figura Συντάγματος ζητά:

Άτομα για Promotion

•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε promotion, ιδανικά 
σε χώρο αισθητικής.

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

Η MSPS, εταιρεία με ηγετική θέση στο χώρο των 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών marketing και πωλή-
σεων, αναζητά:

Γυναίκες Υπαλλήλους

Με έδρα τη Λαμία και τη Χαλκίδα, ηλικίας από 19-26 
ετών για μόνιμη πενθήμερη απασχόληση στον τομέα 
της προώθησης πωλήσεων για λογαριασμό μεγάλης 
πολυεθνικής εταιρείας.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Καλή εμφάνιση 
•Ύψος 1,65 + 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Υπευθυνότητα 
•Ομαδικότητα 
•Πάθος και όρεξη για εργασία στον τομέα  
της προώθησης πωλήσεων 
•Επιθυμητή η κατοχή ΙΧ

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πολύ καλές αποδοχές 
•Επιπλέον παροχές 
•Bonus βάση απόδοσης 
•Αξιοπιστία 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: Konstantinos.
papamichail@msps.net. (Μαζί με το βιογραφικό θα 
χρειαστεί να αποστείλετε 2 φωτογραφίες, ολόσωμη 
και προσώπου).

Προωθήτριες για in Store 
Promotion (με Κωδ. IP) - Αθήνα

Οι προωθήτριες είναι υπεύθυνες για την προώθηση 
προϊόντων - υπηρεσιών πελατών της εταιρείας σε 
επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Αττική.

Προσόντα: 
•18-35 ετών. 
•Επικοινωνιακή-δραστήρια, ευχέρεια λόγου. 
•Ευχάριστη προσωπικότητα. 
•Άτομο με διάθεση να ενταχθεί σε νέο περιβάλλον 
και να εκπαιδευτεί. 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία στο χώρο του promotion

Προσφέρουμε: 
•Υψηλές αποδοχές 
•Ευέλικτο ωράριο απασχόλησης 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενες που πιστεύουν ότι μπορούν να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της θέσης παρακα-
λούνται να αποστείλουν το βιογραφικό σημείωμα με 
φωτογραφία αναγράφοντας τον κωδικό, μέσω e-mail: 
hr@greenpromotions.gr

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ 
Εταιρία με έδρα στην Αθήνα, ζητάει:

Στέλεχος Πωλήσεων

Για το υποκατάστημά της στην Πάτρα με αποδεδειγ-
μένη εμπειρία στον κλάδο τροφίμων για αρτοποιεία 
και ζαχαροπλαστεία.

•Απαραίτητες γνώσεις Αγγλικής 
•Επιθυμητό πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
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Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος 
αυτοκινήτου.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv@skywalker.
gr αναφέροντας απαραίτητα τον τίτλο της θέσης.

 
Εταιρία διανομών με έδρα τη Λαμία, επιθυμεί να 
προσλάβει:

Πωλητή Λιανικής

Για προώθηση πωλήσεων καπνικών προϊόντων.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και Αγγλικών 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες και άνεση  
στην επικοινωνία 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων 
•Οργανωτικές ικανότητες, υπευθυνότητα, ομαδικό 
πνεύμα εργασίας 
•Εντοπισμός και εκμετάλλευση ευκαιριών 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας  
και διαπροσωπικών σχέσεων 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
•Δυνατότητα για ταξίδια και μετακινήσεις 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα θεωρηθεί  
πρόσθετο προσόν 
•Ηλικία έως 28 χρονών

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, 
μπορούν να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείω-
μα (με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας) στην ακόλουθη 
διεύθυνση: tobaccogreece@gmail.com ή Τ.Θ. 52, 
35100 Λαμία.

Πωλήτριες Λιανικής 
(κωδ. Ret/Sal) - Αθήνα 

Η εταιρεία επώνυμης ένδυσης «ΡΑΚΑΣ» ζητά πω-
λήτριες για άμεση πρόσληψη.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Άνεση στην επικοινωνία και στην εξυπηρέτηση 
πελατών. 
•Δημιουργική διάθεση και καλαισθησία. 
•Άριστη γνώση του χώρου της μόδας. 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ. 
•Εξαιρετική εμφάνιση

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας ευχάριστο περιβάλλον 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@rakas.gr, 
υπ’ όψιν υπεύθυνου ανθρώπινου δυναμικού.

Η εταιρία Media Strom, ηγέτιδα στο χώρο της, ζητά 
να προσλάβει για τα καταστήματα λιανικής στο νομό 
Αττικής:

Σύμβουλους Πωλήσεων 
 (Κωδ. ΕΛ-421)

Τα καθήκοντα της θέσης είναι: H υλοποίηση πωλή-
σεων βάσει των στόχων του καταστήματος, η ποιοτική 
εξυπηρέτηση πελατών και η σωστή λειτουργία του 
καταστήματος βάση των εταιρικών οδηγιών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος λυκείου ή ΤΕΙ  
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας  
•Γνώση Η/Υ 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία στις πωλήσεις 
•Πολύ καλή επικοινωνιακή ικανότητα 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Επαγγελματική παρουσία & ήθος 
•Ηλικία έως 40 ετών

Προσφέρουμε: 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Μισθός & bonus επί των πωλήσεων

Αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα ανα-
φέροντας τον κωδικό της θέσης (ΕΛ-421) στο fax: 
210 3482899 τηλ: 210 3482900 e-mail: personel@
mediastrom.gr, υπ’ όψιν: διεύθυνσης ανθρώπινου 
δυναμικού. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται εμπιστευ-
τικές και θα απαντηθούν εφόσον ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της θέσης.

 
Εταιρικό προφίλ: Είμαστε η μεγαλύτερη εταιρεία 
στο χώρο του ηλεκτρολογικού υλικού και διαθέτουμε 
εξειδικευμένα τμήματα φωτισμού, φωτοβολταϊκών, 
βιομηχανικού υλικού και κτιριακών λύσεων, καθώς 
και δύο υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής ηλεκτρο-
λογικών πινάκων.

Απαριθμούμε 47 σημεία εταιρικής παρουσίας σε πα-
νελλαδικό επίπεδο και προσφέρουμε υψηλού επιπέδου 
εξυπηρέτηση σε 5000 πελάτες σε καθημερινή βάση.

Συνδυάζουμε προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, 
καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, συστήματα και 

οργανωτικές δομές που μας επιτρέπουν να είμαστε 
η αδιαμφισβήτητη επιλογή των πελατών μας και το 
πετυχαίνουμε, επειδή μαζί μας εργάζονται μόνο οι 
καλύτεροι της αγοράς.
Επιλέγουμε και δημιουργούμε ικανά στελέχη, που με την 
εξαιρετική τους απόδοση, συμβάλλουν στον εντοπισμό 
και την αξιοποίηση όλων των ευκαιριών που ανακύπτουν.
Εάν πιστεύετε ότι οι γνώσεις, οι ικανότητες και τα 
μελλοντικά σας σχέδια ταιριάζουν με εμάς, τότε ίσως 
σας ενδιαφέρει η θέση που θέλουμε να καλύψουμε.

Σύμβουλος Πώλησης 
Ηλεκτρολογικού Υλικού - Λέσβος

Περιγραφή ρόλου: O /H σύμβουλος πώλησης, θα έχετε 
την ευθύνη της εξυπηρέτησης των πελατών αλλά και 
της υποστήριξης τους μετά την πώληση. Η συνεχής 
βελτίωση των γνώσεων αποτελεσματικών τεχνικών 
πώλησης, προϊόντων, λειτουργιών, διαδικασιών και 
τιμολογιακής - εμπορικής πολιτικής της εταιρείας προ-
τεραιότητες του εργασιακού, εντάσσεται στις άμεσες 
προτεραιότητες και απαιτήσεις του εργασιακού ρόλου.
Αναζητάμε: Υποψήφιο/α που πιστεύει και επενδύει 
στην προσωπική και επαγγελματική του ανάπτυξη, με 
προσανατολισμό στα αποτελέσματα.
Ο ρόλος, απαιτεί πολύ καλή γνώση των προϊόντων 
και των τεχνικών πώλησης και εξυπηρέτησης των 
πελατών, καθώς και συμμετοχή σε όλες τις προωθη-
τικές ενέργειες - καμπάνιες που υλοποιούνται αλλά 
και επίτευξη στοχοποιήσεων.
Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ ηλεκτρολογίας 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Ευχέρεια χρήσης πληροφοριακών συστημάτων 
•Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
•Ηλικία 22-35 και εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη  
σε αντίστοιχη θέση
Eάν επιλεγείτε για τη θέση: Θα παρακολουθήσετε ένα 
εκπαιδευτικό 15ήμερο, που θα σας βοηθήσει να κατα-
νοήσετε τον τρόπο λειτουργίας αλλά και στην εταιρική 
μας φιλοσοφία, αλλά και εξειδικευμένη εκπαίδευση, 
με συγκεκριμένη θεματολογία, προσαρμοσμένη στις 
απαιτήσεις του εργασιακού σας ρόλου.
Κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής σας εκπαίδευσης θα 
γνωρίσετε, τη βασική δραστηριότητα όλων των τμημάτων 
της εταιρείας, την προϊοντική γκάμα και τις διαδικασίες μας.
Εάν σας ενδιαφέρει να εργαστείτε μαζί μας αποστεί-
λατε βιογραφικό με φωτογραφία στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: hr@kafkas.gr

 
Η ACTION LINE για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης 
εταιρίας στο χώρο της γυναικείας ένδυσης αναζητά:

Υπεύθυνη Καταστήματος  
στην Αθήνα

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Παρακολούθηση πωλήσεων και επίτευξη  
εμπορικών στόχων 
•Συντονισμός και διασφάλιση της ομαλής 
λειτουργίας του καταστήματος 
•Ικανότητα διαχείρισης και διοίκησης  
του προσωπικού 
•Διαχείριση του ταμείου και των αποθεμάτων  
του καταστήματος
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 2-3 έτη σε αντίστοιχη 
θέση αλυσίδας καταστημάτων γυναικείας ένδυσης 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Οργανωτικές ικανότητες, managerial skills 
•Πελατοκεντρική αντίληψη και άνεση στις δημόσιες 
σχέσεις 
•Γνώσεις merchandising επιθυμητές 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Καλή γνώση Αγγλικών
Επιθυμητά προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Επιθυμητή ηλικία: 29-40 ετών
Παροχές: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Δυναμικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητες εξέλιξης για δημιουργική καριέρα
Στείλτε μας το βιογραφικό σας σημείωμα  
με τη φωτογραφία σας έως 30/05/2015: 
•Κωδ: ACT_ SRO_0315 
•E - mail: fgeorgakopoulou@actionline.gr 
•Fax: 210 - 3637544

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

Πελάτης:
Μεγάλη πολυεθνική εταιρία στο χώρο του λιανικού 

εμπορίου στο χώρο του οικιακού εξοπλισμού, αναζητά 
να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της:

Διευθυντή Τμήματος 
 Καταστήματος - Αθήνα

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Πολύ καλή γνώση & χρήση Η/Υ  
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ομαδικό πνεύμα,  
απόδοση υπό πίεση,  
•Ηλικία έως 45 ετών 
•Ικανότητα διαχείρισης ομάδας 
•Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Απαραίτητη εμπειρία σε υπεύθυνη θέση  
σε κατάστημα λιανικής 
•Τεχνογνωσία ανάλυσης κερδοφορίας

Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv@ksmhr.gr. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Τα εστιατόρια Pizza Hut ζητούν:

Υπεύθυνους Καταστημάτων 

Με ενθουσιασμό & πνεύμα ομαδικότητας, ηλικίας 
18 -30 ετών.

Παρέχονται ικανοποιητικές αποδοχές, ευχάριστο πε-
ριβάλλον εργασίας, προοπτικές εξέλιξης.

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο e-mail: 
sanastasiou@pizzahut.gr & dpapafanis@pizzahut.gr

Πωλητής - τρια / Ταμίας  
(ημιαπασχόληση, ορισμένου χρόνου)  

Καλλικράτεια & Μουδανιά Χαλκιδικής

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

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

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

Τι προσφέρουμε:  
•Αναλαμβάνετε μια ποικιλόμορφη εργασία  
με ελκυστικές αποδοχές, επιπρόσθετες παροχές 
και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση. 
•Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο  
περιβάλλον. 
•Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα  
εκπαίδευσης, 4 περίπου εβδομάδων, σας παρέχουμε 
όλα τα απαραίτητα εφόδια για τη θέση σας, ώστε  
να ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρίας μας, 
ακόμη και αν δε διαθέτετε σχετική εμπειρία.

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον? Θα χαρούμε να λάβουμε 
το βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψετε το αρχείο 
του βιογραφικού σας σε word ή pdf στα ελληνικά. 
Αποστολή στο http://goo.gl/FVSHZ1

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Hotelising*: With in depth knowledge of the 
travelers’behavior, their needs and requirements 
and their spending power, we provide a 360 degree 
sales support to hotels whether it is in the form of 
OTA management, channel management, revenue 
management or destination promotion among many 
more. Hotelising* is asking for a sales a executive:

Sales Executive 
Aegean Islands

General responsibilities include: 
•Manage OTA’s extranets in terms of content/ 
availability/ pricing 
•Monitor competitor performance 
•Create various reports as to revenue, statistics, etc. 
•Handle daily correspondence 
•Process reservation requests if necessary  

and respond in a highly professional manner 
•Ensure all incoming calls are answered promptly 
and politely 
•Show complete product knowledge  
and understand rate structure 
•Help develop room revenue and achieve goals 
•Identify new contacts, develop sales leads,  
and respond to sales opportunities in order  
to maximize revenue 
•Maintain accurate files and reports. 
•Maintain effective communication with  
other departments, hotel owners and partners

Qualification standards: 
•Bachelor’s degree or equivalent within 
the hospitality field 
•Excellent knowledge of Greek and English 
•A minimum of 3 years of work experience  
in reservations or sales department 
•Advanced knowledge of MS Excel 
•Attention for details 
•Able to work under pressure 
•Accurate and result driven

Please send your C.V. with a recent photo to the 
following e-mail: info@hotelising.com

Business Telesales 
Agent - Σπάτα

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η για την 
ανεύρεση δυνητικών πελατών καθώς και για την επι-
κοινωνία μαζί τους με σκοπό τον προγραμματισμό 
επισκέψεων στο χώρο τους από τον εξωτερικό πωλητή 
της εταιρείας.

Κύρια καθήκοντα: 
•Ανεύρεση πελατών με σκοπό την τηλεφωνική 
επικοινωνία 
•Δημιουργία βάσης δεδομένων με δυνητικούς 
πελάτες 
•Προγραμματισμός ραντεβού για τον εξωτερικό 
πωλητή σε δυνητικούς πελάτες 
•Τηλεφωνική προώθηση των προϊόντων  
και των υπηρεσιών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απολυτήριο λυκείου (πτυχίο ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ  
θα εκτιμηθεί)  
•Ικανότητα εργασίας βάσει ατομικών στόχων 
•Εμπειρία στις τηλεφωνικές πωλήσεις (Cold-
Phones Calls, B2B Sales, Objections Management) 
•Άριστη χρήση της προφορικής και γραπτής  
ελληνικής και αγγλικής γλώσσας  
•Καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Οργανωτικές δεξιότητες 
•Θετική/ευχάριστη προσωπικότητα

Επιθυμητά προσόντα: 
•Εξοικείωση και πάθος για τις νέες τεχνολογίες. 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Λύγδας Αναστάσιος. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 9707400, fax: 210 
9707402, e-mail: ve157shop@gmail.com

Εταιρία με έδρα στην Αθήνα, ζητάει:

Στέλεχος Πωλήσεων

Για το υποκατάστημά της στην Καλαμάτα με αποδε-
δειγμένη εμπειρία στον κλάδο τροφίμων και ποτών 
για μικρή λιανική και horeca.

•Απαραίτητες γνώσεις Αγγλικής 
•Επιθυμητό πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
•Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι  
διπλώματος αυτοκινήτου.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv@skywalker.gr 
αναφέροντας απαραίτητα τον τίτλο της θέσης.

 
Νέος - Νέα για το Τμήμα 
Πωλήσεων - Πειραιάς

Ναυτιλιακής - μεταφορικής εταιρίας. 

•Θα προτιμηθούν άτομα με σχετική  εμπειρία  
ή σπουδές στο αντικείμενο. 
•Απαραίτητη γνώση Η/Υ και άριστα Αγγλικά.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv@navicon.gr
 

Εξωτερικοί Πωλητές 
(Κωδικός Θέσης: EX-TELE) - Αθήνα

Για προώθηση προϊόντων σταθερής τηλεφωνίας 
και internet.

Περιοχή απασχόλησης: 
•Αθήνα

Αντικείμενο απασχόλησης: 
•Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα εργασθούν  
σε προώθηση προϊόντων σταθερής τηλεφωνίας  
και internet

συνέχεια στη σελ. 14



Ξέρουμε ότι η είσοδός σου στην αγορά εργασίας δεν είναι εύκολη υπόθεση. Για αυτό, στο 
skywalker.gr, σου προσφέρουμε πρόσβαση σε αγγελίες, προκηρύξεις, ανακοινώσεις θέσεων 
και εργαλεία διαχείρισης καριέρας, καθώς και τη δυνατότητα να προσθέσεις το βιογραφικό σου 
σημείωμα σε πανελλαδική βάση δεδομένων, από όπου μπορούν να το αντλήσουν εταιρίες παντού 
στην Ελλάδα. Για να μπεις στην αγορά εργασίας, μπες σήμερα στο skywalker.gr.



Τρίτη 5 Μαΐου 201514

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

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ευχέρεια στο λόγο 
•Δυναμικό χαρακτήρα 
•Πνεύμα ομαδικότητας 
•Εμπειρία στις πωλήσεις 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση

Παρέχονται: 
•Μισθός και ασφάλιση 
•Πρόσθετο bonus παραγωγικότητας 
•Διαρκής εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών αναφέροντας τον κωδικό 
θέσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cv.atoa@hotmail.
com ή στο fax 210 8829413, τηλ: 215 5516288 & 
215 5158845.

Εταιρία τροφίμων στον Ασπρόπυργο Αττικής ζητά:

Στέλεχος για το Τμήμα Πωλήσεων

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

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

Άτομα για τη Στελέχωση Μονάδας 
Δικτύου Πωλήσεων - Ν. Σμύρνη

Μεγάλου τραπεζοασφαλιστικού ομίλου.

Παρέχονται: 
•Υποστήριξη με σύγχρονη εκπαίδευση 
•Μηνιαία χρηματοδότηση 
•Bonus παραγωγικότητας

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
dimitris.tzouganatos@gmail.com. Υπεύθυνος  
αξιολόγησης υποψήφιων: Δ. Τζουγανάτος. 

Το ξενοδοχείο Crowne Plaza Athens City Centre ζητά:

Banquet 
Sales Executive - Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής- ξενοδοχειακής σχολής 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 3 ετών.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
salescv@cpathens.com

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

Λόγω συνεχούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της 
η KSM Human Resources Ελλάς ενδιαφέρεται να συ-
μπεριλάβει στο ανθρώπινο δυναμικό της:

Πωλητή Υπηρεσιών 
Ανθρώπινου Δυναμικού

Περιγραφή θέσης: 
•Προώθηση των υπηρεσιών HR (B2B) σε εταιρείες 
δυνητικούς πελάτες 
•Διαχείριση ήδη υπάρχοντος πελατολογίου 
•Προετοιμασία οικονομικών προσφορών  
και follow up 
•Reporting σχετικά με τις δραστηριότητες  
του τομέα πωλήσεων

Προφίλ υποψηφίου: 
•Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε χώρο παροχής  
υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού τουλάχιστον 2 έτη 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Καλή γνώση εφαρμογών MS Office 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Πελατοκεντρική αντίληψη 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες

Παροχές εταιρείας: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Εξαιρετικό και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εκπαίδευσης και ανάπτυξης

Αποστολή βιογραφικών μέσω του link: http://goo.
gl/rkdJT1. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα 
εμπιστευτικές.

 
Το Creta Maris Beach Resort, ξενοδοχειακή μονάδα 
5* στην Χερσόνησο Κρήτης, ζητά:

Sales Assistant - Ν. Ηρακλείου

H θέση αναφέρεται στο senior sales manager.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε τμήμα  
πωλήσεων ή κρατήσεων ξενοδοχείου  
ή σε τουριστικό πρακτορείο 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση Office
Επιθυμητά προσόντα, που θα συνεκτιμηθούν: 
•Καλή γνώση Γερμανικών 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
Δεξιότητες, ικανότητες, στοιχεία προσωπικότητας: 
•Επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Οργανωτικές δεξιότητες 
•Ομαδικότητα/ πνεύμα συνεργασίας 
•Θετική/ευχάριστη προσωπικότητα 
•Ικανότητα συγκέντρωσης και προσοχής  
στη λεπτομέρεια 
•Πελατοκεντρική αντίληψη
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σύμβαση αορίστου χρόνου 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
Παρακαλούμε όπως στείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα με συνημμένη φωτογραφία στο e-mail: 
Loula.Metaxa@cretamaris.gr

 
Η Αφοί Φιλοσίδη α.ε. εξουσιοδοτημένος έμπορος 
Kosmocar A.E. ζητά για άμεση πρόσληψη:

Προϊστάμενο Τμήματος 
Ανταλλακτικών - Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 χρόνια σε αντίστοιχη 
θέση (κατά προτίμηση GROUP VAG) 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Πτυχίο ανωτάτης ή ανωτέρας σχολής 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Γνώστης χονδρικής πώλησης ανταλλακτικών 
•Γνώση Αγγλικής 
•Άνεση στην επικοινωνία και οργανωτικές ικανότητες
Προσφέρονται:  
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
Βιογραφικά στο e-mail: fotmal@filosidis.gr

Ο πελάτης μας, μεγάλη ελληνική εταιρεία με ηγετι-
κό ρόλο στον κλάδο της επεξεργασίας και εμπορίας 
κρέατος αναζητά:

Πωλητή HO.RE.CA. 
(Ref. 2643)

Ο ρόλος: Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για 
την ανάπτυξη νέων και τη διαχείριση υφιστάμενων 
μικρών σημείων πώλησης, όπως εστιατόρια, catering 
και ξενοδοχεία, με στόχο την προώθηση των προϊόντων 
της εταιρίας και την επίτευξη των στόχων πωλήσεων.
Καθήκοντα: 
•Προσέγγιση μικρών σημείων πώλησης (HO.
RE.CA.) σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές 
κατόπιν συμφωνίας με την εταιρεία.  
•Έλεγχος όλου του κύκλου Πωλήσεων  
(παραγγελειοληψία, έλεγχος παράδοσης  
παραγγελίας, έλεγχος πληρωμής τιμολογίου).  
•Έλεγχος ανταγωνισμού και παρουσίαση  
νέων τάσεων και ιδεών στην αγορά 
•Δυνατότητα ταξιδιών στην επαρχία βάσει  
των αναγκών του ρόλου
Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ σε Marketing ή Διοίκησης Επιχειρήσεων 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε θέση πωλήσεων 
απαιτείται 
•Εμπειρία σε πωλήσεις μικρών σημείων  
(HO.RE.CA.) είναι απαραίτητη 
•Επιθυμητή εμπειρία στο χώρο των τροφίμων 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινήτου 
•Πελατοκεντρικός και εστιασμένος στην επίτευξη 
στόχων 
•Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας  
και διαπραγμάτευσης 
•Καλή αντίληψη 
•Ευγενική και ευχάριστη προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας
Παροχές εταιρίας;  
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Εκπαίδευση στα προϊόντα της εταιρίας 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
Θα υπάρξει εμπιστευτικότητα ως προς τις πληροφορίες 
που θα αποσταλούν και όλες οι επαφές θα γίνουν με 
εχεμύθεια.

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο ακόλουθο link: 
http://www.icapcareer.gr/online/el-GR/Details/2643

Εξωτερικοί Πωλητές

Η εταιρεία SigmaPhone είναι μια από τις δυναμικότερες 
εταιρείες προώθηση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, 
χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών προϊόντων.

Με εμπειρία στο χώρο του telemarketing και direct 
marketing δραστηριοποιείται ως επίσημος εμπορικός 
συνεργάτης των εταιρειών Wind και New Health 
System (NHS). Διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο προσω-
πικό και προσφέρει εργασία σε θέματα τηλεφωνικής 
προσέγγισης και πώλησης.

Στόχος της είναι η σωστή ενημέρωση των πελατών 
της, η εύρυθμη λειτουργία του τμήματος πωλήσεων, 
το θετικό κλίμα ανάμεσα στα άτομα που την απαρτίζουν 
και η διασφάλιση της αξιοπιστίας των πελατών παρέ-
χοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και καλύπτοντας 
ολοένα και περισσότερες ανάγκες σε μια συνεχώς 
μεταβαλλόμενη αγορά.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Ευχέρεια λόγου 
•Διάθεση για εργασία 
•Συνέπεια 
•Άνεση στην επικοινωνία

Επιθυμητά προσόντα: 
•Διαπραγματευτική ικανότητα 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ

Η εταιρεία μας προσφέρει: 
•Σύμβαση διάρκειας αορίστου χρόνου 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό 
•Πρόσθετα bonus απόδοσης και επίτευξης στόχων 
•Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και όλα τα νόμιμα 
επιδόματα και δώρα 
•Συνέπεια στις πληρωμές 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Συνεχής εκπαίδευση από έμπειρα και ικανά στελέχη 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Πρωινή απασχόληση (4ωρο- 5ωρο-6ωρο-8ωρο) 
•Απογευματινή Απασχόληση (4ωρο)

Άμεση πρόσβαση σε ηλεκτρικό σταθμό  
(στάση Άνω Πατήσια).  
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο e-mail: 
info@sigmaphone.gr  
Διεύθυνση: Σπύρου Βασιλειάδου 13, Άνω Πατήσια  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 2282023, κινητό: 
6936000206.

Hotelising*: With in depth knowledge of the 
travelers’ behavior, their needs and requirements 
and their spending power, we provide a 360 degree 
sales support to hotels whether it is in the form of 
OTA management, channel management, revenue 
management or destin±ation promotion among many 
more. Hotelising* is asking for a Sales Executive, 
based on its offices in Athens (permanent position):

Sales Executive

General responsibilities include: 
•Manage OTA’s extranets in terms of content/ 
availability/ pricing 
•Monitor competitor performance 
•Create various reports as to revenue, statistics, etc. 
•Handle daily correspondence 
•Process reservation requests if necessary  
and respond in a highly professional manner 
•Ensure all incoming calls are answered promptly 
and politely 
•Show complete product knowledge  
and understand rate structure 
•Help develop hotel room revenue and achieve 
goals 
•Identify new contacts, develop sales leads, and 
respond to sales opportunities in order  
to maximize revenue 
•Maintain accurate files and reports 
•Maintain effective communication with other 
departments, hotel owners and partners

Qualification standards: 
•Bachelor’s Degree or equivalent within  
the hospitality field 
•Excellent knowledge of Greek and English 
•A minimum of 3 years of work experience  
in Reservations or Sales department in hotels 
•Advanced knowledge of MS Excel 
•Attention for details 
•Able to work under pressure 
•Accurate and result driven

Please send your c.v with a recent photo at:  
info@hotelising.com

Υπεύθυνος Πωλήσεων  
Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών 

Θεσσαλονίκη (HL 306)

Ο / η κατάλληλος / η υποψήφιος θα αναλάβει την 
οργάνωση και υποστήριξη τμήματος πωλήσεων, τις 

πωλήσεις των υπηρεσιών ξενοδοχείου 4* σε πελάτες 
Β2Β & B2C, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, την προ-
βολή και την προώθηση υπηρεσιών (social media).
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες προσφέρονται 12 μήνες 
τον χρόνο και καλύπτουν την διαμονή ιδιωτών και 
συλλόγων, διατροφή επισκεπτών, διασκέδαση, δι-
οργάνωση επαγγελματικών εκδηλώσεων (σεμινάρια, 
ομιλίες κλπ), διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων 
(γάμοι, βαφτίσεις κλπ), sports café, αξιοποίηση πισίνας, 
events σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους κ.ά.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ διοίκησης επιχειρήσεων – 
marketing ή συναφές 
•Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών  
υπολογιστών 
•Μεγάλη εξοικείωση με τα social media  
(facebook, twitter, linkedin κλπ) και την αξιοποίηση 
του διαδικτύου για την άντληση πληροφοριών 
•Άριστη γνώση αγγλικών και επιθυμητή γνώση 
δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Πενταετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία 
στις πωλήσεις υπηρεσιών ξενοδοχείων  
και τουρισμού 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και εργασίας 
χωρίς συνεχή επίβλεψη και καθοδήγηση 
•Ικανότητα πρόβλεψης αναγκών, διαμόρφωσης 
κατάλληλων λύσεων 
•Πελατοκεντρική προσέγγιση και προσανατολισμός 
στην επίτευξη στόχων πωλήσεων 
•Δυνατότητα επισκέψεων σε εταιρικούς πελάτες 
της Θεσσαλονίκης (σύλλογοι, φορείς, σύνδεσμοι κλπ) 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Εξωστρέφεια, επικοινωνία, ικανότητα  
διαπραγμάτευσης, μεθοδικότητα και ικανότητα  
οργάνωσης εργασιών 
•Μεταφορικό μέσον
Προσφέρεται: 
•Βασικό πακέτο αποδοχών και bonus πωλήσεων 
σε τριμηνιαία βάση 
•Ευρύ πεδίο ανάπτυξης πωλήσεων 
•Μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης 
•Πολύ καλό περιβάλλον εργασίας
Συστάσεις απαραίτητες.
Η αποστολή των βιογραφικών να γίνεται στο:  
cv@anadeixi.gr

Η ΑΕΠΙ Α.Ε. ελληνική εταιρεία προστασίας της πνευ-
ματικής ιδιοκτησίας ζητά:

Συνεργάτη ως Αντιπρόσωπο  
για το Ν. Λασιθίου 

Μόνιμος κάτοικος της περιοχής ή / και με επαγγελ-
ματική έδρα στην περιοχή. 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απολυτήριο Λυκείου 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών στον τομέα των 
Πωλήσεων Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Ms Office) 
•Καλή γνώση χρήσης εμπορικών λογισμικών  
(κατά προτίμηση ERP/CRM) 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Άριστη ικανότητα διαπραγμάτευσης 
•Κάτοχος άδειας οδήγησης ΙΧ 
•Μεταφορικό μέσο
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία/γνώση του κλάδου επιχειρήσεων  
εστίασης/αναψυχής/υγειονομικού ενδιαφέροντος) 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ΙΕΚ κατεύθυνσης Marketing / 
Πωλήσεων 
•Σεμινάρια Τεχνικών Πώλησης / Διαπραγματεύσεων
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Εμπειρία και αποτελεσματικότητα στη διαχείριση 
πωλήσεων και εισπράξεων 
•Επαγγελματισμό 
•Δυναμική και Επικοινωνιακή Προσωπικότητα 
•Iκανότητα διαχείρισης χρόνου 
•Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και δέσμευση  
για το αποτέλεσμα
Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αποδοχών και δυ-
νατότητα μόνιμης συνεργασίας.
Συστατικές επιστολές θα εκτιμηθούν. 
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική  
διεύθυνση: cv@aepi.gr

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Η DHI Medical Group, παγκόσμια πρωτοπόρος εταιρεία 
με κύρια δραστηριότητα την αντιμετώπιση προβλημά-
των του τριχωτού της κεφαλής, με περισσότερες από 
50 κλινικές σε όλον τον κόσμο, ζητά να προσλάβει:

Νοσηλευτές 
Για την κλινική στη Θεσσαλονίκη.

•Παρέχεται εκπαίδευση από την εταιρεία.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@dhiglobal.com
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
συνέχεια στη σελ. 18

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η C&P MEDICALS δραστηριοποιείται στο χώρο των 
ιατρικών ειδών με ταχύτατη ανοδική πορεία που οφεί-
λεται στην δυναμικότητα και στην εξειδίκευση των 
στελεχών της.

Ιατρικός Επισκέπτης

Περιοχές: Ν. Ηλείας

Απαιτούνται:  
•Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα  
με ικανότητες επικοινωνίας. 
•Προσανατολισμό στην επίτευξη ποιοτικών  
και ποσοτικών στόχων 
•Φιλοδοξία και εργατικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Άριστη γνώση Η/Υ (Microsoft office/Windows) και 
αγγλικών (Επίπεδο Lower) 
•Εμπειρία σε πωλήσεις και σπουδές στο χώρο  
της υγείας θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν. 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Προσφέρονται: 
•Μισθός και Bonus παραγωγικότητας 
•Εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, tablet 
•Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών στo e-mail: biografy@cpmed.
gr, πληροφορίες: www.cpmed.gr

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

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

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

Πρόσληψη ενός στελέχους για την υλοποίηση του 
έργου «European Network for Virtual Enterprises 
(ENET-VES)» το οποίο συγχρηματοδοτείται από τη 
γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας - ΓΓΕΤ 
(Πρόγραμμα «Υποστήριξη των επιχειρήσεων πα την 
απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής 
κατάρτισης»

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

Ερευνητής

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο θετικής ή τεχνολογικής επιστήμης 
•Κάτοχος διδακτορικού τίτλου (PhD), σχετικό  
με την πληροφορική 
•Πολύ καλός χειρισμός της ελληνικής γλώσσας 
(γραπτός λόγος) 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση  
πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων  
τηλεπικοινωνιών. 
•Γνώση οικονομικών και διοίκησης επιχειρήσεων. 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (επιθυμητά  
Γαλλικά, Γερμανικά)

Παρακαλούμε αποστείλατε πλήρες βιογραφικό ση-
μείωμα στα ελληνικά (επιθυμητό και στα Αγγλικά), 
στο e-mail: jobs@stratis.com.gr αναφέροντας τον 
κωδικό ΙΤ_1504, website: www.stratis.com.gr

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Μηχανικός Πωλήσεων

Από εταιρία διαχείρισης αποβλήτων με έδρα τη Θεσ-
σαλονίκη, ζητείται χημικός μηχανικός ή μηχανικός 
περιβάλλοντος με εμπειρία στις βιομηχανικές πωλήσεις 
και γνώση διαδικασιών συμμετοχής σε διαγωνισμούς.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο χημικού μηχανικού ή μηχανικού  
περιβάλλοντος ή περιβαλλοντολόγου 
•Τουλάχιστον 3 έτη αποδεδειγμένη εμπειρία  
σε βιομηχανικές πωλήσεις 
•Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας 
•Δυνατότητα ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδας 
•Άριστα Αγγλικά 
•Δυνατότητα εργασίας σε άκρως ανταγωνιστικό 
περιβάλλον 
•Δυνατότητα εργασίας αυτόνομα και σε ομάδα 
•Θέση στόχων και επίτευξη 
•Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση 
•Εμπειρία στην οργάνωση παραγωγικής διαδικασίας 
•Γνώση οργάνωσης, τήρησης ISO

Θα εκτιμηθούν: 
•Γνώσεις προετοιμασίας φακέλων για συμμετοχή 
σε διαγωνισμούς 
•Μεταπτυχιακό σχετικό με διαχείριση αποβλήτων 
•Γνώση της νομοθεσίας για διαχείριση αποβλήτων 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί 
•Εμπειρία σε εταιρία διαχείρισης αποβλήτων

Βιογραφικά που δεν καλύπτουν τα απαραίτητα 
προσόντα δε θα εκτιμηθούν.

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

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Σας γοητεύει ο χώρος της εξυπηρέτησης της αρτοποιίας 
και της ζαχαροπλαστικής; Η εταιρεία «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ 
ΑΒΕΕ», διαθέτοντας ένα άρτια οργανωμένο δίκτυο 
23 αρτοζαχαροπλαστείων στην ευρύτερη περιοχή της 
Αθήνας, ζητά να προσλάβει για πλήρη απασχόληση:

Ψήστη 
Προφίλ υποψηφίων: 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Επαγγελματισμός 
•Δεξιότητες επικοινωνίας

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ασφαλιστική κάλυψη Ι.Κ.Α. 
•Εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

Παρακαλούμε πολύ όπως οι ενδιαφερόμενοι στείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα υπ’ όψιν της Διεύθυνσης 
Ανθρώπινου Δυναμικού στο hr@apollonion-bakery.
gr ή στο φαξ 210 6694150. Όλες οι αιτήσεις θα χει-
ριστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Το Hotel Saint John στη μακρόχρονη λειτουργία του, 
προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, 
δημιουργώντας μία αξιοζήλευτη και αξιοσημείωτη 
παράδοση. 

Θέλοντας να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ανάλογες 
υπηρεσίες και προϊόντα και το 2015, ζητάμε συνεργάτες 
για την παρακάτω θέση εργασίας:

Συντηρητής / Ηλεκτρολόγος 
Μύκονος

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Απαραίτητα συστάσεις

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Διαμονή σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο 
•Διατροφή (πρωινό και ακόμη ένα γεύμα) 
•Ασφάλιση 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Ιδανικό περιβάλλον εργασίας

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

Η DOMESTICA είναι μια οικογενειακή επιχείρηση τρίτης 
γενιάς, με δραστηριοποίηση 50 χρόνων και ηγετική 
θέση στο χώρο του εξοπλισμού μαζικής εστίασης, 
ζαχαροπλαστικής και παγωτού.

 Ηλεκτρολόγος 
Τεχνίτης Επισκευών - Aθήνα

Ζητείται τεχνικός μονίμου απασχόλησης, με κύριο 
τομέα δραστηριότητας την εγκατάσταση, επισκευή 
και συντήρηση επαγγελματικών συσκευών εστίασης, 
πλυντηρίων πιάτων και πλυντηρίων ρούχων.

Προσόντα: 
•Πτυχίο ηλεκτρολογίας 
•Καλή γνώση επισκευής και εγκατάστασης  
ηλεκτρικών επαγγελματικών συσκευών  
και συσκευών αερίου 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
•Θετικός και δυναμικός χαρακτήρας. 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Δυνατότητα ταξιδιών. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Παροχές: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Έξοδα κίνησης - κινητό τηλέφωνο

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
service@domestica.gr

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Εταιρία στη δυτική Θεσσαλονίκη ζητά:

Μηχανικό Αυτοκινήτων 

•Έως 35 ετών με εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις. 

Δίνεται: βασικός μισθός και ένσημα.

Παρακαλώ τα βιογραφικά να προωθούνται στο 
e-mail: aksa_cv@yahoo.gr

 
Η εταιρία Ανατολή ΑΒΕΑΕ με έδρα τη Νάουσα η οποία 
δραστηριοποιείται στο χώρο των εξαγωγών και 
στις λιανικές πωλήσεις (αλυσίδα market NATALI) 
αναζητεί:

Μηχανολόγο Μηχανικό

•Απαραίτητα προσόντα: Προϋπηρεσία, καλή γνώ-
ση Αγγλικών καθώς και εξειδίκευση στις μηχανές 
INJECTION. 
•Τίτλος ΤΕΙ/ΑΕΙ θα εκτιμηθεί.

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

Senior Analog Design 
Engineer - Veria

Company description: SITAEL Hellas, a Greek 
Enterprise specializing in Space electronics, is hiring 
engineers in various fields of design, development, 
production and qualification of instruments, electronics 
and microelectronics systems compliant with high 
reliability standards. The company has been founded 
in 2013, and is currently carrying out activities in the 
space propulsion field.

Based in Veria, Greece, with the help of its parent 
company, SITAEL S.p.A. (Italy), SITAEL Hellas is 
becoming an established Greek player in the space 
sector, promoting solutions and systems in the Space 
and Industrial markets. For more information regarding 
our company, please visit our website: www.sitael-
hellas.com

Employment opportunity: SITAEL-Hellas is hiring a 
Senior Analog Design Engineer (CODE: SAD_1) in 
power and analog electronics Engineering. Position 
is based in Veria, Greece.

The ideal candidate must have solid knowledge of 
electronic circuit design tools for schematics capture; 
modeling and simulation skills are essential as well 
as the ability to prove out designs in practice through 
laboratory testing and board-level debugging. DC/DC 
converter knowledge is highly desirable, hands-on 
experience is a plus.

Education and experience: 
•B.S./M.S. degree in electrical engineering, physics 
or relevant field 
•2+ years of professional experience  
as an analog design engineer; demonstrated 
success developing a variety of simulation tools 
while taking on increasing responsibility  
for analysis, design, implementation  
and deployment tasks

Required skills / qualifications: 
•Competence in the design and development  
of electronic/electrical systems 
•Experience in PCB design & modeling tools  
(e.g. SPICE, Allegro, etc) 
•In depth knowledge of power conversion 
•High voltage DC/DC converter designs 
•Flyback converters and associated magnetics 
•Inverter bridge topologies 
•Switching mode power supplies 
•Analog signal processing 
•Familiarity with project management 
methodologies

Additional requirements: 
•Methodical, quality and results-oriented 
•Ability to work within tight timelines 

•Ability to learn new technologies 
•Good interpersonal skills, adaptive, team player 
•Very good written and oral communication skills 
both in English and Greek; good written and oral 
communication in Italian (optional) 
•Availability to travel abroad

Main responsibilities: 
•Interact with senior personnel to consider design, 
development and project planning approaches  
and collaborate with fellow design engineers 
•Perform task breakdown, effort analysis  
and prioritization of assigned work 
•Review technical documentation and follow 
established practices and procedures to achieve 
overall project performance, schedule, and quality 
standards. Collaborate effectively with fellow 
engineers in quality assurance

SITAEL Hellas provides a creative, challenging and 
dynamic working environment along with a competitive 
compensation package and exceptional career 
opportunities.

If you are interested in the above mentioned position, 
please forward your CV and a cover letter by email, 
mentioning position code SAD_1, to the following 
e-mail: hr@sitael-hellas.com. All applications will be 
treated with strict confidentiality. Only appropriate 
candidates will be contacted. SITAEL Hellas doesn’t 
discriminate against individuals on the basis of 
sex, race or religion. We encourage all candidates 
to apply.

 
Η ΑΡΓΩ ΑΕΒΕ βιομηχανία πλαστικών υλικών συ-
σκευασίας (έδρα Κορωπί) για το τμήμα ποιοτικού 
ελέγχου αναζητά:

Aπόφοιτο Τ.Ε.Ι 
Tεχνικής Kατεύθυνσης

Κατά προτίμηση με εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.

•Εργασία σε βάρδιες.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα, αναφέροντας τον κωδ. ΠΕ, 
στο fax: 210 6625500 ή στο e-mail:  cv@argo-sa.
gr. Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα θεωρηθούν 
εμπιστευτικά.

 
Η Sika Hellas ABEE ενδιαφέρεται να προσλάβει στην 
εγκατάστασή της στο Κρυονέρι Αττικής:

Χειριστές Παραγωγής

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου Τ.Ε.Ι. 
•Τρία έτη εργασιακής εμπειρίας σε βιομηχανία  
στην παραγωγή ή τη συντήρηση. 
•Βασικές γνώσεις Αγγλικών & Η/Υ.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr.sikagr@gmail.com

 
Product Assurance Manager - Veria

Company description: SITAEL Hellas, a Greek 
Enterprise specializing in Space electronics, is hiring 
engineers in various fields of design, development, 
production and qualification of instruments, electronics 
and microelectronics systems compliant with high 
reliability standards. The company has been founded 
in 2013, and is currently carrying out activities in the 
space propulsion field.

Based in Veria, Greece, with the help of its parent 
company, SITAEL S.p.A. (Italy), SITAEL Hellas is 
becoming an established Greek player in the space 
sector, promoting solutions and systems in the Space 
and Industrial markets. For more information regarding 
our company, please visit our website: www.sitael-
hellas.com

Employment: SITAEL-Hellas is currently interested in 
hiring a Product Assurance Manager (CODE: PAM_1) 
to support the delivery of space system hardware 
programmes. Position is based in Veria, Greece.

The appropriate candidate must have good experience 
in monitoring of quality control activities relating to 
space hardware assembly, integration and testing, to 
ensure that products comply with defined standards 
and that customer product specifications are met.

Education and experience: 
•Degree qualified or equivalent in engineering  
or technical sciences 
•Experience in product assurance and quality 
assurance, preferably in the space industry.

Required skills / qualifications: 
•Operate and ensure compliance with ESA-ECSS 
approved product and quality assurance systems. 
•Practical experience of space hardware build  
and test programmes. 



Η εταιρία πετρελαιοειδών REVOIL ΑΕΕΠ επιθυμεί να προσλάβει:

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

Προφίλ εταιρίας: Η REVOIL είναι μία δυναμικά 
αναπτυσσόμενη εταιρία πετρελαιοειδών στην ελ-
ληνική αγορά. Είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Α. και κα-
τέχει μερίδιο αγοράς άνω του 9% με δίκτυο 535 
πρατηρίων. Στόχος της εταιρίας είναι η συνεχής 
ανάπτυξη με καινοτομία, πρωτοπορία και σεβασμό 
στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

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

δυναμικού της διεύθυνσης 
•Διαπραγμάτευση με τράπεζες, προμηθευτές 
και δημόσιες αρχές  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Δυναμική προσωπικότητα με οργανωτικές 
ικανότητες και επιχειρηματικό πνεύμα 
•10 έτη και άνω εμπειρία σε Α.Ε., κατά προτίμηση 
σε εταιρία εισηγμένη στο Χ.Α. 
•Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης, 
μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός 
•Άδεια λογιστή Ά τάξης 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας 
και διαπραγματεύσεων 
•Άριστη γνώση ERP συστημάτων & MS Office 
•Ηλικία έως 45 ετών 
•Κάτοχος τίτλου ACCA ή CPA επιθυμητός  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ομαδικό πρόγραμμα νοσοκομειακής 
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης  
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: hr@revoil.gr

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

Μηχανικό Συντήρησης
Αντικείμενο της θέσης είναι η 
προληπτική συντήρηση και ο απο-
τελεσματικός χειρισμός του μηχα-
νολογικού εξοπλισμού καθώς και 
η επίβλεψη των τεχνικών έργων.

Οι υποψήφιοι πρέπει 
να διαθέτουν τα ακόλουθα 
προσόντα: 

•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής 
γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ 
•Πτυχίο ΤΕΙ μηχανολογικής 
κατεύθυνσης  
Η θέση προσφέρει:
Δυναμικό περιβάλλον εργασίας, 
συνεχή εκπαίδευση, προοπτικές 

εξέλιξης και πρόσθετη ασφαλι-
στική κάλυψη.

Αποστείλατε βιογραφικό σημεί-
ωμα, με κωδικό θέσης: ΜΗΧ, 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
hr@steelmet.vionet.gr ή με fax 
στον αριθμό: 210 6861600. Θα 
τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Η Forthnet ΑΕ, ο μεγαλύτερος πάροχος συνδυαστικών υπηρεσιών ψυχαγωγίας και επικοινωνίας 
στην Ελλάδα, ζητά να προσλάβει:

Area Manager HORECA 
Θεσσαλονίκη - (Κωδ. Θέσης: area-thess0415)

Η θέση αφορά στην παρακολούθηση της ομάδας 
πωλήσεων της περιοχής που έχει αναλάβει (τμήματος 
της Ελληνικής επικράτειας). Αναφέρεται απευθείας 
στον sales manager και προΐσταται ενός τμήματος 
πωλητών (account managers), οι οποίοι είναι το-
ποθετημένοι γεωγραφικά σε όλη την περιοχή της 
ευθύνης του.

Κύριες αρμοδιότητες θέσης: 
Διοίκηση, παρακολούθηση και συντονισμός 
όλων ενεργειών πωλήσεων της ομάδας 
του για την επίτευξη των παρακάτω στόχων: 
•Τη συνεχή καταγραφή της αγοράς 
•Την πώληση επαγγελματικών υπηρεσιών σε bar 
cafe, ξενοδοχεία και πλοία 
•Τη διακράτηση του ήδη υφιστάμενου 
πελατολογίου 
•Συστηματική παρακολούθηση και ανάλυση 
της αγοράς και του ανταγωνισμού 
•Εκπαίδευση των πωλητών (account managers) 
σε θέματα τεχνικής πωλήσεων, διαχείρισης 
αντιρρήσεων και επικοινωνίας με τα υπόλοιπα 
τμήματα της εταιρείας 
•Εποπτεία όλων των λειτουργικών θεμάτων 
που αφορούν την ομάδα του (διαχείριση budget, 
συλλογή αποδεικτικών στοιχείων σε σχέση 
με αυτό, διατήρηση μηνιαίου προγράμματος 
απουσιών) 

Προφίλ υποψηφίου:  
1.Μόρφωση / εκπαίδευση / εμπειρία 
•Απόφοιτος ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ 
•Σχετική γνώση των υπηρεσιών και της αγοράς 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
(γραπτά και προφορικά) 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ MSOffice 
•Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 3 έτη  
2.Ικανότητες 
•Υψηλού επιπέδου ηγετικές και διοικητικές 
ικανότητες για την αποτελεσματική οργάνωση, 
συντονισμό & έλεγχο απόδοσης της ομάδας του 
•Αποδεδειγμένη ικανότητα και εμπειρία 
σε διαχείριση ανθρώπων, παράλληλα 
με αποτελεσματικότητα στην εκπαίδευση, διοίκηση 
και καθοδήγηση τους για τη μέγιστη επίτευξη 
των στόχων 
•Ικανότητες άριστης οργάνωσης 
και προγραμματισμού  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ιδιωτικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής 
ανάπτυξης 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών μέσω του link: 
http://goo.gl/Tf2156

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

Test Engineers 
 TE 001 - Athens

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

Qualifications: 
•University level degree (or higher education institute) in computer science, information technology 
or relevant field of study. 
•2-3 years hands-on experience in developing test automation frameworks and test scripts using 
commercial test tools. 
•Experience in design and implementation of automated load and performance tests for database-
backed web applications. 
•Knowledge of Weblogic Application Server is considered an asset. 
•Strong communication skills and attention to detail. 
•Very good command of English language.  
We offer: 
•Competitive compensation & benefits package 
•Continuous training 
•Enjoyable and stable working environment 
•Leading-edge technology  
Send your CV to the following e-mail: curriculum@mni.gr

To Cosmetic Derma Medicine Group, η πιο σύγχρονη κλινική αισθητικής, δερματολογίας, πλαστικής 
χειρουργικής και μεταμόσχευσης μαλλιών αναζητά:

Ιατρούς Ειδικευμένους Δερματολόγους 
ή Πλαστικούς Χειρουργούς – Αθήνα

Για πλήρη ή μερική απασχόληση.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση επιπλέον γλωσσών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Οργανωτικότητα, συνέπεια, υπευθυνότητα

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (1500€ καθαρά & bonus) σε ένα σύγχρονο και δυναμικό 
περιβάλλον με ευκαιρίες ανέλιξης.

Παρακαλώ αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: lagiant@
cosmeticdermamedicine.gr. Όλα τα βιογραφικά θα εξετασθούν από τη διεύθυνση ανθρώπινου δυ-
ναμικού με πλήρη εμπιστευτικότητα.

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

Βοηθό Λογιστή   
(κωδ. Θέσης AD17) - Αθήνα

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Καταχώρηση παραστατικών 
αγορών-εξόδων 
•Έλεγχος, καταχώρηση, κλείσιμο 
εισαγωγών 
•Έλεγχος και συμφωνία 
αποθήκης 
•Τιμολόγηση πελατών 
•Συμφωνία υπολοίπου 
προμηθευτών  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουλάχιστον Τ.Ε.Ι 
στον τομέα της λογιστικής- 
οικονομικής κατεύθυνσης 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία 
σε αντίστοιχη θέση 

αναλογούντων προσόντων 
•Άριστη γνώση 
των προγραμμάτων MS-Office 
(ιδίως Microsoft-Εxcel 
και Microsoft-Οutlook) 
•Άριστη γνώση λογιστικού 
σχεδίου 
•Καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις (για τους άνδρες 
υποψηφίους)  
Επιθυμητά προσόντα 
θα θεωρηθούν: 
•Εμπειρία σε ERP συστήματα 
(Navision)

Προσφέρονται: Ανταγωνιστικό 
πακέτο αποδοχών, συνεχής εκπαί-
δευση και δυνατότητα προσωπικής 
και επαγγελματικής εξέλιξης σε 
ένα σύγχρονο και δυναμικό πε-
ριβάλλον εργασίας.

Επικοινωνία: Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να αποστείλουν βιογρα-
φικό σημείωμα, αναφέροντας τον 
κωδικό θέσης, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: accountsdepartment@
rainbowgroup.gr. Θα απαντηθούν 
τα βιογραφικά που ενδιαφέρουν 
την εταιρεία. Για όλα τα βιο-
γραφικά θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεμύθεια.
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•Knowledge of design processes and qualification 
requirements. 
•Logical approach to problem solving. 
•Ability to work with minimum supervision,  
able to work in a multinational environment,  
work closely in teams and have good written  
and oral presentations skills.

Additional requirements: 
•Methodical, quality and results-oriented 
•Ability to work within tight timelines 
•Ability to learn new technologies 
•Good interpersonal skills, adaptive, team player 
•Very good written and oral communication skills 
both in English and Greek; good written and oral 
communication in Italian (optional) 
•Availability to travel abroad

Main responsibilities: 
•Interact with senior personnel to consider design, 
development and project planning approaches. 
•Perform task breakdown, effort analysis  
and prioritization of assigned work. 
•Review technical documentation. 
•Collaborate effectively with fellow engineers 
in quality assurance and customer support. 
•Implementation of a product assurance plan  
on project basis. 
•Participation into design reviews and inspection’s 
points. 
•Ensuring that the quality requirements included 
within the Project Statement of Work are taken 
into account. 
•Proactively seek to ensure that preventive 
actions are taken into account, for known quality 
issues thus avoiding repetitive problems. 
•Negotiating with external customers and 
suppliers regarding quality standards/
requirements, waivers, deviations, etc. 
•Will act where necessary, as a single point 
contact for the resolution of all quality matters 
and ensure the inputs of materials engineering, 
EEE parts and other specialist disciplines are 
taken into account. 
•Reviewing company standards and proposing 
changes where necessary to update working 
processes and to ensure that all equipment 
documents and drawings are signed by the 
relevant disciplines before signing and approving 
them for the configuration control board [CCB]. 
•Maintain within the project adequate records  
to ensure that easy reference is available  
for monitoring past and present procedural  
or technical problems. 
•Undertake audits which assess whether  
all quality requirements have been addressed  
and have been (or planned to be) incorporated 
into the design solution. Random project/product 
audits will also be conducted to establish 
optimization of processes and systems. 
•Support to all disciplines in the creation  
of suitable, useful metrics, to measure 
effectiveness and to form a basis of improvement 
activities. 
•Participating into non conformance Review 
Boards [NRB] and addressing the curative  
and corrective actions required. 
•To perform other duties as requested by the head 
of quality.

SITAEL Hellas provides a creative, challenging 
and dynamic working environment along with a 
competitive compensation package and exceptional 
career opportunities.

If you are interested in the above mentioned position, 
please forward your CV and a cover letter by email, 
quoting the position’s code PAM_1, to the following 
e-mail: hr@sitael-hellas.com. All applications will be 
treated with strict confidentiality. Only appropriate 
candidates will be contacted. SITAEL Hellas doesn’t 
discriminate against individuals on the basis of sex, 
race or religion. We encourage all candidates to apply.

 
Η ΑΡΓΩ ΑΕΒΕ βιομηχανία πλαστικών υλικών συ-
σκευασίας αναζητά:

Μηχανολόγο Μηχανικό 
Απόφοιτο T.E.I.

Για το τμήμα συντήρησης του εργοστασίου με έδρα 
το Κορωπί Αττικής.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν: 
•Πτυχίο τεχνολογικής σχολής 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Επιθυμητή εμπειρία 2 ετών (όχι απαραίτητη)

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα στο fax: 210 6625500 ή στο 
e-mail: cv@argo-sa.gr. Όλα τα βιογραφικά σημει-
ώματα θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Ζητούνται για Γερμανία. Η εταιρεία MD STUDIES & 
RECRUITMENT ως συνεργάτης κορυφαίων γερμα-
νικών εταιριών που δραστηριοποιείται στο χώρο του 
recruiting, ζητά άτομα στην εξής ειδικότητα:

Ειδικός Μέταλλο-Κατασκευών  

(εξαρτημάτων που αφορούν μεγάλες κατασκευές 
όπως γερανοί, γέφυρες, στέγες, μεταλλικά κτίρια 
κλπ), με προϋπηρεσία, επίπεδο συνεννόησης στη 
Γερμανική γλώσσα Α2/Β1.

Προφίλ θέσης 
•Εργασία στη Γερμανία 
•Αποδοχές/ασφάλιση βάσει γερμανικής κλίμακας

Αποστολή βιογραφικών σε αρχείο Word στην αγγλική 
ή γερμανική γλώσσα, με φωτογραφία πρόσφατη 
έγχρωμη πορτρέτο ή τύπου διαβατηρίου στο e-mail: 
kariera@md-hellas.gr. Τηλέφωνο : +30 2810 330009

 
Η Sika Hellas ABEE ενδιαφέρεται να προσλάβει στην 
εγκατάστασή της στο Κρυονέρι Αττικής:

Προϊστάμενο Βάρδιας

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου Τ.Ε.Ι. 
•Τρία έτη εργασιακής εμπειρίας σε βιομηχανία στην 
παραγωγή ή τη συντήρηση. 
•Βασικές γνώσεις Αγγλικών & Η/Υ.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr.sikagr@gmail.com

 
Ζητούνται για Γερμανία. Η εταιρεία MD STUDIES 
& RECRUITMENT ως συνεργάτης κορυφαίων γερ-
μανικών εταιρειών που δραστηριοποιείται στο χώρο 
του recruiting, ζητά:

Μηχανικούς Αυτοκινήτων 
για Πλήρη Απασχόληση στη Γερμανία

Προφίλ υποψηφίου: 
•Γνώση της Γερμανικής γλώσσας σε Α1/Α2 επίπεδο 
ή/και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Προϋπηρεσία/εμπειρία απαραίτητα 
•Ικανότητα διαχείρισης ομάδας 
•Συνέπεια, οργάνωση, τυπικότητα, ευελιξία

Προφίλ θέσης: 
•Μόνιμη εργασία 
•Ασφάλιση/αποδοχές βάσει γερμανικής κλίμακας 

Αποστολή βιογραφικών σε μορφή EUROPASS / 
αρχείο WORD στην αγγλική ή γερμανική γλώσσα, με 
φωτογραφία πρόσφατη έγχρωμη στο : drakomam@
otenet.gr

 
Ζητούνται για Γερμανία. Η εταιρεία MD STUDIES & 
RECRUITMENT ως συνεργάτης κορυφαίων γερμα-
νικών εταιριών που δραστηριοποιείται στο χώρο του 
recruiting, ζητά άτομα στην εξής ειδικότητα:

Μηχανικός Αυτοκινήτων (Τεχνικός) 
 Μηχανοτρονικών Συστημάτων  

Με προϋπηρεσία, επίπεδο συνεννόησης στη Γερ-
μανική γλώσσα Α2/Β1.

Προφίλ θέσης: 
•Εργασία στη Γερμανία 
•Αποδοχές/ασφάλιση βάσει γερμανικής κλίμακας

Αποστολή βιογραφικών σε αρχείο Word στην αγγλική 
ή γερμανική γλώσσα, με φωτογραφία πρόσφατη 
έγχρωμη πορτρέτο ή τύπου διαβατηρίου στο: kariera@
md-hellas.gr.Τηλέφωνο : +30 2810 330009. 

ΕΣΤΙΑΣΗ
Τα Frank Ze Paul Bakeries, πολυτελή αρτοζαχαρο-
πλαστεία (patisseries-boulangeries), ψάχνουν για:

 Αρτοποιούς για τη Μονάδα 
Παραγωγής στον Άγ. Στέφανο

Αν έχετε προηγούμενη εμπειρία στην αρτοποιία, σας 
αρέσει ο χώρος της εστίασης και να δουλεύετε ομαδικά, 
τότε θα χαρούμε να ακούσουμε από εσάς.

Κύρια καθήκοντα: 
•Προετοιμασία αρτοσκευασμάτων και πρωινών 
γλυκών 
•Διατήρηση του χώρου καθαρού και τακτοποιημένου 
•Τήρηση διαδικασιών (ISO 22000, HACCP)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 5 έτη συνεχούς απασχόλησης  
στην αρτοποιία 
•Γνώσεις σε ειδικά προϊόντα (σφολιάτες,  
κρουασάν, κουλούρια κτλ) 
•Πτυχίο σχολής αρτοποιίας δημοσίας ή ιδιωτικής 
σχολής με πιστοποίηση 
•Ευελιξία εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες 
•Ηλικία άνω των 25 ετών 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Προσεγμένη εμφάνιση 

•Ευχάριστη προσωπικότητα και όρεξη για δουλειά

Επιθυμητά προσόντα: 
•Βασικές γνώσεις Η/Υ 
•Καλή γνώση Αγγλικών

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Πιστοποιητικό υγείας υποχρεωτικό.

Για αποστολή βιογραφικού (φωτογραφία απαραίτη-
τη) στείλτε μας e-mail στο: jobs@frankzepaul.com 
αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό FZP-ΑRT-15/
ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 

Νέο ξενοδοχειακό συγκρότημα πολυτελών σουιτών 
στη Σαντορίνη ζητεί να προσλάβει:

Σερβιτόρο/α

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 4*/5* 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Δυνατότητα παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

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

Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Διαμονή και σίτιση 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης  
με προσφορά μόνιμης θέσης εργασίας

Θα προτιμηθούν κάτοικοι Σαντορίνης.

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
μέσω e-mail: santorinisuperiorsuites@gmail.com

 
Νέο ξενοδοχειακό συγκρότημα πολυτελών σουιτών 
στη Σαντορίνη ζητεί να προσλάβει:

Chef De Cuisine

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχεία ή εστιατόρια πολυτελείας  
στην Ελλάδα η το εξωτερικό. 
•Δημιουργική ικανότητα στην παρασκευή a la carte 
πιάτων και πρωινών 
•Άριστη ενημέρωση γύρω από τις νέες τάσεις  
στο συγκεκριμένο πεδίο εργασίας 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
•Πτυχίο σχολής μαγειρικής 
•Επιθυμητή η γνώση Αγγλικών

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

Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές βάσει προσόντων 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε συνεχώς  
εξελισσόμενο και πολυτελές περιβάλλον 
•Διαμονή και σίτιση

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
μέσω e-mail: santorinisuperiorsuites@gmail.com

Έμπειρος Κρεπιέρης

Για κρεπερί στην Παραλία Μυκόνου.

•Προσφέρεται σπίτι.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
kadenacafe@hotmail.com. Τηλέφωνο  
επικοινωνίας 6944 293519.

 
Το ξενοδοχείο Leda Village Resort στο Χόρτο - 
Πηλίου, αναζητά υποψήφιους για τη θέση:

Μπουφετζή

Εποχική απασχόληση (θερινή περίοδος 2015).

•Αντίστοιχη εμπειρία σε ξενοδοχείο 3 * ή 4* αστέρων 
για τουλάχιστον 5-7 έτη 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών και μιας δεύτερης 
γλώσσας 
•Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη  
και ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ledahotel.
gr, κωδικός θέσης: ΜΠΟΥΦΕ.

Matsuhisa Mykonos within Belvedere Hotel seeks:

Waiter / Waitress 
Mykonos

Qualifications: 
•Working experience in high end, luxury 
restaurants & 5 star hotels 
•Hotel or restaurant management school diploma 
•Excellent English language knowledge. Knowledge 
of an additional language will be considered  
as an extra asset. 
•Age up to 30 years old

Inerpersonal skills required: 
•Professional & elegant look & behavior, kind 
manners, with team work spirit 
•Adaptability, and effectiveness in a stressful  
and time pressure environment

Only CV’s that apply to the qualifications and skills 
described and have a recent photo attached will 
be taken under consideration. Send your CV to 
the following e-mail: kalexiou@belvederehotel.com

 
Μάγειρας

•Για δημιουργική κουζίνα σε εστιατόριο στο Γαλάτσι.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@lefkes.gr, 
τηλ: 6932 991800. 

 
Το Χαρτί & Καλαμάρι στο Πέραμα αναζητά:

Μάγειρες Α’ & Β’

• Έως 35 ετών, με προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη 
για μόνιμη απασχόληση και πρόσληψη άμεσα.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: tsakbab@yahoo.gr
 

Ο όμιλος ξενοδοχείων AQUA VISTA HOTELS αναζητά 
για το ξενοδοχείο της αλυσίδας Mitos Suites στη 
Νάξο, να προσλάβει για τη σεζόν 2015 2 έμπειρους 
συνεργάτες για τη θέση:

Service 
(Κωδ. Θέσης: SERVICE_2015_Naxos)

Προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής κατεύθυνσης, θα εκτιμηθεί. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχείο πολυτελείας. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και μιας δεύτερης ξένης 
γλώσσας. 
•Ευγένεια, ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα. 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη. 
•Ηλικία έως 30 ετών.

Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές  
απολαβές, αναλόγως προσόντων 
•Έξοδα διαμονής & διατροφής

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας ση-
μείωμα μαζί με φωτογραφία μέσω e-mail: careers@
aquavistahotels.com. Όλα τα e-mail θα χειριστούν 
με απόλυτη εχεμύθεια & σεβασμό της ιδιωτικής 
ζωής του κάθε ατόμου.

 
Α’ Μάγειρας για 

το a la Carte Εστιατόριο - Κέρκυρα

Απαραίτητα: 
•Εργασιακή εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Γνώση αγγλικών 
•Γνώση και τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας 
τροφίμων 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Σοβαρότητα 
•Υπευθυνότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Προθυμία εξυπηρέτησης του πελάτη

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: fbcapo@
aquisresorts.com ή fmarkesinis@aquisresorts.com

Το καφέ - πολυχώρος Pure Bliss, ζητά:

Άτομο για Service

•Με εμπειρία μπουφέ, ηλικίας έως 35 ετών.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@networkbliss.
gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3250362

 
Chef Α’ & Β’ - Μύκονος

•Απόφοιτος/η τουριστικής σχολής. 
•Ανάλογη προϋπηρεσία (3 έτη) σε boutique luxury 
ξενοδοχείο. 
•Ικανότητα διοίκησης προσωπικού 
•Καλή γνώση της Αγγλικής. 



Η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, η Νο 1 αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
ειδών, με παρουσία σε όλη την Ελλάδα  και μέλος του διεθνούς ομίλου Dixons, ζητά για το κατάστημα 
στο Ηράκλειο Κρήτης:

Πωλητές/τριες Ειδών Τεχνολογίας  
Μερικής Απασχόλησης

•Επικέντρωση στην εξυπηρέτηση του πελάτη 
•Καλή γνώση των ειδών τεχνολογίας 
(computing, telecoms) 
•Απόφοιτοι λυκείου 
•Γνώσεις χρήσης Η/Υ 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιθυμητή 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
(οι άνδρες)  
Η εταιρεία θα σας στηρίξει σε κάθε βήμα σας 
προσφέροντας:  
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Ασφάλιση & bonus 
•Σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης

Σχετικά με την εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’: Η ‘ΚΩΤ-
ΣΟΒΟΛΟΣ’ είναι η Νο 1 αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών 
στην Ελλάδα. Η εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ ξεκίνησε 
το 1950 από ένα απλό μαγαζί στην Αθήνα. 

Σήμερα λειτουργεί 97 καταστήματα και απασχολεί 
πάνω από 1.700 εργαζομένους. Από το Σεπτέμβριο 
του 2004, κάτοχος της πλειονότητας του μεριδίου 
ιδιοκτησίας της εταιρίας είναι ο όμιλος Dixons. Επι-

πλέον, η δυναμική ανάπτυξη της ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ 
τα τελευταία χρόνια την έχει καταστήσει κυρίαρχο 
στην αγορά των ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα.

Η εταιρεία εξειδικεύεται στην πώληση ηλεκτρονι-
κών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, οικιακών συσκευών, φωτογραφικού 
εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, καθώς 
και στις υπηρεσίες συντήρησης μετά την πώληση.

Σχετικά με τον όμιλο Dixons plc: Η Dixons plc είναι 
ένας από τους κορυφαίους Ευρωπαϊκούς ομίλους 
στην πώληση ηλεκτρικών ειδών. Ο όμιλος εφαρμό-
ζει μια πολιτική πολλαπλών καναλιών στη λιανική 
πώληση και το εμπόριο ηλεκτρικών ειδών, με πε-
ρισσότερα από 1.300 καταστήματα και ηλεκτρονικά 
καταστήματα σε 28 χώρες, ενώ απασχολεί περίπου 
40.000 εργαζόμενους. Κάθε χρόνο, περισσότεροι 
από 100 εκατομμύρια πελάτες πραγματοποιούν τις 
αγορές τους online και μέσα από τα καταστήματα 
του ομίλου Dixons.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στέλνουν 
το βιογραφικό τους μέσω της ιστοσελίδας: www.
kotsovolos-careers.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχε-
μύθεια.

Η Utelit, είναι εταιρία παροχής επιχειρησιακών λύσεων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών,με έδρα 
την Παλλήνη (5 λεπτά από το σταθμό μετρό Παλλήνης). Το πλεονέκτημα της Utelit, είναι η ικανότητα 
παροχής προϊόντων και υπηρεσιών, απόλυτα προσαρμοσμένων στις ανάγκες του πελάτη, με το ελάχιστο 
δυνατό κόστος. Αναζητούμε για την εταιρία μας:

Εκπρόσωπους Τηλεφωνικών Πωλήσεων
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης 
•Άνεση στην επικοινωνία και 
στην διαπραγμάτευση 
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ 
•Ευχέρεια λόγου 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Φιλοδοξία για εξέλιξη  
Επιθυμητά προσόντα: 

•Προηγούμενη εργασιακή 
εμπειρία σε τηλεφωνικές 
πωλήσεις  
Παροχές: 
•Πληρωμή δύο φορές το μήνα 
•Συνεπείς πληρωμές 
•Bonus παραγωγικότητας 
•Συνεχής εκπαίδευση 
στις πωλήσεις και σε νέα 
τηλεπικοινωνιακά συστήματα 

•Προοπτικές εξέλιξης σε  
μια νέα εταιρία ταχύτατα 
αναπτυσσόμενη 
•Σύγχρονο, νέο και ιδιαίτερα 
ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Εύκολη προσβασιμότητα (5 
λεπτά από το μετρό Παλλήνης)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλού-
νται να αποστείλουν το βιογρα-
φικό τους στο e-mail: hr@hics.gr

Η βιομηχανία Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1931 και έκτοτε πρωταγωνιστεί στην ανάπτυξη της 
εύκαμπτης συσκευασίας στην Ελλάδα, έχοντας ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα στις διεθνείς αγορές. 
Η εταιρεία διαθέτει δύο υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής στο Καλοχώρι Νομού Θεσσαλονίκης και 
εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας, ISO 9001:2008, σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, ISO 
22000:2005, το Βρετανικό BRC/IoP ISO και σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ISO 14001:2004. Είναι 
βραβευμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το βραβείο «SAFE - Prevent» για εξαίρετες πρακτικές και 
μεθόδους που εφαρμόζονται για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και 
από το σύνδεσμο βιομηχανιών Β. Ελλάδος για εξαίρετες πρακτικές και μεθόδους «Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης». Στο πλαίσια της ανάπτυξής μας αναζητούμε να εντάξουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας:

Account Manager - B2B Abroad 
(A.M.02) - Θεσσαλονίκη

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε διοίκηση 
επιχειρήσεων, marketing ή οικονομικής 
κατεύθυνσης (θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών) 
•Εμπειρία πωλήσεων σε αγορές εξωτερικού, 
ιδανικά σε βιομηχανικό προϊόν 
•Άριστη γνώση Ελληνικής, Γαλλικής και Αγγλικής 
γλώσσας (γραπτή & προφορική επικοινωνία) 
•Άριστο χειρισμό Η/Υ (MS-Office & Internet) 
•Δυνατότητα συνεχών ταξιδιών 
•Εξαιρετική ικανότητα προγραμματισμού, 
οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου 
•Εξαιρετικές διοικητικές ικανότητες 
•Εργασία μέσα σε ομάδα 
•Εμπιστευτικότητα/εχεμύθεια 
•Εργασία βάση μετρήσιμων στόχων σε συνθήκες 
πίεσης 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου  
Κύριες αρμοδιότητες: 
•Εντοπισμός νέων πελατών και καθορισμός 
προσέγγισης τους 
•Διασφάλιση και ανάπτυξη του υπάρχοντος 
πελατολογίου 
•Συμμετοχή στην ανάπτυξη νέων προϊόντων 
σε συνεργασία με τους πελάτες 

•Σχεδιασμός προσέγγισης νέων αγορών 
•Σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού 
των πωλήσεων εξωτερικού στην περιοχή 
ευθύνης του  
Γραμμή αναφοράς: 
•Η θέση αναφέρεται στο διευθυντή πωλήσεων

Έδρα εργασίας: Θεσσαλονίκη
Παρέχουμε για τον/ην ιδανικό/ή το πακέτο αποδοχών 
που περιλαμβάνει και ατομικό πρόγραμμα ασφάλι-
σης ζωής & υγείας, άριστες συνθήκες εργασίας σε 
σύγχρονο, δυναμικά αναπτυσσόμενο επαγγελματικό 
περιβάλλον, καθώς επίσης και συνεχή επαγγελματική 
εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης.

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται και πληρούν τα 
απαιτούμενα προσόντα της θέσης, παρακαλούνται 
να αποστείλουν στη διεύθυνση ανθρωπίνου δυναμι-
κού το βιογραφικό τους σημείωμα και συνοδευτική 
επιστολή αναγράφοντας τον αντίστοιχο κωδικό αγ-
γελίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): hr@
hatzopoulos.gr, στον αριθμό fax: 2310 755231, ή 
στη διεύθυνση: Αρκαδίου 19, Καλοχώρι 570 09, 
για το οποίο θα λάβουν απάντηση και θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με την εταιρεία, επισκεφθείτε την εταιρική 
ιστοσελίδα στη διεύθυνση: www.hatzopoulos.gr

Πωλήτρια Καταστήματος
Αναζητάει η γαλλική εταιρία 
ORCHESTRA, η οποία δραστηρι-
οποιείται στο χώρο της παιδικής 
ένδυσης και ειδών βρεφανάπτυξης 
για τα megastore καταστήματα της 
σε Αιγάλεω-Λυκόβρυση και Μα-
κεδονία (Πυλαία Θεσ/κη).

Προσόντα: 

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

η γνώση Γαλλικών  
Προσφέρονται: 
•Ευχάριστο & φιλικό 
περιβάλλον εργασίας

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

Junior Scada Developer - Athens
The successful candidate will be part of intelligent and electromechanical systems department of the 
company, providing his/her services within the field of software development supporting the management 
and configuration of company’s traffic management systems & SCADA software applications.

Main responsibilities: 
•Supports the installation and upgrade of SCADA applications located at the company’s traffic 
control centers. 
•Documents and maintains SCADA system specifications and databases. 
•Conducts testing on system integration for new and/or modified SCADA system procedures 
to ensure system’s accuracy and effectiveness. 
•Supports and maintains SCADA functionality including systems integration, programming, 
and support to enhance complex automation system platforms installed at the traffic control 
centers of the company. 
•Supports the analysis, design and programming of new SCADA applications for the traffic control 
centers of the company. 
•Monitors tunnels traffic control centers’ systems performance and suggests improvement actions 
on software & hardware applications in order to ensure the systems are up to date and efficient.  
Professional attributes: 
•Bachelor degree in electrical engineering or similar 
•Postgraduate degree in automation & control field would be considered an asset 
•Relevant experience (during internship program or thesis implementation) in programming 
environment: with Siemens S7 PLC development and Siemens WINCC SCADA applications 
development and support 
•Familiarity with development methodologies, standards and procedures would be considered an asset 
•Excellent command of English language  
Essential attributes: 
•Drive personal growth and improve performance 
•Ability to act proactively and be self-motivated 
•Strong communication skills, customer service orientation 
•Ability to work independently or as a member of a team

Interested candidates should send their curriculum vitae by e-mail: hr@neaodos.gr or by fax to 210 
6178011 quoting the code (SC_0515).

Η εταιρία MARKET IN είναι σήμερα μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες super market στην Ελλάδα με 
περισσότερα από 130 καταστήματα. H MARKET IN εφαρμόζοντας στρατηγική ανάπτυξης με εστίαση στον 
πελάτη, την ποιότητα και προσφέροντας χαμηλές τιμές, αναζητά τα κατάλληλα στελέχη για την κάλυψη 
των παρακάτω θέσεως εργασίας.

Διευθυντές / Υποδιευθυντές 
για τα Καταστήματα των Αθηνών (Κωδ. Θέσης MG 3/14)  

Προφίλ υποψηφίου: 
•Εμπειρία στο χώρο του λιανεμπορίου απαραίτητη 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή  
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Διαρκή εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα αναγράφοντας απαραίτητα τον 
κωδικό της θέσης στο e-mail: d.prosopikou@market-in.gr, fax: 2299 150 799,  Όλα τα βιογραφικά 
σημειώματα θα εξεταστούν με απόλυτη εχεμύθεια.
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Villa Manager 

για Βίλα στη Σκιάθο

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Τρία χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανωτάτης τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας  
και μίας δεύτερης γλώσσας 
•Γνώση χρήσης Η/Υ και ξενοδοχειακών  
προγραμμάτων 
•Προϋπηρεσία απαραίτητη σε guest relations / 
reservations/ front office 
•Μεταφορικό μέσο θα ληφθεί υπόψη 
•Υψηλές δεξιότητες στη φροντίδα των πελατών 
•Επικοινωνιακός και ευχάριστος χαρακτήρας

Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων - προϋπηρεσίας 
•Διαμονή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας
Για αποστολή βιογραφικού απαραίτητη μία ευκρι-
νής πρόσφατη φωτογραφία: hr@tresorhotels.com

 
Our client is a long-established locally based group 
of companies with international presence, through 
affiliates in the Balkans, which imports and trades 
a large variety of diversified raw materials for food 
manufacturing, pharmaceutical, detergents, building 
materials, chemicals, plastics, agronomical industries.

The company represents the largest chemical industries 
in the world, it’s annual sales turn-over is around 100 mio 
euros, it has 200 employees and its products’portfolio 
includes in-between 8.000,oo - 10.000,oo SKU’s. 

In order to enhance its market presence and penetration 
and expand its market share, the company is seeking 
to hire a:

Group Marketing Manager 

Who will develop the strategy and coordinate the 
implementation of the group’s marketing policy 
for all of the company’s lines of businesses and 
commercial activities.

Reporting to the company’s board of directors and 
in close cooperation with the company’s business 
units managers and the COO, the marketing manager 
shall be responsible for:

•Corporate strategy plan development  
and implementation, sales targets stipulation  
per product category and product channel, sales 
performance monitoring, as well  
as the subsequent reporting to management, 
•In cooperation with BU managers, communication 
strategy formation and implementation of the various 
product categories and creation of the most 
appropriate and suitable advertising materials, 
•Management of the relationship  
with the commercial houses which are 
represented by the company in terms of design 
and implementation of joint marketing activities, 
pricing, market research for new suppliers, 
•Organization of and participation in industrial 
exhibitions and cultivation of relationships  
with suppliers and large clients, development  
of relationships with new suppliers, 
•Organization and recruitment of suitable candidates 
or the creation of a strong marketing department. 

Ideally, the incumbent must: 
•Have a pleasant personality with excellent 
communication and presentation skills at all levels, 
•Be well-organized, systematic, structured  
with the capacity to effectively coordinate  
and monitor targets, 
•Have analytical and synthetic skills in regards  
to sales channels, product portfolio formulation 
and ability to create efficient and realistic 
strategies for products and commercial policies, 
•Must have ability to monitor the market, 
the competition, and to design plans against 
competition’s activities, 
•Must be a team-player, provocative  
in the development of creative suggestions 
with the ability to guide the company’s overall 
commercial mentality, 
•Must be able to train and develop sub-ordinates. 
•Must have healthy professional development 
ambitions, willingness to learn and develop 
him/herself professionally, as well as to have 
commitment against the company he/she works for, 
•Must realize with maturity and flexibility 
the corporate values and not be insecure. 
•Ideally, he/she must have engineering background 
(preferably chemist or chemical engineer, food 
scientist) with post-graduate studies in marketing 
and/or business administration,  
•Also, must have very good command  

of the English language and at least 6-8 years  
of experience in a managerial position  
in the marketing function of a consumer goods  
or a raw materials company.
Send your CV to the following e-mail: ps@amrop.gr

Το ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, κορυφαίος εκπαιδευτικός 
οργανισμός, επιθυμεί να προσλάβει:

Εκπαιδευτικό με Εξειδίκευση 
στη Διδασκαλία Μαθημάτων 
Οικονομίας και Διοίκησης

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. business administration ή accounting 
management ή financial management ή αντίστοιχο 
πτυχίο από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα 
του εξωτερικό 
•Μεταπτυχιακός τίτλος με εξειδίκευση  
στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (προφορικό 
και γραπτό επίπεδο) 
•Εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης 
•Εμπειρία και εξοικείωση με το Βρετανικό σύστημα 
εκπαίδευσης
Επιθυμητά προσόντα: 
•Άριστες οργανωτικές και αναλυτικές ικανότητες 
•Υψηλό αίσθημα ευθύνης 
•Ικανότητα διαχείρισης τάξης 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Πιστοποίηση εκπαιδευτή από Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  
(θα συνεκτιμηθεί)

Η εταιρεία παρέχει άριστο περιβάλλον εργασίας και 
συνεχή ανάπτυξη του διδακτικού προσωπικού.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: vtzika@delta.
edu.gr για τη θέση με κωδικό ΔΣ04.

 
Randstad Hellas is seeking to recruit an:

 HR Generalist - Athens

On behalf of our client, an international mobile and 
network solutions company.
Αρμοδιότητες/responsibilities 
•Maintaining personnel files and documents  
for staff 
•Maintaining the HR database and making 
recommendations on internal HR software solutions 
•Working closely with the benefits broker  
and insurance companies to coordinate and execute 
tasks in renewing, enrolling and terminating 
employee benefits 
•Compensation and benefits analysis  
and benchmarking 
•Implementing the recruiment process: job 
description, screening, interviewing to updating 
vacancy tracking system 
•Assisting in drafting contracts and organizing 
paperwork including visas  
•On boarding new employees or contractors 
and managing the collection of all required 
documents 
•Coordinate the appraisal processes 
•Maintaining good communication with staff, 
promoting a positive working environment 
•Communicating with the senior staff to assist 
them with HR related tasks
Προσόντα/requirements 
•At least 5 years experience in human resources 
in an international environment, preferably within 
the Africa and Middle East region 
•CIPD qualified 
•Bachelor’s or master’s degree in human 
resources 
•Strong knowledge of labor laws and regulations 
•Able to work independently, take initiatives, 
prioritize work, multi-task and deliver under tight 
deadlines 
•Excellent written and verbal communication 
skills, facilitating and managing change from 
small groups to large audiences as required. 
•Able to uphold strict confidentiality with HR 
information 
•Proficient in basic Microsoft Office products, able 
to organize data from documents, spreadsheets 
and database programs to prepare comprehensive 
reports and represent ideas clearly and concisely 
•Fluent in English. French, Spanish, Portuguese 
or Arabic would be an advantage
Please note that after the screening of all the CVs 
received, we will only contact the candidates who meet 
the requirements of the job to arrange an interview. 
For more job openings please visit our website: www.
randstad.gr and register your CV in our database 
to be eligible for current or future job openings. 
Randstad is one of the leading HR services company 
in the world with a presence in the Greek market 
for over fifteen years. Our international experience 

combined with our successful presence in the local 
market guarantees the quality of our HR services. 

Send your CV to the following link: http://goo.gl/4UHzVw. 
All applications are considered strictly confidential. 
Follow us on: LinkedIn, Facebook, Twitter, website: 
www.randstad.gr

 
Για το νέο μας κατάστημα στη Ναύπακτο, επιθυμούμε 
να προσλάβουμε:

Διευθυντικά Στελέχη

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη 
θέση 
•Προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων  
και αποδεδειγμένη ικανότητα ανάπτυξης πωλήσεων 
και επίτευξης στόχων 
•Εμπειρία σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού  
σε καταστήματα λιανικής 
•Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού 
•Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Άριστη διαχείριση χρόνου και προσανατολισμός 
στο αποτέλεσμα

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές (συμπεριλαμβανομένου 
εταιρικού αυτοκινήτου) 
•Πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης 
•Πριμ επίτευξης στόχων 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμικά  
αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα μέσω του link: http://Mycareer.metro.
com.gr, κωδικός θέσης: RS0001. Θα τηρηθεί απόλυτη 
εμπιστευτικότητα.

 
Η ICAP Employment Solutions, για λογαριασμό 
πελάτη της, πολυεθνικού οργανισμού, αναζητά 
υποψηφίους για την κάλυψη θέσης:

 HR Generalist -Αθήνα 
για τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

Περιγραφή θέσης: 
•Αξιολόγηση βιογραφικών 
•Διεξαγωγή συνεντεύξεων 
•Διαχείριση μισθοδοσίας 
•Συμμετοχή στην εύρεση και επιλογή προσωπικού 
•Παρακολούθηση εφαρμογής εργατικής νομοθεσίας 
•Συμμετοχή στην διαδικασία προσλήψεων 
•Παραγωγή αναφορών 
•Υποστήριξη λοιπών διαδικασιών ανθρώπινου 
δυναμικού

Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής διοίκησης ανθρώπινου 
δυναμικού ή οικονομικής κατεύθυνσης 
•Εργασιακή εμπειρία 2-3 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση του MS Office 
•Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι παρακαλούνται να στεί-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: es@icap.
gr αναφέροντας τον κωδικό της θέσης “HRGeneralist- 
Ref. HRG1715” στο subject line του e-mail. Για όλες 
τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

 
Experienced 

Actuarial Professional - Athens

At EY we support you in achieving your unique 
potential both personally and professionally. We 
give you stretching and rewarding experiences that 
keep you motivated, working in an atmosphere of 
integrity and teaming with some of the world’s most 
successful companies. And while we encourage you 
to take personal responsibility for your career, we 
support you in your professional development in every 
way we can. You enjoy the flexibility to devote time to 
what matters to you, in your business and personal 
lives. At EY you can be who you are and express your 
point of view, energy and enthusiasm, wherever you 
are in the world. It’s how you make a difference.

Job purpose: As a member of the actuarial team, you 
will make a significant technical contribution to Actuarial 
client engagements and internal projects. You will 
actively establish internal and external relationships and 
identify and escalate potential business opportunities 
for EY within existing engagements.

With a clear focus on anticipating and identifying 
risks, you will escalate issues as appropriate. You 
will also confirm that the work we deliver is of high 
quality and is reviewed by the next-level reviewer.

Your responsibilities: 

•Participate in actuarial and insurance related 
engagements 
•Develop and maintain productive working 
relationships with clients, EY Advisory services 
along with other departments across EY 
•Ensure that clients’ requests are acted upon 
efficiently and on a timely basis and that the 
engagement team meets the client expectations 
•Provide expert, timely, efficient and professional 
delivery of service to our clients 
•Prepare and review reports that will be delivered 
 to stakeholders engaged on each project 
•Work effectively as a team member, taking 
ownership of tasks and provide efficient support 
to management team, 
•To maintain communication and update  
other senior team members on project progress 
•Share knowledge with others and provide 
training to more junior personnel

Technical skills requirements: 
•Minimum of two (2) years relevant industry 
working experience (Life, Non-Life, pension, 
reporting, investment) and /or consulting 
knowledge coupled with sound technical capability 
•Proven math and analytical skills, as normally 
acquired through the pursuit of a bachelor’s 
degree in mathematics, statistics, economics, 
actuarial science, or related field 
•Postgraduate studies in actuarial science, risk 
management or other related field 
•Well progressed with actuarial qualification 
exams will be considered an asset 
•IT literate- as well as knowledge actuarial 
modeling tool skills (AFM, Prophet, Moses, ResQ, 
Igloo, Remetrica etc.) 
•Solvency II and IFRS 4 knowledge will be 
considered an asset 
•Advanced business writing and verbal 
communication skills both in Greek and English 
•Consulting and project management skills will 
be considered an asset 
•A committed approach to continuous 
professional development is required
Send your CV to the following link: http://goo.gl/yxTLil

Το Mediterranean College Θεσσαλονίκης ζητά 
να προσλάβει:

Υπεύθυνο Σχολής 
Διοίκησης Επιχειρήσεων

Καθήκοντα: Η εύρυθμη εκπαιδευτική λειτουργία των 
προγραμμάτων ευθύνης του, η επαφή με το συνεργα-
ζόμενο βρετανικό εκπαιδευτικό ίδρυμα και η συμβολή 
του στην ανάπτυξη και εξωστρέφεια της σχολής.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος τμήματος διοίκησης επιχειρήσεων  
με μεταπτυχιακό τίτλο 
•Άριστος χειρισμός αγγλικής γλώσσας,  
σε προφορικό και γραπτό επίπεδο 
•Διδακτική ή εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο

Επιθυμητά προσόντα: 
•Διδακτορικός τίτλος 
•Εξοικείωση με το Βρετανικό σύστημα ανώτατης 
εκπαίδευσης 
•Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Ικανότητα οργάνωσης & management

Το Mediterranean College προσφέρει: 
•Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής και προσωπικής  
ανάπτυξης
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: hr@emcthes.
edu.gr. Επιθυμητή η επισύναψη φωτογραφίας

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

Retail Manager 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη

•Υπεύθυνος για την εξασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας του δικτύου και έλεγχος όλης  
της παραγωγικής διαδικασίας τους, 
•Υπεύθυνος για την καθημερινή παρακολούθηση 
και διαχείριση όλων των θεμάτων των εταιρικών 
καταστημάτων καθώς και των franchise, 
•Υπεύθυνος για την έγκαιρη και σωστή υλοποίηση 
των ενεργειών marketing, καθώς και για την τήρηση 
των σχετικών merchandising standards, 
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•Υπεύθυνος για την παρακολούθηση της πληρότητας 
του προϊοντικού μίγματος ανά σημείο πώλησης, 
καθώς και της διαδικασίας έγκαιρου εφοδιασμού 
των σημείων πώλησης, 
•Υπεύθυνος για τη σύσταση πλαισίου πριμοδότησης 
καταστημάτων και παρακολούθηση της πορείας 
επίτευξης του στόχου ανά σημείο πώλησης, 
•Υπεύθυνος για τη σύσταση ετήσιου  
προϋπολογισμού πωλήσεων ανά σημείο πώλησης, 
καθώς και παρακολούθηση της εξελικτικής πορείας 
εκτέλεσης του, ανά σημείο πώλησης.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Απόφοιτος/η ΑΕΙ - ΤΕΙ, 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε καταστήματα 
λιανικής πώλησης στο χώρο της ένδυσης υπόδησης 
και αξεσουάρ, 
•Άριστη γνώση του χώρου της μόδας, 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Ms Office), 
•Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 
προφορική και γραπτή (επιπλέον γλώσσα  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν), 
•Δυνατότητα ταξιδιών Ελλάδα και εξωτερικό, 
•Εμπειρία σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, 
•Άριστη διαχείριση χρόνου, προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα και επίτευξη ποιοτικών 
και ποσοτικών στόχων, 
•Ικανότητα λήψης αποφάσεων υπό συνθήκες πίεσης, 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα, εχεμύθεια, 
αποτελεσματική επικοινωνία, μεθοδική οργάνωση, 
ορθότητα και ταχύτητα στην εκτέλεση καθηκόντων 
•Ηλικία από 30- 40 ετών.

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 
αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα αναφέ-
ροντας τον κωδικό RM01 με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: hr@axelaccessories.com

Η Invest Foods Ltd είναι μια κορυφαία εταιρεία 
στον κλάδο των τροφίμων με έδρα το Κουμάνοβο 
στην ΠΓΔΜ. Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρεί-
ας είναι η επεξεργασία και εξαγωγή κατεψυγμένων 
(IQF) οπωροκηπευτικών και φρούτων (πιπεριά, πράσο, 
κρεμμύδι, ντομάτα, βύσσινο κλπ), απευθυνόμενο σε 
πελατολόγιο σε όλη την Ευρώπη. Στους υφιστάμενους 
15 ψυκτικούς θαλάμους δύναται να αποθηκευτούν και 
να διατηρηθούν ετησίως άνω των 7.000τον κατεψυγ-
μένων προϊόντων. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη και 
λειτουργεί σε απόλυτη συμμόρφωση με το πρότυπο 
ISO 22000 (www.dsfoods.com.mk). Ζητείται:

Υπεύθυνος Εργοστασίου 
FYROM - (REF: INV01/15)

Επιθυμητά προσόντα: 
•Κατ’ ελάχιστον 5 χρόνια εμπειρίας στη βιομηχανία 
κατεψυγμένων τροφίμων 
•Πτυχίο μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ  
•Ικανότητα στην αποτελεσματική διοίκηση,  
οργάνωση, και προγραμματισμό εργασίας  
του ανθρώπινου δυναμικού και διαχείριση  
του εξοπλισμού-μηχανημάτων 
•Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και ομαδικό 
πνεύμα συνεργασίας 
•Εμπειρία στην εφαρμογή συστημάτων  
και διαδικασιών ποιότητας σύμφωνα  
με τα απαιτούμενα εφαρμοζόμενα πρότυπα, 
•Άριστη γραπτή & προφορική γνώση της Αγγλική 
γλώσσας, ιδιαιτέρως της σχετικής εμπορικής, 
συμβατικής & τεχνικής ορολογίας, 
•Επιπρόσθετη γνώση γλωσσών της πρώην 
Γιουγκοσλαβίας (FYROM, Serbian, Bulgarian etc) 
επιθυμητή, 
•Άριστη γνώση Η/Υ και εφαρμογών  
(MS-Office applications, ERP) 
•Δυνατότητα μόνιμης εργασίας στο εξωτερικό,  
με έδρα Kumanovo, FYROM

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στην Ελληνική και Αγ-
γλική γλώσσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sales@
dsiskra.com.mk

Digital Marketing Executive

We are hiring a digital marketing executive for our 
office in the center of Athens for the successful 
promotion of our digital products:

Hotel websites:  
We maintain more than 500 websites and create 
new ones 
•www.greeka.com: Among most popular travel 
guides to Greece and the Greek islands / we offer 
travel services to thousands of people every year. 
•www.ferriesingreece.com: Website for booking 
ferry tickets online / Among the top ferry tickets 
sellers in Greece / more than 35.000 tickets sold 
every year 
•www.syncrez.com: Online booking application 
for hoteliers 
•www.360.gr: Hotel photography and aerial video

Day to day responsibilities will involve: 
•Support and develop SEO/PPC strategies  
for our client portfolio / our own projects 
•Running creative social media campaigns 
•Deliver profitable strategies on time and within 
budget 
•Identify opportunities for further development 
and growth 
•Create cost plans and manage budgets  
to ensure campaign profitability 
•Undertake market and competitor research  
and analysis 
•Conduct keyword research using industry tools 
to plan optimized content 
•Utilize on-page and off-page optimizations 
strategies to achieve high rankings in search 
engine results pages and increase relevant 
organic traffic 
•Regularly measure the effectiveness of SEO 
campaigns by interpreting metrics via SEO tools 
and the intelligent use of web analytics 
•Keep up-to-date with search engine technology 
and SEO methods 
•Contribute to client meetings and take part  
in pitches and conference calls when required 
•Communication to clients, team, and 
management on strategy/project development, 
timelines, and results

Requirements & skills: 
•A relevant degree 
•Passion for SEO and overall internet marketing 
•Strong understanding SEO techniques, 
best practices and search engine webmaster 
guidelines 
•Excellent experience of planning and managing 
SEO/PPC campaigns 
•Excellent knowledge of SEO and marketing 
software 
•Working to ROI targets 
•Strong written and verbal communication skills 
•Experience with industry reporting tools 
•The ability to work independently and as part  
of a team 
•Experience in managing time effectively  
and working to deadlines 
•The ability to interpret HTML and CSS, although 
coding experience is not necessary 
•Experience of project and budget management 
•Ability to work under pressure and to meet tight 
deadlines

And as a plus: 
•Google AdWords Certification

What we offer:  
•We are offering a steady salary inside a dynamic 
team atmosphere where you will have the 
opportunity to apply your marketing skills.

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

 
Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής 
υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και 
πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές 
πρότυπο ISO 9001:2008, στους τομείς εύρεσης και 
επιλογής προσωπικού. H Adecco, για λογαριασμό 
πελάτη της, γνωστής βιομηχανικής εταιρίας που δρα-
στηριοποιείται στον κλάδο τροφίμων-ποτών στην 
περιοχή της Θεσσαλονίκης, αναζητά ένα (1) άτομο 
για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Γενικός Διευθυντής  
(Κωδ. θέσης: S-722/50261)

Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στο διευθύνοντα 
σύμβουλο και στο διοικητικό συμβούλιο.

Περιγραφή θέσης: 
•Έχει τη συνολική ευθύνη για την παροχή ορθής 
και έγκαιρης πληροφόρησης επί των εταιρικών 
θεμάτων που θα διευκολύνουν τη λήψη  
των κατάλληλων επιχειρηματικών αποφάσεων 
και θα διασφαλίζουν τη συνεχή ανάπτυξη της εταιρίας 
•Συντονίζει και εποπτεύει τα τμήματα της εταιρίας 
διασφαλίζοντας την καλύτερη λειτουργία  
και καθοδήγησή τους 
•Διαχειρίζεται τις σχέσεις με τράπεζες  
και πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και με άλλες  
αρχές όπου αυτό απαιτείται με σκοπό την εκάστοτε 
βέλτιστη διεκπεραίωση, διαπραγμάτευση  
και επαναδιαπραγμάτευση των καταλληλότερων 
όρων συνεργασίας

Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης ή μεταπτυχιακές 
σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης και πολυτεχνικής 
σχολής χημικού μηχανικού. 
•Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση ευθύνης 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS Office και ERP 
συστημάτων 

•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 
ικανότητες 
•Ανεπτυγμένες ηγετικές και διοικητικές ικανότητες 
•Επιχειρησιακή αντίληψη
Παροχές εταιρίας: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό 
σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, 
μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: infogr@
adecco.com, μέσω fax στον αριθμό 210 6919358, ή στη 
διεύθυνση: Adecco HR, Λ. Κηφισίας 56, 151 25 Μαρούσι.
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών 
σημειωμάτων, η εταιρία-πελάτη μας θα επικοινωνήσει 
απευθείας με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση, για να 
οριστεί συνάντηση για προσωπική συνέντευξη. Για 
περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρήστε 
το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Όλες οι 
αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές Follow 
Adecco Greece on Facebook, Twitter, Linkedin.

 
Our client, a leading internationally technology 
entertainment company, is seeking to hire an:

Operations Analyst 
For its newly established operation in Greece.
The operations analyst, reporting to the operations 
manager, shall provide computer operations support 
to technology projects including covering day to day 
operations, shift work in role of supervisor, provision 
of assistance to QA and DBA, design and drafting 
of procedures, checklists and other documentation, 
supervision of a team of computer operations staff 
and direction and training of new entrants.
The ideal incumbent must have 3rd level education 
combined with computer related qualifications, 2-3 
years experience as a senior computer operator.
As the employer is a technology driven and regulated 
company, the incumbent’s experience should include 
tenure with large companies/institutions operating 
and supported by advanced and extended technology 
platforms, systems and databases (eg banking, 
insurance, telcos). In terms of technology background 
he/she should be competent in key technology areas 
such as /Linux RedHat/VMware/IBM DB2.
Company offers attractive remuneration package, 
as well as sound potential for professional growth.
Send your CV to the following e-mail: ps@amrop.gr

International cosmetic company is looking for a:
Digital Marketing Manager

Fluency in English is a must.
Digital marketing manager duties: 
•Create content for social media channels  
and company website (only in English) 
•Manage company’s e-shop (check new product 
pages), 
•Support company’s retailers’ e-shops and their 
digital campaigns, 
•Drive online traffic to the company website. 
•Developing and managing digital marketing 
campaigns 
•Utilising a range of techniques including SEO 
and SEM. 
•Managing online brand and product campaigns 
to raise brand awareness. 
•Evaluating customer research, market  
conditions and competitor data. 
•Review new technologies and keep the company 
at the forefront of developments in digital  
marketing. 
•Create infografics
Requirements of the role: 
•Advanced knowledge of social media: Snapchat, 
Instagram, you tube, 
•Familiar with e-commerce techniques  
and operation 
•At least 3 years of experience in a digital  
marketing role 
•Availability to travel internationally 
•Fluency in English is a must
Organization values and personal qualities  
to be demonstrated: 
•A passion for the organization and its employees 
•Integrity 
•Ethics 
•Approachability 
•Empathy and understanding 
•Motivation and drive to achieve the highest  
professional standards and results 
•Professional communication skills both written 
and verbal 

•High level of confidentiality at all times

Core competencies: 
•Fluency in English is a must 
•Flexibility 
•Innovation 
•Leadership 
•Managing capability 
•Managing change 
•Managing customers 
•Organizational sensitivity 
•Planning and achieving management 
•Punctuality 
•Preferable, previous experience in cosmetics 
industry

When responding, please include your resume, explain 
why you are a good fit & provide salary requirements. 
You must be willing to submit to a full background check 
upon applying for the job and to sign a confidentiality 
agreement as a condition of employment. Send your 
CV to the following e-mail: dmmnap@gmail.com

 
Η Forthnet ΑΕ, ο μεγαλύτερος πάροχος συνδυαστι-
κών υπηρεσιών ψυχαγωγίας και επικοινωνίας στην 
Ελλάδα, ζητά να προσλάβει:

Υπεύθυνο Διαχείρισης 
Προγράμματος Επιβράβευσης 
Κωδ. Θέσης: LPM15 - Αθήνα

Ο κάτοχος της θέσης: 
•Συμμετέχει στο σχεδιασμό της στρατηγικής  
του προγράμματος loyalty των οικιακών πελατών 
•Σχεδιάζει τη λειτουργία του προγράμματος 
•Έχει την ευθύνη δημιουργίας εμπορικών  
συνεργασιών και ένταξής τους στο πρόγραμμα 
•Σχεδιάζει την επικοινωνία του προγράμματος  
στη συνδρομητική βάση της εταιρίας 
•Παρακολουθεί συστηματικά και αναλύει  
την αποτελεσματικότητα των δράσεων  
του προγράμματος

Ο κατάλληλος υποψήφιος έχει:  
•Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία σε θέση διαχείρισης 
προγράμματος επιβράβευσης 
•Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες. 
•Ικανότητα σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης 
πλάνου. 
•Ικανότητα για ανάληψη πρωτοβουλιών  
και καινοτόμων δράσεων. 
•Τεχνικές παρουσίασης και τεχνικές ανάλυσης 
δεδομένων 
•Υψηλό επίπεδο διαπραγματευτικής ικανότητας 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής στους τομείς 
marketing ή/και επικοινωνίας. Μεταπτυχιακός 
τίτλος θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. 
•Πολύ καλή γνώση και χρήση Η/Υ, M/Office, CRM 
Modules 
•Εξαιρετικό επίπεδο χειρισμού της ελληνικής  
και αγγλικής γλώσσας, γραπτά και προφορικά

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

Αποστολή βιογραφικών μέσω του link:  
http://goo.gl/Tf2156

 
ICAP Recruitment Solutions, due to the department’s 
expansion, is seeking to hire an HR Recruiter.

HR Recruiter  
(Ref.2644)

Main responsibilities: 
•Manage the full-cycle recruiting process 
including position posting, sourcing, screening 
and recommending placement of candidates 
•Mass recruiting through adverts, company’s 
database and social media sites 
•Build and maintain communication with 
candidates for current and future openings 
•Collaborate with hiring managers on hiring 
decisions and coordinating interviews 
•Oversee all communications with prospective 
candidates

Qualifications: 
•Post Graduates/ Graduates of Human Resources 
Management, Business Administration  
or other related discipline 
•MSc in Human Resources will be considered a plus 
•1-2 years working experience in similar position 
•Excellent knowledge of English language 
•Excellent Knowledge of MS office applications

The company offers: 
•Competitive remuneration package 
•Training and career development
Send your cv on this e-mail: http://www.icapcareer.
gr/online/el-GR/Details/2644
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•Ευχάριστη και ενθουσιώδης προσωπικότητα. 
•Ομαδικότητα και ικανότητα συνεργασίας.

Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας. 
•Διαμονή και διατροφή. 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο προσό-
ντων και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Τα βιογραφικά να αποστέλλονται με φωτογραφία 
στο e-mail: info@laresidencemykonos.com

 
The brand-new, luxurious, beach bar & restaurant 
PALM BEACH-PAROS, in Agia Irini, is seeking for 
trained professionals (men) in order to offer to our 
exclusive guests, high quality services. From May 
10th to October 1st 2015, we are looking for:

Cook / Chef 
(Mediterranean & Italian Fusion cuisine) 

(One Swift: 09:30-17:30)

The applicants should necessarily meet  
all following qualifications: 
•Minimum 5 year experience in similar position  
in a restaurant. 
•Experience on events (wedding) 
•Excellent command of English and Greek  
(French will be an asset) 
•Excellent physical condition 
•Pleasant and courteous disposition towards 
colleagues 
•High professional spirit and ability to prevent  
and troubleshoot problems 
•European Union passport/ID, VAT (ΑΦΜ)  
and SSRN (ΑΜΚΑ)

The company offers: 
•Competitive remuneration package, always paid 
on time! 
•Accommodation 
•Nutrition on site 
•Excellent, professional working environment  
in the best beach bar in Paros

Please only sent CVs that meet the necessary 
qualifications to the following e-mail: vderichelle@
mac.com. References necessary. A facial image 
is essential 

Το ξενοδοχείο πολυτελείας Lesante Luxury Hotel 
& SPA επιθυμεί να προσλάβει:

Σερβιτόρο Α’

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων 
•Προϋπηρεσία 2-4 έτη σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, επιθυμητή 
η γνώση δεύτερης 
•Γνώση Micros 
•Γνώση των διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
τροφίμων 
•Γνώση του ελληνικού αμπελώνα 
•Επαγγελματική συμπεριφορά 
•Ομαδικότητα - πνεύμα συνεργασίας

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

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

Ζητάμε για το ξενοδοχείο Doryssa Seaside Resort 
5* που βρίσκεται στο Πυθαγόρειο Σάμου:

Α’ Μάγειρα για Μπουφέ

Απαραίτητα προσόντα:  
•Κάτοχος πτυχίου αντίστοιχης σχολή  
•Προϋπηρεσία 2-3 χρόνια

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα στο e-mail: manager@doryssa.gr

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

Barman

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

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

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

 
Οινοχόος - Sommelier 

Βάρκιζα

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

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

Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Επικοινωνία:   
•E-mail: operationmanager@panasgroup.gr 
•Mob. 6974582730, tel. 210 8925000,  
fax: 210 8925163.

Απαραίτητη η αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία.

To Βar – Restaurant Παλλάς που βρίσκεται στο παλιό 
λιμάνι Χανίων, αναζητά: 

Βοηθό Μάγειρα

Με προϋπηρεσία για μόνιμη απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mall: xmarakakis@hotmail.com

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

 Υπάλληλο Υποδοχής
Προσόντα: 
•Απόφοιτος-η τουριστικής σχολής ή εμπειρία  
σε ανάλογη θέση σε υποδοχή ξενοδοχείου  
ή τουριστικό γραφείο 
•Άριστη γνώση Αγγλικών, πολύ καλή γνώση  
Ελληνικών 
•Καλή γνώση Ολλανδικών ή Γερμανικών  
θα συνεκτιμηθεί 
•Χρήση Η/Υ 
•Εξωστρεφής και επικοινωνιακή προσωπικότητα 
•Γνώσεις Fidelio

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

Επικοινωνία: Με έγχρωμη φωτογραφία στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση: manager@aegeanview.gr

 
Ναυαγοσώστες - Αθήνα

Προσόντα: 
•Απαραίτητο πτυχίο ναυαγοσώστη 
•Γνώση μίας γλώσσας -Αγγλικών 
•Κάτοχος διπλώματος ναυαγοσώστη 
•Γνώσεις πρώτων βοηθειών

Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων -προϋπηρεσίας 
•Διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία υπόψη στη 
διεύθυνση e-mail: ops-director@president.gr, fax: 
210 6924900.

 
Η GRECOTEL HOTELS & RESORTS, η μεγαλύτερη 
ξενοδοχειακή αλυσίδα στην Ελλάδα, ζητεί για τη φε-
τινή σεζόν:

Guest Relations Officer

Απαιτούμενα προσόντα 
•Απόφοιτος/η τουριστικής σχολής 

•Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση Αγγλικής και Γερμανικής γλώσσας 
•Άριστο διοικητικό, οργανωτικό και  
επικοινωνιακό προφίλ

Απαιτούμενες δεξιότητες 
•Παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα  
και αποφασιστικότητα 
•Πνεύμα ομαδικό και προσανατολισμένο  
στην επίτευξη στόχων 
•Δυναμική και επικοινωνιακή προσωπικότητα 
•Ικανότητα διοίκησης και υποκίνησης προσωπικού 
•Άμεση προσέγγιση με τους πελάτες 
•Αποτελεσματική διαχείριση των καταστάσεων  
και άμεση εξεύρεση λύσεων

Καθήκοντα 
•Καθοδήγηση πελατών και επισκεπτών  
στο ξενοδοχείο 
•Καλωσόρισμα και υποστήριξη των πελατών 
•Καθημερινές εργασίες γραφείου 
•Η διαρκής εξασφάλιση της ποιότητας  
και της βελτιστοποίησης των υψηλών επιδόσεων 
και της ικανοποίησης των πελατών 
•Αποτελεσματική επεξεργασία αιτημάτων /  
απαιτήσεων των πελατών 
•Υποστήριξη εκδηλώσεων (γάμους, επίσημα  
δείπνα, κλπ) 
•Καινοτόμες ιδέες

Οφέλη 
•Απασχόληση στη μεγαλύτερη ξενοδοχειακή εταιρεία 
στην Ελλάδα 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση 
•Παροχή διαμονής και διατροφής

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

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα Neptune Hotels***** 
στο Μαστιχάρι της Κω, επιθυμεί να προσλάβει:

Βοηθό Προϊσταμένης Ορόφων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτη σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχεία 4 ή 5* 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Γνώση  
της Γερμανικής θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες 
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ

Προσφέρονται: 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και διαμονής 
σε ένα εξαιρετικά ευχάριστο περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστέλλουν 
τα βιογραφικά τους σημειώματα, συνοδευόμενα 
απαραίτητα από πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
agianozoglou@neptune.gr

 
Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Andronis Exclusive αναζητά 
για τα ξενοδοχεία της για τη σεζόν 2015:

Νυχτερινό Υπάλληλο 
Υποδοχής - Σαντορίνη

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών κατά προτίμηση 
σε boutique ξενοδοχεία 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών (γνώση άλλων 
γλωσσών θα εκτιμηθεί) 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα διαπροσωπικής 
επικοινωνίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη 
και ευχάριστη προσωπικότητα

Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Ασφάλιση 
•Διαμονή και διατροφή

Παρακαλώ όπως αποστείλατε το βιογραφικό σας ση-
μείωμα στο e-mail: gfilippidis@andronisexclusive.com

Νέο ξενοδοχειακό συγκρότημα πολυτελών σουιτών 
στη Σαντορίνη ζητεί να προσλάβει:

Καμαριέρα
Προσόντα: 
•Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 4*/5* 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Θα εκτιμηθεί η γνώση Αγγλικών

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

Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 

•Διαμονή και σίτιση 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης με προσφορά 
μόνιμης θέσης εργασίας

Θα προτιμηθούν κάτοικοι Σαντορίνης.

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
μέσω e-mail: santorinisuperiorsuites@gmail.com

 
Νέο ξενοδοχειακό συγκρότημα πολυτελών σουιτών 
στη Σαντορίνη ζητεί να προσλάβει:

Bell Boy

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 4*/5* 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

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

Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Διαμονή και σίτιση 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης  
με προσφορά μόνιμης θέσης εργασίας

Θα προτιμηθούν κάτοικοι Σαντορίνης.

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
μέσω e-mail: santorinisuperiorsuites@gmail.com

Ξενοδοχείο 4* στην ανατολική Θεσσαλονίκη ζητά:

Front Office Agent  
για Μόνιμη Εργασία

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής/ξενοδοχειακής σχολής. 
•Τουλάχιστον 3 έτη επαγγελματική εμπειρία 
σε αντίστοιχη θέση. 
•Άριστη γνώση Αγγλικής και μιας τουλάχιστον 
επιπλέον ξένης γλώσσας. 
•Άριστος χειρισμός Η/Υ και ξενοδοχειακών 
προγραμμάτων. 
•Guest relations: Συνεχής επικοινωνία  
με τους πελάτες για παράπονα, ερωτήματα  
και άριστη ικανότητα επικοινωνίας  
στις διαπροσωπικές σχέσεις. 
•Ικανότητα πραγματοποίησης πωλήσεων  
τόσο τηλεφωνικά όσο και on the spot. 
•Ικανότητα management, οργάνωσης  
και συνεργασίας. 
•Ικανότητα multi-tasking και εργασίας κάτω 
 από συνθήκες πίεσης που ενδεχομένως απαιτούν 
την επίλυση προβλημάτων. 

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

 
Το Ionian Sun στο Λουρδά Κεφαλονιάς ζητά:

Προϊσταμένη Ορόφων  
(Housekeeper)

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής ή αντίστοιχης  
ειδικότητας επιθυμητό. 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχειακή 
μονάδα 4 ή 5 αστέρων 
•Γνώση Αγγλικών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 
•Δίπλωμα και ικανότητα οδήγησης.

Απαιτούμενες δεξιότητες: 
•Παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα  
και αποφασιστικότητα. 
•Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα διαχείρισης  
μεγάλης ομάδας 
•Ικανότητα εκπαίδευσης και μεταδοτικότητα. 
•Δυναμική και επικοινωνιακή προσωπικότητα. 
•Ικανότητα επίτευξης στόχων υπό συνθήκες πίεσης.

H εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές βάσει προσόντων 
•Προοπτικές μακροχρόνιας συνεργασίας 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε συνεχώς  
αναπτυσσόμενο όμιλο εταιρειών.

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

 
Barceló Hotels & Resorts: Όλοι έχουμε την ευκαιρία 
να κάνουμε κάτι στην ζωή μας, έτσι σκεφτόμαστε και 
έτσι αντιμετωπίζουμε κάθε πρόκληση. Είμαστε μια 
ομάδα επαγγελματιών που αισθάνονται σαν μέρος 
της επιτυχίας της Barceló. Στον όμιλο Barceló πιστεύ-
ουμε ότι η δυνατότητα για εξέλιξη είναι το καλύτερο 
δώρο που μπορούμε να σας προσφέρουμε. Θέλουμε 
να σας προσφέρουμε τα εργαλεία, να σας εμπνεύσουμε 

συνέχεια στη σελ. 24



Μηχανικός TEI για Θέση 
After Sales Service - Ν. Φιλαδέλφεια

Η ΠΑΤΡΩΝΑΣ από την ίδρυσή της το 1989, οδηγεί 
την ελληνική αγορά της ψύξης και του κλιματισμού 
στους δρόμους της σύγχρονης τεχνολογίας. Από το 
1992 διαθέτει στην αγορά τα προϊόντα της CAREL 
παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτρονικής 
τεχνολογίας για τον αυτοματισμό εγκαταστάσεων 
ψύξης και κλιματισμού. Σήμερα, στεγάζεται σε ιδι-
όκτητο κτίριο επί της Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης, 
800m από τον κόμβο της Αττικής οδού προς Αθήνα. 
Η ΠΑΤΡΩΝΑΣ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
πελατών της διαθέτει pre & after sales service, και 
υπάρχει ανάγκη στελέχωσης αυτού.

Για τη στελέχωση αυτής της θέσης ασχέτως 
πτυχίων, τα απαιτούμενα προσόντα είναι: 
•Καλή γνώση χρήσης Η/Υ, Office. 

•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής, ή/και Ιταλικής 
•Ευχέρεια επικοινωνίας  
Χρήσιμα γνωστικά αντικείμενα, κάποιο, κάποια 
ή και όλα από τα ακόλουθα: 
•Αυτοματισμός 
•Ηλεκτρολογία 
•Ηλεκτρονικά 
•Ψύξη-κλιματισμός

Η εταιρεία προσφέρει σταθερή μόνιμη απασχόληση, 
σε ένα άνετο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, 
και συνεχή εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες σε 
Ελλάδα και εξωτερικό.

Αποστολή βιογραφικού στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: dimos@patronas.co

Executive Associate Position - Athens
General company overview: TrueGreece is an 
innovative luxury travel company that delivers 
intimate and authentic vacation experiences in 
Greece and the Mediterranean. Since 2008 Christos 
Stergiou, TrueGreece founder and CEO, has been 
continually recognized as one of the World’s Top 
Travel Specialists for Greece by Condé Nast Traveler 
magazine; and he has also been selected by Travel 
& Leisure magazine as an A-List travel agent since 
2009. Since 2014, he has been included in Wendy 
Perrin’s WOW List as a trusted travel expert for 
Greece. These distinctions showcase TrueGreece’s 
commitment to planning and executing a once-in-a-
lifetime travel experience for its guests. For additional 
information, please visit www.TrueGreece.com.

TrueGreece’s entrepreneurial climate and varied, 
challenging assignments create a stimulating 
environment for driven individuals. Our approach-
building a service-oriented team that combines 
expertise in the tourism industry, solid managerial, 
organizational, communication, and social skills, and 
is comprised by motivated individuals who seek to 
grow their skill set and responsibilities within the 
company-is geared towards maintaining TrueGreece’s 
position as a leader in the incoming luxury travel 
industry. What is perhaps most striking about 
TrueGreece is our constant pursuit for improving 
the quality of service and experience for our guests 
and affiliates, and creating a strong, team-based 
company culture founded on respect, personal and 
corporate growth, and job satisfaction stemming 
from our company’s achievements.

Executive associate position: 
•Candidates with a bachelors or masters degree 
will enter the firm as an executive associate 
at an entry level position.  
Executive associate requirements: 
•Show a strong commitment to a career 
at TrueGreece 
•Excellent command of English and Greek 
with proven communication skills (both written 
and oral) 
•Solid knowledge of and familiarity 
with common desktop applications as well as 
standard analytic and word processing tools 

•Self-motivated and detail oriented 
•Strong will for developing team and project 
management skills 
•Knowledge of any PMS and/or GDS will be 
considered as an asset 
•Previous work experience is welcome 
but not required 
•Previous experience in the hospitality or 
tourism industry will be considered as an asset 
•Bilingual candidates, native speakers 
of English, or candidates who have studied 
in the U.S. or the U.K. are also encouraged 
to apply. Interviews will be conducted in both 
English and Greek.  
Executive associates are typically expected to: 
•Demonstrate the ability to adjust to our 
company culture, and learn from our team 
•Communicate in exceptional oral and written 
English and Greek with our guests and suppliers 
•Demonstrate an understanding of and ability 
to communicate with our partners and suppliers 
•Demonstrate an understanding of both 
the American and Greek cultures 
•Develop, with minimal guidance, well-
structured written materials in English & Greek 
•Demonstrate an understanding of the overall 
economics of our business 
•Pursue appropriate training or research 
to enhance individual skills and industry 
knowledge, with the help of the TrueGreece team 
•Contribute to business development efforts 
•Handle multitasking successfully 
•Handle customers’ and suppliers’ inquiries 
by telephone or e-mail 
•Collaborate with our accounting department 
•Collaborate with our IT department 
•Handle reservations of a luxury boutique hotel 
•Load web content and images

We expect our executive associates to learn quickly, 
apply prior knowledge to current situations, solve 
problems, manage time, prioritize tasks, and 
communicate well with peers, customers, and 
suppliers.

All CVs to be provided in English to the following 
e-mail: accounting@truegreece.com

Εκπρόσωποι Πωλήσεων - Αθήνα
Η TFB είναι μία εταιρεία ανά-
πτυξης πελατολογίου και προ-
ώθησης πωλήσεων με 20 έτη 
εμπειρία και προσλαμβάνει για 
την στελέχωση νεοσύστατου τμή-
ματος πωλήσεων εκπροσώπους 
πωλήσεων 8ωρης - 6ωρης - 
5ωρης απασχόλησης οι οποίοι 
θα εργασθούν με αντικείμενο 
την προώθηση υπηρεσιών με 
απόλυτα κατευθυνόμενο τρόπο.

Απαιτήσεις: 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει 
να διαθέτουν τα ακόλουθα 

προσόντα: 
•Διαπραγματευτική ικανότητα 
και άνεση στην επικοινωνία 
•Απόφοιτος/η ΤΕΙ – ΙΕΚ 
•Η προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση είναι επιθυμητή αλλά όχι 
απαραίτητη  
Η εταιρεία μας παρέχει στους 
εργαζόμενους τα παρακάτω: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό, πλήρη 
ασφαλιστική κάλυψη, και όλα τα 
νόμιμα δώρα & επιδόματα (όχι 
ποσοστά) 
•Σταθερά μηνιαία bonus 

επίτευξης στόχων 
•Πρόσθετα εβδομαδιαία bonus 
απόδοσης 
•Σύγχρονο ευχάριστο εργασιακό 
περιβάλλον 
•Συνεχής εκπαίδευση 
στην τεχνική των πωλήσεων 
•Εύκολη πρόσβαση - 50 μέτρα 
από το μετρό (στάση Άγιος 
Ιωάννης)

Στείλετε το βιογραφικό σας 
στo e-mail: sales@tfb.gr. Τη-
λεφωνήστε για ραντεβού στο 
211 1016350.

Software Engineer C#, ASP.NET 
(Remote Position) - Athens

LFT is a Dutch technology company specialized 
in the development of foot-related Medical and 
Retail complete platforms. We help our customers 
by providing front and back end technological 
infrastructure to accelerate their foot business. 
With in-house software development in our state-
of-the-art facilities in the Netherlands, extensive 
R&D in all types of analysis devices (2D-3D scanners, 
pressure plates, high speed cameras etc.) and senior 
retail and medical professionals in our team, LFT 
combines technology-knowledge-people to offer 
a wide range of turn-key solutions. Building on our 
leadership position in the Netherlands and presence 
in 13 countries worldwide, we are growing rapidly 
to become a global player in the industry. We are 
looking for a passionate, experienced software 
developer to join our Athens Office.

Desired skills & experience: 
Mandatory skills: 
•Understanding OOP and MVC 
•Proven experience in ASP.NET, C# 
•Razor templates. 
•HTML, CSS, jQuery 
•MS SQL experience or similar RDBMS 
(i.e. Oracle pl/sql) 
•Ability to work independently while 
collaborating with cross-functional teams 
•Can-do, positive attitude 
•Excellent communication skills and highly 
developed interpersonal skills 
•Excellent command of English language 
•Self-motivated with proven experience 

managing multiple, competing priorities 
•Goal-driven and results oriented 
•Minimum of 3 years of relevant software 
development experience  
Optional skills: 
•Experience with Microsoft Azure 
•Knowledge of SPA’s (single page application) 
•HTML5 and CCS3 knowledge 
•SCRUM methodology 
•Design patterns 
•ORM 
•ODATA 
•REST services  
We are offering: 
•Excellent growth potential, along 
with the company’s rapid growth. 
•A unique working environment within a lean 
company structure. LFT is a flexible working 
company. The candidate can decide to work out 
of the Dutch, German or Greek office. 
•Opportunities to learn and develop new skills 
on the job or through academic courses 
•Active participation in all phases 
of the development process as a member 
of a capable and agile international 
development team with a mission to deliver 
pioneering applications. 
•An attractive compensation package

Looking forward to receiving your applications. 
Please provide your application in English to the 
following e-mail: info@lftonline.com

AL.K Consulting, on behalf of the alliance Randstad Medical in Germany and German Hospitals i.e. 
University Clinic of Bonn, is looking to recruit:

Graduate Nurses
To work in the following clinical departments: ICU, pediatric, surgery.

This is a unique work opportunity for nurses who are keen to join an enthusiastic and dedicated health 
team and environment within the University clinic of Bonn.

A team of 8-10 nurses who fulfill the following requirements: 
•AEI/TEI graduates of nursing 
•Work experience of 1-4 years 
•English language skills 
•German language skills would be considered an asset  
Will join the University Clinic of Bonn Program of learning and working abroad.

Η AL.K Consulting, εκ μέρους της συνεργασίας της Randstad Medical στη Γερμανία και της Πανεπι-
στημιακή κλινική της Βόννης, αναζητά απόφοιτους νοσοκόμους/-ες για να εργαστούν στα ακόλουθα 
τμήματα: ICU, παιδιατρική, χειρουργική.

Είναι μία μοναδική επαγγελματική ευκαιρία για νοσοκόμους/-ες που είναι πρόθυμοι/-ες να γίνουν μέρος 
μίας ενθουσιώδους ομάδας αφοσιωμένης στην Υγεία στην πανεπιστημιακή κλινική της Βόννης.

Μία ομάδα 8-10 νοσοκόμων που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
•Απόφοιτους νοσηλευτικής ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Προϋπηρεσία 1-4 χρόνια 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας θα θεωρηθεί προσόν

Ένταξη στο πρόγραμμα της πανεπιστημιακής κλινικής της Βόννης «μάθηση και εργασία στο εξωτερικό».

Εάν ενδιαφέρεστε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για αυτή την ευκαιρία, μπορείτε να αποστεί-
λετε το βιογραφικό σας σημείωμα. If you are interested in receiving more information about this 
opportunity, kindly email us your CV to: info@alkconsulting.eu

Η εταιρία APT SA που δραστηριοποιείται στον κλάδο της πληροφορικής, ζητά συνεργάτη για τη θέση του:

Oracle Developer - Αθήνα
Προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. σχετικής κατεύθυνσης 
•Εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού  
σε προϊόντα Oracle (Forms, Reports,  
Designer, BI, APEX) 
•Γνώση βάσεων δεδομένων Oracle 
•Γνώση PL/SQL 
•Καλή γνώση HTML, CS , XML, Javascript,  
Web Service 

•Ικανότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων 
•Ανεπτυγμένες δεξιότητες επικοινωνίας 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως  
αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: apt.admin@apt.gr
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

και να μοιραστούμε το όραμά σας. Πιστεύουμε ότι η 
υπευθυνότητα, η ηγετικότητα και η ευελιξία είναι οι 
αξίες που μας επιτρέπουν να επιτύχουμε τους στόχους 
μας. Πάρτε την πρωτοβουλία και στοιχηματίστε στον 
εαυτό σας. Πιστέψτε στις δυνατότητές σας.  Εμείς 
πιστεύουμε σε εσάς.

Barceló Hydra Beach Resort & SPA: Προσφέρουμε 
στους επισκέπτες μας την καλύτερη εμπειρία φιλοξενίας 
στο ξενοδοχείο μας Barceló Hydra Beach Resort στο 
Πλέπι Θερμησίας, TK 21051, Ερμιoνίδα στην Πελο-
πόννησο. Και γνωρίζοντας ότι για να προσφέρουμε 
στους επισκέπτες μας το καλύτερο, πρέπει πρώτα να 
προσφέρουμε στους εργαζομένους μας το καλύτερο. 
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα βρείτε εξαιρετικές 
ευκαιρίες εργασίας, όπως:

Reservations Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ηγετική θέση απαραίτητη. 
•Ισχυρές ικανότητες επίλυσης προβλημάτων. 
•Γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή Opera, 
Microsoft Windows, POS. 
•Εξαιρετική υπευθυνότητα και αξιοπιστία. 
•Ικανότητα για εργασία σε περιβάλλον υπό πίεση 
με γρήγορους ρυθμούς. 
•Ικανότητα στην εστίαση των αναγκών του επισκέπτη. 
•Ικανότητα για ομαδική εργασία. 
•Γλωσσικές γνώσεις στα αγγλικά και ιταλικά  
και/ή γαλλικά.
Προσδοκούμε: Αίσθημα της φιλοξενίας, προσανατο-
λισμός στην εξυπηρέτηση, συνέπεια, ευελιξία, επιμέ-
λεια, συνεργασία και επικοινωνία, συνοδευόμενα με 
προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση 
σε διεθνή ξενοδοχειακή αλυσίδα.

Προσφέρουμε: Σας προσφέρουμε την ευκαιρία να 
εργαστείτε με μια ισχυρή νεανική ομάδα σε ένα αξιο-
σέβαστο περιβάλλον, στο Barceló Hydra Beach Resort 
για τη θερινή περίοδο 2015.

Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα με 
πρόσφατη φωτογραφία σας, στο e-mail: hydrabeach.
hr@barcelo.com. Θα επικοινωνήσουμε με περιορι-
σμένο αριθμό υποψηφίων.

 
Ο όμιλος ξενοδοχείων AQUA VISTA HOTELS ανα-
ζητά για ξενοδοχείο στη Σαντορίνη έμπειρο συνεργάτη 
για τη θέση:

Υπάλληλος Υποδοχής 
(Κωδ. Θέσης: F_OFF_2015)

Προσόντα: 
•Πτυχίο ελληνικής ή ξένης τουριστικής σχολής. 
•Προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη θέση  
σε ξενοδοχείο πολυτελείας. 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και γνώση 
επιπλέον γλωσσών θα εκτιμηθεί. 
•Άριστη γνώση Η/Υ (Word, Excel, PowerPoint, 
Access, Outlook) καθώς και γνώση ξενοδοχειακού 
προγράμματος κατά προτίμηση Perseus. 
•Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα με διάθεση 
για εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη  
με επαγγελματισμό. 
•Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης. 
•Εξυπηρέτηση πελατών και διαχείριση  
παραπόνων/προβλημάτων. 
•Επαγγελματική συμπεριφορά με οργανωτικότητα 
και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας. 
•Ταχύτατη διεκπεραίωση διαδικασιών κατά  
την άφιξη και την αναχώρηση των επισκεπτών

Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές  
απολαβές, αναλόγως προσόντων
Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας ση-
μείωμα μαζί με φωτογραφία μέσω e-mail: careers@
aquavistahotels.com. Όλα τα e-mail θα χειριστούν 
με απόλυτη εχεμύθεια & σεβασμό της ιδιωτικής 
ζωής του κάθε ατόμου.

English Speaking Customer 
Service Agent 

Ref. Number: SKYCS15 

PurpleTravel.co.uk is looking for a native English 
speaking customer service agent to join a busy, 
dynamic and fun office in Athens. We want people 
with flexibility, patience and excellent attention to 
detail as well as someone who wants to work as part 
of a great team, has a good sense of humour and fits 
in with our fast paced office. In return we are offering 
a competitive salary and great working environment.

Overview: In this English speaking role, you will 
be responsible for post sales communications with 
customers by phone and email. You will be professional 
and courteous and stay calm under pressure.

Role and responsibilities: 

•Handling calls and email enquiries from customers 
•Handling cancellations 
•Handling upset/difficult customers 
•Assisting customers with various requests 
•Regular contact with suppliers for amendments 
•Search for alternative hotels/flights/holidays 
•Taking payments for balance/holidays 
•Providing support for all sales agents
Knowledge, skills and experience: 
•Experience in customer service is essential 
•Fluency in written and spoken English 
•Mature attitude and thick skin 
•Organised, able to multi task and work on own 
initiative 
•Ability to handle pressure and large work load 
•MS Office skills 
•Flexibility with working hours e.g. evenings  
and weekends 
•A good sense of humour!
We offer: 
•Monthly salary 
•Commission on after sales 
•Working as part of a solid experienced team 
•A great working environment

Please apply with your CV to the following e-mail: 
jobs@purpletravel.co.uk quoting the above reference 
number in the subject line.

 
Reservations Agent - Patmos

General company overview: Petra Hotel & Suites, a 
member of the Small Luxury Hotels of the World, offers 
a lifetime experience on Patmos Island, enchanting 
guests who expect the highest standards of hospitality 
and personalized service from an authentic Greek 
islands boutique hotel.
Reservations agent requirements: 
•Excellent command of English and Greek  
with proven communication skills  
(both written and oral) 
•Solid knowledge of and familiarity with common 
desktop applications as well as standard analytic 
and word processing tools 
•Self-motivated and detail oriented 
•Strong will for developing team and project 
management skills 
•Knowledge of any PMS and/or GDS will be 
considered as an asset 
•Previous experience in the hospitality or tourism 
industry will be considered as an asset 
•Degree in hospitality will be considered  
as an asset
Reservations agents duties will include but will 
not be limited to:  
•Handle reservations of the Petra hotel & suites, 
a luxury boutique hotel in Dodecanese, through 
our office in Athens 
•Collaborate with our accounting department 
•Collaborate with our IT department 
•Load web content and images 
•Handle customers’ and suppliers’ inquiries  
by telephone or e-mail 
•Provide assistance to the CEO of the company
Reservations agents are expected to:  
•Demonstrate the ability to adjust to our company 
culture, and learn from our team 
•Communicate in exceptional oral and written 
English and Greek with our guests and suppliers 
•Demonstrate an understanding of and ability  
to communicate with our partners and suppliers 
•Develop, with minimal guidance, well-structured 
written materials in English and Greek 
•Maintain customer satisfaction and uphold  
the high standards of all aspects of hotel 
operations 
•Demonstrate an understanding of the overall 
economics of our business 
•Contribute to business development efforts 
•Handle multitasking successfully
Interviews will be conducted in both English and 
Greek. All CVs to be provided in English. Send your CV 
to the following e-mail: accounting@truegreece.com

 
Front Desk Manager 

Receptionists - Μύκονος

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανωτάτης τουριστικής σχολής. 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση σε ξενοδοχείο πολυτελείας. 
•Άριστη γνώση αγγλικών, επιθυμητή η γνώση  
2ης γλώσσας (Γαλλικά). 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά. 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη. 
•Ομαδικό πνεύμα, οργανωτικές  
και διοικητικές ικανότητες. 

•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
καταστάσεις. 
•Άριστη γνώση Η/Υ.

Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας & φιλικό περιβάλλον 
εργασίας. 
•Διαμονή και διατροφή. 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο  
προσόντων και δυνατότητα επαγγελματικής  
εξέλιξης.

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

Προϊστάμενος-η Ορόφων 
Στερεά Ελλάδα - Ν. Βοιωτίας

Αρμοδιότητες: 
•Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών  
καθαρισμού, και λινοθήκης του ξενοδοχείου.

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη σε ανάλογη θέση 
σε ξενοδοχείο πόλεως. 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής ή αντίστοιχης  
ειδικότητας 
•Καλή γνώση Αγγλικών. 
•Γνώση δεύτερης γλώσσας θα θεωρηθεί  
επιπρόσθετο προσόν. 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά. 
•Ικανότητα διαχείρισης προσωπικού με ομαδικό 
και επαγγελματικό πνεύμα. 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία.

Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Προοπτικές μακροχρόνιας συνεργασίας. 
•Αποδοχές αναλόγως των προσόντων. 
•Ευχάριστο και φιλόξενο περιβάλλον εργασίας.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: manager@marina.
com.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 5200660, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-16:00.

Ο Όμιλος Ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗ που βρίσκεται στην 
ΚΩ, ζητά να προσλάβει για τη σεζόν 2015:

Spa Therapists

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
•Πτυχιούχος σχολής Θεραπευτή, Φυσικοθεραπευτή 
ή Αισθητικού 
•Πτυχίο ΤΕΙ θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Εμπειρία σε εύρος θεραπειών / μασάζ 
•Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής 
γλώσσας 
•Πρόσθετη γνώση της γερμανικής ή ρώσικης 
γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Εμπειρία στην προώθηση υπηρεσιών  
& την πώληση προϊόντων καλλυντικών 
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
•Άριστες ικανότητες επικοινωνίας και ευχέρεια 
λόγου 
•Φιλική και εξωστρεφής προσωπικότητα  
με διάθεση για προσφορά υπηρεσιών υψηλών 
προδιαγραφών

Προσφέρονται: 
•Οικονομικές απολαβές αναλόγως προσόντων 
•Διαμονή για εργαζόμενους με μόνιμη κατοικία 
εκτός Κω 
•Διατροφή καθημερινά 
•Σταθερό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογρα-
φικό με φωτογραφία στο φαξ: 22420 55656 ή μέσω 
e-mail στο: cv@kipriotis.gr

Το ξενοδοχείο Vedema Resort, μέλος της Luxury 
Collection by Starwood Hotels & Resorts στη Σα-
ντορίνη ζητά προσωπικό για τη θερινή σεζόν 2015. 

Καμαριέρες 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχείο 5 αστέρων 
•Απόφοιτος / η σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Γνώσεις Η/Υ και ξενοδοχειακών προγραμμάτων 
(κατά προτίμηση Fidelio) 
•Ικανότητες πωλήσεων και επίτευξης στόχων 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης 
προβλημάτων 
•Οργανωτικότητα 
•Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη

Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο Starwood 
•Γνώση περισσότερων γλωσσών  
(Ρώσικα, Γερμανικά, Γαλλικά ή Ισπανικά)

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 

•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο  
προσόντων και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: manager@vedema.gr. Όλα τα βιογραφικά 
θα θεωρηθούν εμπιστευτικά. 

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

Concierge

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

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

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

 
Άτομο ως 30 Ετών με Εμπειρία στις  
Εκδόσεις Ακτοπλοϊκών Εισιτηρίων

Για το μας γραφείο μας στον Πειραιά.

•Απαραίτητη η άριστη γνώση Αγγλικών και Ms Office.

Προσφέρεται σταθερός μισθός, ευχάριστο περιβάλλον 
εργασίας και δυνατότητα απόκτησης σημαντικής εμπει-
ρίας στο χώρο του e-commerce και του τουρισμού.

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

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Το ξενοδοχείο Petasos Beach Resort & Spa μέλος της 
αλυσίδας «Small Luxury Hotels of the World», ζητά:

Spa Manager - Μύκονος
Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Εξαιρετική ικανότητα στην επικοινωνία 
•Απόφοιτος σχολής αισθητικής 
•Καλή γνώση Αγγλικών

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
ypetasos@otenet.gr, website: www.petasos.gr

Ο όμιλος Figura ζητά για το κατάστημα Συντάγματος:

Αισθητικό ΤΕΙ

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ 
•Τουλάχιστον 2 έτη εμπειρίας σε χώρο ομορφιάς 
•Άνεση στην επικοινωνία

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

Τα ξενοδοχεία πολυτελείας: “Myconian Villa Collection” 
- Exclusive Villa Resort,  “Myconian Utopia Resort” 
member of Relais & Chateaux, “Myconian Ambassador 
Hotel” member of Relais & Chateaux, Myconian 
Imperial Resort” member of the Leading Hotels of 
the World,  “Royal Myconian Resort” member of the 
Leading Hotels of the World,  “Myconian K hotels” - 
Charming Hotels ζητούν για τη σεζόν 2015:

Spa Manager - Μύκονος

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Γνώσεις αισθητικής 
•Εμπειρία στις πωλήσεις 
•Επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Εμπειρία στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού 
•Άριστη γνώση Αγγλικών

Παρέχεται: Χώρος διαμονής, ικανοποιητικό πακέτο 
αποδοχών ανάλογο προσόντων.

Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
Spamanager@myconiancollection.gr υπόψη κ. M. 
Δακτυλίδη.



Back-End Developer 
Ref. Number: SKYDEV15

Purpletravel.co.uk is looking for a PHP Developer.

The projects: Purpletravel.co.uk is a British online travel agent, with the head office in Agios Dimitrios, 
Athens. There is a small team developing the website, built at present in PHP –MySQL in Codeigniter 
framework. Purple travel is a member of the same group of companies as Nelios.com (a software house 
specialising in the travel industry).

The role: 
The company is seeking a passionate PHP Developer to maintain and optimise all the back 
functions of purpletravel.co.uk website including: 
•Content management system 
•XML (API) connections with external suppliers 
•Online booking transactions

The developer will get the opportunity to be part of a team that aims to move this innovative travel 
agent with the cutting-edge technology required in this competitive industry. The individual will focus 
on maintaining the existing infrastructure and be part of the planning team to move the website to 
the next stage.

This role will build features and functions for the websites used by British holiday makers, as well 
as developing new solutions to meet the demand. Working closely with the rest of the web team, will 
improve the efficiency and functionality of current systems and products.

Required skills: 
•University degree (AEI or TEI) with a major in computer information systems 
•Working knowledge of PHP, SQL, 
•Familiarity with network or other PHP-MVC framework is a preference 
•Familiarity with version control systems (preferably GIT) is a preference 
•3-5  years of experience with web services / development 
•Excellent use of the English language (written and oral)  
Company offers: 
•A competitive salary 
•Innovative, friendly and dynamic working environment 
•Opportunities for further development within the group  
Please apply with your CV to the following e-mail: jobs@purpletravel.co.uk quoting the above 
reference number in the subject line.

ZEINCRO is a leading contract services organisation which operates providing full range, high quality 
services to the pharmaceutical industry. Its aim is to create value to its customers through local 
knowledge and expertise, European presence and mostly through its highly educated and experienced 
team of people. For this qualified team, we are looking to recruit:

Εxperienced Clinical Research Associates
Required skills & knowledge: 
•Minimum 1-2 years of relevant experience in all aspects of clinical trial set-up, and monitoring 
activities 
•University degree in life science sector (biology, pharmacy, nursing) 
•Post-graduate diploma will be considered as an asset 
•Excellent command of Greek and English language (both verbally and written) 
•Ability to travel frequently (both locally & abroad) 
•Self-motivated and able to work independently in a highly demanding multinational environment 
•Goal – oriented personality 
•Excellent communication and negotiation skills 
•Excellent knowledge of MS Windows and MS Office  
The company offers: 
•Highly competitive remuneration package 
•Excellent working environment 
•Continuous training and career development opportunities 
•Company car and mobile phone 
•Private medical insurance

Please send your full cv, through e-mail to: smaltezou@zeincro.com or by fax at: 210 6134695 or 
to the following address: Zeincro Hellas AE, 30 Anapafseos Str, 15235 Vrilissia, Athens.

Sani S.A. is currently seeking to recruit for season 2015 a professional for the position of:

Sushi Chef 
(Ref. Chs06) - Chalkidiki

Job description: 
•To prepare all types of sushi as assigned  
by chef de cuisine of the outlet.  
Candidate profile: 
•At least 3 years of experience at the same 
position in a four/five star property 
•Very good command of English language 
•Preferably tourism or hospitality degree 
•Pleasant personality 
•Excellent communication and  

organizational skills  
The company offers a competitive remuneration 
package and excellent working environment. 
Those interested can send their resumes with a 
recent photo attached to the following address or 
e-mail: Maria Karafoulidou, human resources and 
development department, Kassandra, Chalkidiki, 
630 77. Τel.: 23740 99 440. Fax: 23740 99 441. 
E-mail: mkarafoulidou@saniresort.gr

Η ELVIAL ΑΕ, λόγω της συνεχούς ανάπτυξής της στον κλάδο του αλουμινίου ζητά δύο νέους συνεργάτες 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για το εμπορικό τμήμα:

Πωλήσεις Εσωτερικού 
(ΠΩΛ1012)

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Υποχρεωτική προϋπηρεσία στον κλάδο του 
αλουμινίου σε αρχιτεκτονικό και ειδικό προφίλ. 
•Προαιρετικά πτυχίο τεχνικής/ μηχανολογικής  
κατεύθυνσης (ΑΕΙ - ΤΕΙ - τεχνική σχολή κτλ) 
•Ανεπτυγμένη διαπραγματευτική ικανότητα,  
ευχέρεια στην επικοινωνία και έφεση  
στις σύγχρονες μεθόδους οργάνωσης  
και διοίκησης. 
•Ανεπτυγμένες εμπορικές ικανότητες. 
•Δυνατότητα συχνής μετακίνησης εντός  
Ελλάδας 

•Καλή γνώση Η/Υ και κυρίως του internet explorer  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, 
•Ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης, 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, 
•Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.

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

Η εταιρία Ανατολή ΑΒΕΑΕ με έδρα τη Νάουσα η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των εξαγωγών 
καθώς και στις λιανικές πωλήσεις (αλυσίδα market NATALI) αναζητά:

Άτομο με Σπουδές Marketing
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Προϋπηρεσία σε εταιρίες με ανάλογη  
δραστηριότητα 

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

H ΛΑΙΟΝ ΕΛΛΑΣ AE επίσημος έμπορος RENAULT ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Πωλητή - Αθήνα
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΑEI, TEI 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 3-5 ετών σε ανάλογη θέση 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Καλή γνώση Η/Υ και Microsoft Office 
•Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@lion.com.gr, αναφέροντας τον κωδικό της θέσεως (κωδ. SALES0415). 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Φαρμακοποιός / Βιολόγος - Απόφοιτος Επιστημών Υγείας
Φαρμακείο στα ανατολικά προά-
στια (κοντά σε έξοδο Αττικής οδού) 
ενδιαφέρεται να προσλάβει φαρ-
μακοποιό ή βιολόγο ή σχετικών 
σπουδών με προϋπηρεσία και τα 
ακόλουθα προσόντα:

•Πολύ καλή γνώση συμπληρω-
μάτων διατροφής και βοτάνων 

•Επιθυμητή γνώση ολιστικής 
προσέγγισης 
•Γνώση δερμοκαλλυντικών 
προϊόντων 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες 
με προμηθευτές 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ  
Το φαρμακείο προσφέρει: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές  

αναλόγως των προσόντων 
•Ευχάριστο και μη  
ανταγωνιστικό περιβάλλον 
•Συνεχόμενη εκπαίδευση 
 
Αποστολή βιογραφικών  
στο e-mail: 
pharmacykourbeli@gmail.com ή 
chris.androulidakis@gmail.com

Ο όμιλος Figura αναπτύσσεται και ζητά για το νέο χώρο ιατρικής αισθητικής στο Κολωνάκι:

Δερματολόγο
Απαραίτητα προσόντα: 
•Αντίστοιχος τίτλος ειδικότητας 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Γνώσεις και ενδιαφέρον για την ιατρική  
αισθητική 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί. 

Προσφέρονται άριστες συνθήκες εργασίας  
και προοπτικές εξέλιξης. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
kolonaki@figuraclinica.com, τηλ. κεντρικής  
διοίκησης: 2310 242429.
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
συνέχεια στη σελ. 28

Διοικητικά & Επιτελικά  
Στελέχη Επιχειρήσεων
Η ARCTIUM που δραστηριοποιείται στο χώρο 
της υγιεινής διατροφής ζητά άμεσα Ανεξάρτητο 
Συνεργάτη για τα τμήματα της εταιρίας: Εμπορικό 
τμήμα-τμήμα οργάνωσης-διοίκησης συνεργατών. 
Δυνατότητα μερικής ή πλήρους απασχόλησης κατ’ 
επιλογή του ενδιαφερομένου. E-mail: arctium@
hol. gr Tηλ: 213 0276214.

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

ΜΕΓΑΛΗ Α.Ε. στο χώρο του φαρμάκου ζητά 
Υπεύθυνο Εξαγωγών με έδρα την Αθήνα. Απα-
ραίτητα προσόντα: 5ετή προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση, άριστη γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: bbiografiko@yahoo.gr, fax: 210 4821825, 
κωδ. υπ.εξαγωγων: 4/15.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ επιχείρηση ζητά να προσλάβει 2 
Διοικητικούς Υπαλλήλους για πλήρη πενθήμερη 
εργασία. Απαραίτητη η γνώση pc. Βιογραφικά 
στο e-mail: tmima.tour@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διοικητικός Επιχειρηματικός Συνερ-
γάτης, με καλή γνώση Αγγλικών, Η/Υ, αντίληψη, 
μεθοδικότητα, οργάνωση, επικοινωνιακή δεξιότητα 
στον κλάδο των υπηρεσιών για εμπορικό στήσιμο 
και ανάπτυξη επιχείρησης. E-mail: jobsinks1@
gmail.com, κωδ: 01.

Γραμματείς-Υπάλληλοι  
Γραφείου & Υποδοχής
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες, για σάρωση εγγράφων και κα-
ταχώρηση δεδομένων, από εταιρία πληροφορικής. 
Πλήρης και μερική απασχόληση, περιοχή Αθηνών. 
Βιογραφικά στο e-mail: microcvs@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ του ευρύτερου δημόσιου τομέα ζητά 
δύο άτομα Πτυχιούχους AEI - TEI ανώτατων σχο-
λών προκειμένου να ενταχθούν σε δωδεκάμη-
νο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατόπιν επιλογής. 
Βιογραφικά στο e-mail: imer2008@gmail.com.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ φροντιστήριο στον Άγιο Στέφανο, 
ζητά Γραμματέα full time με πτυχίο ΑΕΙ και κάρτα 
ανεργίας. Βιογραφικά στο e-mail: agiosstefanos@
poukamisas.gr, sophiadimitriadou@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γυμνάστρια, για επίβλεψη στα όργανα 
γυμναστικής και για reception σε γυμναστήριο στο 
Γέρακα. Λεωφ. Σπατών 46 Τηλ: 210 6046277.

ΜΕΓΑΛΟΣ όμιλος εταιριών ζητά νέα Ιδιαιτέρα 
Γραμματέα και Υπεύθυνη Επικοινωνίας του 
ομίλου, για διοικητική θέση. Άριστη εμφάνιση, 
ισχυρή προσωπικότητα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@ekdoseisalexandros.gr.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ - Δημοσιογραφικός όμιλος ζητά νέα 
για Ιδιαιτέρα Γραμματέα, υπεύθυνη επικοινωνίας. 
Άριστη εμφάνιση, Η/Υ και Αγγλικά. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@paraskhnio.gr.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος με εμπειρία για γραμματειακή 
υποστήριξη σε οδοντιατρική κλινική. Βιογραφικά 
στο e-mail: hliana@e-smile.gr.

H ΜΕΝΤΩΡ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ζητά Υπάλ-
ληλο Γραφείου για το γραφείο της Θεσσαλονίκης. 
Ασφαλιστική 5ετή προϋπηρεσία, άριστο office, 
άριστα Ελληνικά - Αγγλικά, απόφοιτος ΤΕΙ / 
ΙΕΚ. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@mentor-sa.
gr, κωδ: ΥΓ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας Διεύθυνσης με 3ετή προϋ-
πηρεσία, για εταιρία ιστοσελίδων και marketing. 
Επιθυμητό μεταφορικό μέσο. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@imode.gr, τηλ: 210 9816510.

ΝΕΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εξαγωγική μονάδα στη 
Θεσσαλονίκη, ως Υπάλληλος Γραφείου. Άριστη 
γνώση Αγγλικής και Γερμανικής γλώσσας. 
Βιογραφικά στο e-mail: aggeliki@pap-fashion.
com, τηλ: 6976 514769.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για Γραμματεία, ταμείο και εξυπη-
ρέτηση πελατών από εταιρία ειδών αυτοκινήτου 
στη Θεσσαλονίκη, με άνεση στην επικοινωνία, Η/Υ 
και Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: mariag@
autogs.gr.

ΝΕΑ ΜΕ γνώσεις H/Y, Αγγλικών και Γερμανικών 
απαραίτητα, ζητείται ως Υπάλληλος Γραφείου, για 
απογευματινή ημιαπασχόληση. Περιοχή Κέντρο 
Αθήνας. Τηλ: 6940 479991.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ γραφείου, νέος ζητείται από εισα-
γωγική εταιρία στο Μενίδι, με γνώσεις λογιστι-
κής, Αγγλικής ή Ιταλικής γλώσσας, πρόγραμμα 
Winera, Office. Απαραίτητη κάρτα ανεργίας. Fax: 
210 2409779.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΑΡΗ Γραμματέας, σοβαρή, συνεπής, 
ευπαρουσίαστη από αντιπροσωπεία επαγγελματι-
κών αυτοκινήτων. Σταθερός μισθός, προοπτικές 
εξέλιξης. Περιοχή Κέντρο Αθήνας. Βιογραφικά 

στο e-mail: hrtheodorgeos@gmail.com, τηλ: 6940 
621138, ώρες επικοινωνίας 17:00-20:00.

ΝΕΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ για γραμματειακή υποστήριξη 
από εισαγωγική εταιρία στην Άνω Γλυφάδα, από 
κοντινές περιοχές. Απογευματινό ωράριο. Τηλ: 
210 9690592, 210 9690593, 210 9690594.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ζητά Προσωπικό για κούρεμα, 
χτένισμα, βαφείο και ρεσεψιόν στο Σύνταγμα. 
Τηλ: 210 3315430.

ΝΕΟΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία security στο Μαρούσι 
ως Υπάλληλος Γραφείου με κυλιόμενο ωράριο, 
εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, καλή 
γνώση H/Y, γνώση Αγγλικών, προϋπηρεσία προαι-
ρετική. E-mail: centralstation@personalsecurity.
gr, τηλ: 210 8068675.

ΝΕΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ για Γραμματέας, Personal 
Assistant με άνεση στην επικοινωνία, οργάνωση, 
δυνατότητα ταξιδιών. Βιογραφικά, με φωτογρα-
φία, στο e-mail: stella.iliopoulou@yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα για θέση εργασίας ως Υπάλ-
ληλοι Γραφείου στο Ράδιο Star Χαλκιδικής. Τηλ: 
23730 22865, ώρες επικοινωνίας 10:00 - 13:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου, από εταιρία συ-
στημάτων ασφαλείας, με ευχέρεια και άνεση στην 
επικοινωνία, γνώση Η/Υ, Αγγλικά. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@genius.gr. τηλ: 210 5771997.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Γραμματεία και Υποδοχή 
από διαφημιστική, με άνεση στην επικοινωνία, 
Η/Υ και Αγγλικά. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: cv@greecelivetv.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας Φροντιστηρίου, έμπειρη 
και επικοινωνιακή με άριστη γνώση Αγγλικών 
και Microsoft office, από κέντρο ξένων γλωσσών 
στην Ηλιούπολη για απογευματινή εργασία. Βι-
ογραφικά στο e-mail: ilioupoliselc@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας από την εκδοτική εταιρία 
Άκοβος στο κέντρο της Αθήνας, με άριστη γνώση 
word, excel και Αγγλικών (επίπεδο proficiency), 
τυφλό σύστημα πληκτρολόγησης. E-mail, με 
φωτογραφία και επιθυμητές αμοιβές: info@
akovos.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Υπάλληλος Γραφείου με εμπειρία σε 
αντιπροσωπεία αυτοκίνητου, στο τμήμα επισκευής-
συντήρησης αυτοκινήτων. Απαραίτητα: βασικές 
γνώσεις λογιστικής-office-Αγγλικά. Εμπειρία στη 
διεκπεραίωση ασφαλιστικών ζημιών αυτοκινήτων 
προαιρετικά. 8ωρο, πενθήμερη εργασία. E-mail: 
info@zerral.com.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Αθηνών ζητεί Γραμματέα. Βιογραφικά 
στο e-mail: dik.grafeio@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας για μεσιτικό γραφείο, 
εμφανίσιμη στο Σύνταγμα και στην Ομόνοια. 
Τηλ: 6984 912603.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας Ιατρείου, από παθολογικό 
ιατρείο στο Παγκράτι. Προαπαιτούμενη γνώση 
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Απογευματινή 
ημιαπασχόληση με ασφάλιση. Βιογραφικά στο 
e-mail: pathdiab@gmail.com.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία ζητά Συνεργάτη στο χώρο 
του επαγγελματικού τουρισμού για νέα on-line 
έκδοση. Γνώση του χώρου απαραίτητη. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@compupress.gr, κωδ: TAG0415.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατεψυγμένης ζύμης στα Ιωάννινα ζητά 
Υπάλληλο Γραφείου. Βιογραφικά στο e-mail: 
a.gkarani@alfapastry.com, τηλ: 2651 057967.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ γραφείου, νέος ζητείται από εισα-
γωγική εταιρία στο Μενίδι, με γνώσεις λογιστι-
κής, Αγγλικής ή Ιταλικής γλώσσας, πρόγραμμα 
Winera, Office. Απαραίτητη κάρτα ανεργίας. Fax: 
210 2409779.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής αναζητά νέες με γνώση 
τυφλού συστήματος, για ψηφιοποίηση δεδομένων 
για πλήρη και μερική απασχόληση. Προσφέρεται 
μισθός και ασφάλεια. Βιογραφικά στο e-mail: 
scan.prj.cv@gmail.com.

 

Marketing-Δημόσιες Σχέσεις  
-Διαφήμιση
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διαφημιστής για μεγάλο ενημερωτικό 
site. Τηλ: 215 5251864.

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

ΖΗΤΕΊΤΑΙ νέα, με εμπειρία στην παραγωγή δια-
φημίσεων για το τμήμα διαφήμισης, για έντυπα 
περιοδικά πλατιάς κυκλοφορίας. Ποσοστά και 
έξοδα. Προοπτική μόνιμης απασχόλησης. Βιογρα-
φικά στο e-mail: dyrosmagazines@dyros.com.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δυναμικοί Συνεργάτες για affiliate 
επιχειρηματικό πλάνο σε νέα πολυεθνική. Άριστες 
προοπτικές καριέρας, δυνατότητα δημιουργίας 
σταθερού εισοδήματος και δωρεάν εκπαίδευ-
ση, ατομική ή ομαδική. Βιογραφικά στο e-mail: 
katerinapop96@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με γνώσεις marketing, οικονο-
μικών, Αγγλικών και γνώσεις H/Y από εταιρία 
συμβούλων επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη. 
Βιογραφικά στο e-mail: apasxolisicv@gmail.com.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητά Υπεύ-
θυνο Δημοσίων Σχέσεων του ομίλου, με ατζέ-
ντα στη showbiz. Βιογραφικά στο e-mail: pr@
paraskhnio.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία internet ζητά 2 άτομα για το 
τμήμα marketing και εξυπηρέτησης πελατών. 
Παρέχεται μισθός, ασφάλιση, bonus. Βιογραφικά 
στο e-mail: sales@galaxynet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές Διαφημιστικών Πακέτων, 
από τηλεοπτικό σταθμό για τηλεόραση/internet 
στο νομό Σάμου και Δωδεκανήσου. Ποσοστά 
και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: antonios@
dreamitdigital.com, τηλ: 6949 285292.

ΕΤΑΙΡΙΑ στον τομέα των τουριστικών εκδόσεων, 
ζητεί έμπειρο Πωλητή Διαφήμισης - Τουριστικών 
Εκδόσεων, με δυνατότητα ταξιδίων. Βιογραφικά 
στο e-mail: ekdoseis-viografika@outlook.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διαφημιστές-Παραγωγοί Διαφή-
μισης, πώλησης χώρου, προβολείς σε έντυπο 
εφημερίδας, με επαγγελματισμό-δραστήριοι-με 
στόχους και προηγούμενη εμπειρία στο συγκεκρι-
μένο αντικείμενο. Απαραίτητο μέσο μεταφοράς. 
Τηλ: 210 8696972.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με γνώσεις marketing και Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: artemist27@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα εμφανίσιμα, με άνεση στην 
επικοινωνία, γνώση Η/Υ για τμήμα δημοσίων 
σχέσεων και marketing από διαφημιστική εταιρία. 
Βιογραφικά Κ.Θ. 2 με φωτογραφία στο e-mail: 
info@idplusmedia.com.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία ζητεί Υπεύθυνη Δημοσίων 
Σχέσεων, εμφανίσιμη. Επιθυμητή προϋπηρεσία. 
Τηλ: 6959 990945.

H ALEXANDER MOORE, εταιρία οργάνωσης 
επιχειρήσεων επιθυμεί να προσλάβει άτομα για το 
τμήμα marketing, για διαχείριση πελατών. Μερική 
απασχόληση, σταθερές ικανοποιητικές αποδοχές, 
δυνατότητα εργασίας εξ’ αποστάσεως. E-mail: 
hr@alexandermoore.com, ένδειξη DM/02/15.

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ portal στην πράσινη δόμη-
ση, της ΑΠΕ, της εξοικονόμησης ενέργειας και 
του περιβάλλοντος, ζητά Συνεργάτες πώλησης 
online διαφήμισης και διαδικτυακών υπηρεσιών. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@b2green.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες /οι για δημόσιες σχέσεις σε 
νυχτερινό μαγαζί στο Γκάζι. Τηλ: 6946 027095, 
κος Κωνσταντίνος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σύμβουλος Marketing, από τη λογιστι-
κή-συμβουλευτική εταιρία Link, με εμπειρία σε 
πωλήσεις, digital marketing, business-marketing 
plans, προγράμματα ΕΣΠΑ. Βιογραφικά στο e-mail: 
link2@link.com.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για δημόσιες σχέσεις σε 
περιοδικό διασκέδασης, ψυχαγωγίας, ανα-
ψυχής και τουρισμού. Βιογραφικά στο e-mail: 
racing12otenet.gr, τηλ: 210 3801619.

ΜΕΓΑΛΟΣ όμιλος εταιριών ζητά νέα Ιδιαιτέρα 
Γραμματέα και Υπεύθυνη Επικοινωνίας του 
ομίλου, για διοικητική θέση. Άριστη εμφάνιση, 
ισχυρή προσωπικότητα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@ekdoseisalexandros.gr. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για πρακτική άσκηση marketing. 
Δημιουργία landing pages-content and ads-
διεξαγωγή ανάλυσης ανταγωνιστικών sites-
διαχείριση της εταιρικής σελίδας στο facebook-
συμμετοχή στη διαμόρφωση-παρακολούθηση-
υλοποίηση του Marketing Plan των on line 
ενεργειών-άριστη γνώση Αγγλικών. E-mail: 
akyrkos@marpoint.gr.

Λογιστές-Υπάλληλοι  
Λογιστηρίου-Μηχανογράφηση
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Βοηθός Λογιστή από εταιρία 
παροχής υπηρεσιών στον κλάδο αυτοκινήτου. 
Επιθυμητή γνώση προγράμματος λογιστικής 
data communication και εφαρμογών Εργάνη. 
Βιογραφικά στο e-mail: synlogistiki@gmail.
com, τηλ: 22943 02768.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής Γ’ κατηγορίας από την ΕΜΙ-
ΓΚΡΕΣ ΑΕ, με εμπειρία, δικαίωμα υπογραφής 
στο πρόγραμμα Singular ERP και μισθοδοσίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@emigres.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής με έδρα τη Θεσσαλονίκη 
ζητεί Μηχανογράφο με πολύ καλές γνώσεις σε 
ERP της SOFTONE ή της ALTEC για το υποκατά-
στημά της στην Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
xtheodoro@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Λογιστηρίου, για τη δια-
χείριση του ταμειακού κυκλώματος ανώνυμης 
εταιρίας, πληρωμές, εισπράξεις, έκδοση επιταγών, 
συμφωνίες πελατών. Απαραίτητη η προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση. Βιογρα-
φικά στο e-mail: hrdeparte@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή για ξενοδοχειακή 
μονάδα 4* για πρακτική από ΤΕΙ ή ΙΕΚ κάτοι-
κος Ρόδου και κάτοχος μοτό. Βιογραφικά στο 
e-mail: cvhotels@outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής ή Βοηθός, με εμπειρία 
από εμπορική επιχείρηση στις Αχαρνές. Απα-
ραίτητη άριστη γνώση του προγράμματος 
Αtlantis ERP(λογιστικό-εμπορικό) και γνώση 
Μanpower(μισθοδοσία). Επιθυμητά Αγγλικά. 
Ε-mail: crtckalog@gmail.com, fax: 210 7716769.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Λογίστρια, με γνώση και προϋπη-
ρεσία στη μισθοδοσία για μερική απασχόληση από 
λογιστικό γραφείο. Το γραφείο βρίσκεται στην 
Κωνσταντίνου Καραμανλή κοντά στην Βούλγαρη. 
Βιογραφικά στο e-mail: natassaavr37@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή σε εταιρία Α.Ε. με 
πλήρες ωράριο. Γνώση του προγράμματος 
ORAMA, ενημέρωσης βιβλίων Γ’ κατηγορίας, 
υπολογισμού ΦΠΑ, εισαγωγών, μισθοδοσίας, 
Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ. E-mail: elliprot@
gmail.com, τηλ: 6973 990606.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Λογιστής για μερική απα-
σχόληση σε εταιρία Α.Ε. Συστάσεις και προϋ-
πηρεσία απαραίτητα. Βιογραφικά στο e-mail: 
a.kastanakis@sunmate.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής /τρια, από λογιστική-συμβου-
λευτική εταιρία στη Θεσσαλονίκη. Προϋπηρεσία 
πάνω από 5 έτη σε λογιστικά γραφεία. Ενημέ-
ρωση και φορολογικά Β’ κατηγορίας, εργατικά, 
δηλώσεις. Πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: ekatos@link.com.gr.

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ γραφείο στην Κηφισιά ζητά 
Λογίστρια για τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας 
και καλός γνώστης εργατικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: derman1s@otenet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής λογιστικών υπηρεσιών ζητά 
νέα, Βοηθό Λογιστή, απόφοιτη ΑΕΙ/ΤΕΙ. Απαραίτητα 
προσόντα: τήρηση βιβλίων Β΄ και Γ΄ κατηγορίας 
Epsilon Net and Altec και γνώση μισθοδοσίας 
Epsilon Net. Πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: apap@acct.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή, κάτοχος δικύκλου 
με προϋπηρεσία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας, από 
λογιστική εταιρία με έδρα την Αθήνα. Προοπτικές 
εξέλιξης, κάλυψη εξόδων κίνησης. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@sigalas.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή, πτυχιούχος με προϋ-
πηρεσία 2-4 χρόνια σε λογιστήριο Γ’ κατηγορίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: alavanti@globitel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή για full time, πολύ 
έμπειρος σε προγράμματα ERP τιμολόγησης 
και εμπορικής διαχείρισης με γνώση του Excel. 
Εμπειρία και γνώση του Softone θα εκτιμηθεί 
ιδιαίτερα. Ε-mail: nksgds@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για λογιστικό γραφείο με 
απαραίτητες γνώσεις βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας 
καθώς και δημόσια λογιστική. Προαιρετική είναι 
η γνώση προγράμματος epsilon. Μισθός ικανο-
ποιητικός, περιοχή Νεάπολη. Τηλ: 6970 965407.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογίστρια - Στέλεχος Λογιστικού 
Γραφείου, με 10 έτη τουλάχιστον προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση και μεταφορικό μέσο. Μόνιμη 
συνεργασία. Πολύ καλή γνώση σε ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΛΠ 
και εργατικά. Ε-mail: vana@daidis.gr.

 

Οικονομικά Στελέχη-Ελεγκτές 
-Φοροτεχνικοί
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με γνώσεις marketing, οικονο-
μικών, Αγγλικών και γνώσεις H/Y από εταιρία 
συμβούλων επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη. 
Βιογραφικά στο e-mail: apasxolisicv@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φοροτεχνικός Σύμβουλος, από λογι-
στική-συμβουλευτική εταιρία στη Θεσσαλονί-
κη. Προϋπηρεσία πάνω από 10 έτη. Απαραίτητη 
εμπειρία σε λογιστικά γραφεία, φορολογικούς 
ελέγχους, ισολογισμούς και γνώση τρέχουσας 
φορολογικής νομοθεσίας. E-mail: ekatos@link.
com.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οικονομολόγοι για καριέρα στο χρη-
ματοοικονομικό σχεδιασμό (financial planning) 
για: διαχείριση κινδύνου, επενδύσεις, τραπεζικά. 
Υψηλού επιπέδου εκπαίδευση-γρήγορη και αξι-
οκρατική εξέλιξη. Ε-mail: pappam100@gmail.
com, κα Παππά.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικονομολόγος, γνώστης διεθνών 
τραπεζικών συναλλαγών, Αγγλικών, Η/Υ. Αντί-
ληψη, μεθοδικότητα, οργάνωση επικοινωνιακή 
δεξιότητα για στέλεχος-συνεργάτης διεθνών 
συναλλαγών. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: jobslinks1@gmail.com, θέση: KR-sk.

ΖHTOYNTAI άτομα για εργασία στο οικονομικό 
τμήμα ομόρρυθμης εταιρίας με δραστηριοποίηση 
στον κλάδο της στεγανοποίησης-θερμομόνωσης 
(εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις). Κατά 
προτίμηση διοίκηση επιχειρήσεων-λογιστική, 
ΙΕΚ-ΤΕΙ (για πρακτική). Περιοχή Πειραιάς. E-mail: 
accounting@kmmb.gr, τηλ: 210 4176393.

Χρηματοοικονομικά 
-Ασφαλιστικά-Real Estate
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ασφαλιστικοί Υπάλληλοι για άμεση 
πρόσληψη, για προώθηση ασφαλιστικών προϊό-
ντων από μεγάλη ασφαλιστική εταιρία. Μισθός, 
προμήθειες, bonus, εξέλιξη, φιλικό περιβάλλον 
εργασίας. Ωράριο: 10:00-18:00. Βιογραφικά στο 
e-mail: ggeorgakopoulos@europisti.gr, τηλ: 211 
2204384.

ΜΙΑ ΑΠΟ τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες, 
στα πλαίσια ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, 
αναζητεί Ασφαλιστικούς και Χρηματοοικονομι-
κούς Συμβούλους για τον τομέα πωλήσεων, με 
αξιόλογες αποδοχές-προοπτικές επαγγελματικής 
εξέλιξης. E-mail: eth_asf15@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης - Σύμβουλος για την αγορά 
και ενοικίαση ακινήτων στα Νότια προάστια. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@bestandglamorous.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης - Σύμβουλος για την αγορά 
και ενοικίαση ακινήτων στα Βόρεια Προάστια. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@bestandglamorous.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 νέα άτομα από ασφαλιστική 
εταιρία - χρηματοοικονομικό όμιλο, για τη θέση 
Στελέχους Παραγωγής - Διοίκησης. Ικανοί να 
στελεχώσουν νευραλγικές θέσεις εργασίας και 
προώθησης προϊόντων. Βιογραφικά στο e-mail: 
insurance1@in.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προϊστάμενος Ασφαλιστικού Πρακτο-
ρείου, από μεγάλη εταιρία στο Ψυχικό. Διετής 
προϋπηρεσία σε διοίκηση ομάδας. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@hellassolar.gr, τηλ: 210 6713111.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ασφαλιστικός και Χρηματοοικονομικός 
Σύμβουλος, από μία από τις παλαιότερες και 
μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες, στα πλαίσια 
ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Αποδο-
χές και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. 
Βιογραφικά στο e-mail: eth_asf15@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οικονομολόγοι για καριέρα στο χρη-
ματοοικονομικό σχεδιασμό (financial planning) 
για: διαχείριση κινδύνου, επενδύσεις, τραπεζικά. 
Υψηλού επιπέδου εκπαίδευση-γρήγορη και αξι-
οκρατική εξέλιξη. Ε-mail: pappam100@gmail.
com, κα Παππά.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Golden Home Real Estate στα πλαί-
σια της διαρκούς ανάπτυξής της ζητά Στελέχη 
Πωλήσεων. Παρέχονται: έξοδα κίνησης-υψηλά 
ποσοστά προμηθειών-πρωτοποριακή μέθοδος 
εργασίας-εκπαίδευση-προοπτικές εξέλιξης. Τηλ: 
6932 471240, 211 1010600, ώρες επικοινωνίας: 
09:00-21:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ διαμεσολάβησης τραπεζικών εργασιών 
ζητά Στελέχη Τραπεζικών Εργασιών, για το τμήμα 
στεγαστικών-πράσινων-καταναλωτικών δανεί-
ων. Κατά προτίμηση. Τραπεζικοί, Οικονομολόγοι, 
Λογιστές, Ασφαλιστές. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@energyfinance.gr, τηλ: 210 6990263.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Στελέχη Πωλήσεων από χρηματο-
οικονομική εταιρία, για τον τομέα εξοικονόμη-
σης ενέργειας, με χρήση ΑΠΕ για ιδιώτες και 
επιχειρήσεις. Βιογραφικά στο e-mail: info@
energyfinance.gr.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ πρακτορείο ζητά Υπάλληλο για 
διαχείριση και υποστήριξη ασφαλιστικού χαρτο-
φυλακίου. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση, πολύ καλή γνώση Η/Υ. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@pkinsurance.gr, fax: 210 3638209, 
τηλ: 210 3625770.

O ΔΙΑΥΛΟΣ Ασφαλιστικά-Μεσιτικά-Ενεργειακοί 
Σύμβουλοι αναζητά άτομα για εξωτερικές πω-
λήσεις και marketing για το τμήμα ενέργειας. 
Παρέχεται μισθός, προμήθεια, bonus. Βιογραφικά 
στο e-mail: diavlos.energy@gmail.com.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ πρακτορείο ζητεί Γραμματέα, για 
κλάδους πυρός και ζωής. Τηλ: 210 2136630.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για ασφαλιστικό πρακτορείο, με 
γνώσεις έκδοσης συμβολαίων. Τηλ: 6996 600700.

 

Τεχνικοί & Μηχανικοί Η/Υ - 
Δικτύων - Τηλεπικοινωνιών
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Technical Consultant με πολύ καλή 
γνώση Αγγλικών, Microsoft office, SQL Server 
και γνώσεις εμπορολογιστικές. Βιογραφικά στο 
e-mail: jobs@wheelsys.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer, Software Engineer 
για συνεργασία με Marketer σε ανάπτυξη project. 
Εργατικός, self motivated με υψηλές φιλοδοξίες 
και ανήσυχο πνεύμα. Προσφέρονται τα αντίστοιχα. 
Βιογραφικά στο e-mail: retailer115@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός - Ειδικός για την κατασκευή 
wordpess. Επιπλέον χαρακτηριστικά τα οποία 
θα συνεκτιμηθούν είναι: Web Design-Web 
Programming-Basic php-FTP-Technical SEO-
hosting support-working with different. Τηλ: 
6976 760235.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία στο Κορωπί ζητά Συνεργάτη 
Ι.Τ. για τεχνική και δικτυακή υποστήριξη (help 

Μικρές αγγελίες εργασίας



Logistics Coordinator - Athens
How to realize yourself? The logistics coordinator reviews datacenter inventory, in-bound shipments, 
and ongoing demand to ensure that proper stock levels are maintained in all the locations to support 
build and repair activities. Working with the logistics manager, they create plans to optimize the flow of 
parts through their lifecycle; tracking inventory location, movement, age, and turns. They work closely 
with datacenter operations technicians and datacenter Engineers to fulfill parts quickly and accurately. 
They are responsible for accurate data entry and resolving questions from peer organizations.

The ideal logistics coordinator will dive deep into data to understand everything about the datacenter 
asset lifecycle. They maintain up-to-date metrics dashboards and will create reports for internal and 
external suppliers and management as required.

Responsibilities can include manual tasks, such as assembling, addressing, stamping and arranging 
for the shipment of merchandise and materials. They may also assist in daily scheduling of deliveries 
and pick-ups to and from production locations. In handling incoming shipments, he or she may have to 
unpack boxes and verify contents. The logistic coordinator will be required to keep precise records of 
all commodities going in and out of company.

Logistics coordinator is expected to understand all aspects of production, adhere to strict safety 
standards, maintain very high quality, and be willing and able to work on powered equipment (i.e 
forklift or cherry picker).

What do we require from you? 
•English knowledge 
•completed higher education 
•Proficient with computers and Microsoft Office (Outlook, Word, Excel) 
•Strong understanding of shipping & receiving, inventory and warehousing practices. experience  
in project based work, in the field of complex solutions 
•Experience using metrics to perform analyses 
•Strong written and verbal communication skills 
•Familiarity with producing process documentation 
•Punctuality; excellent organizational skills for orderliness; and ability to focus on multiple tasks 
simultaneously to ensure department objectives are met 
•Demonstrated positive work attitude & leadership skills 
•Commitment to a culture of safety 
•B“ category driving licence  
What do we offer: 
•supporting background of a multinational company 
•opportunity for self realisation and  carrier building 
•place for professional growth 
•motivating package 
•professional background

If you comply with the above described, please send your English CV with your photo and your 
motivation letter to the following address: cv@skywalker.gr, ref: Logistics-Coordinator. Have a 
look at us: www.konicaminolta.com.gr

Η Optisoft αποτελεί ένα σύγχρονο, δυναμικό και αξιόπιστο φορέα, ο οποίος καλύπτει και υποστηρίζει 
πλήρως τη σύγχρονη επιχείρηση σε προϊόντα και υπηρεσίες  επιχειρησιακού λογισμικού (ERP), προϊόντα 
και υπηρεσίες εφαρμογών διαδικτύου  και υπηρεσίες συμβούλου επιχειρήσεων.

Προκειμένου να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες της, ζητά να προσλάβει στην έδρα της, στο Π. Φάληρο, 
προσωπικό για τη θέση:

Web Developer 
(OWV560)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανώτερης ή ανώτατης σχολής με αντικείμενο  
την πληροφορική και το software development και να διαθέτουν: 
•Άριστη γνώση web projects σε Linux, PHP, MySQL ή Windows, .NET, SQL Server 
•Γνώσεις σε HTMLS, CSS3, JQuery και σχεδιασμό βάσεων δεδομένων θα εκτιμηθούν καθώς  
και εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών με τη χρήση Web Services. 
•Επιθυμητή η εμπειρία σε DNN (DotNetNuke) & Drupal  
Πρόσθετες απαιτήσεις: 
•Δημιουργική ικανότητα, υψηλή αισθητική, μεθοδικότητα, πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας  
και ικανότητα μεταδοτικότητας 
•Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με e-mail στη διεύθυνση: 
hr@optisoft.gr αναφέροντας απαραίτητα τον κωδικό της θέσης OWV560.

Η Αφοί Φιλοσίδη α.ε. εξουσιοδοτημένος έμπορος Kosmocar A.E. ζητά για άμεση πρόσληψη:

Ηλεκτρολόγο Αυτοκίνητων - Αθήνα
Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Πολυετή επαγγελματική 
εμπειρία (κατά προτίμηση  
σε VW-AUDI) 
•Άριστη γνώση σε νέες 
τεχνολογίες και χρήση 

διαγνωστικού εξοπλισμού 
•Τεχνική εκπαίδευση 
επαγγελματική συνέπεια  
και υπευθυνότητα 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 

•Προοπτικές επαγγελματικής 
εξέλιξης 
•Συνεχής εκπαίδευση  
και ανάπτυξη 
 
Βιογραφικά στο e-mail: 
fotmal@filosidis.gr

Η Ε&Ε Ιατρικά Α.Ε. ζητά για την έδρα της στην Αθήνα και το υποκατάστημα Βορείου Ελλάδος 
(Θεσσαλονίκη):

Sales Executive
Οι αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν: 
•Ανάπτυξη πωλήσεων (προϊόντων & υπηρεσιών) 
•Εταιρική και προϊοντική προβολή και προώθηση 
•Ενίσχυση εταιρικών σχέσεων – πελατών 
•Διαχείριση διαπραγματεύσεων  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•6 χρόνια προϋπηρεσίας σε πωλήσεις  
στο χώρο της υγείας 
•Αγγλικά 
•Ρουμανικά 
•Βουλγαρικά 
•Η/Υ 
•Γνώσεις marketing 
•Άδεια οδήγησης Ι.Χ. 
•Δυνατότητα ταξιδιών & διαμονής εκτός έδρας 

•Ευχάριστη προσωπικότητα - επικοινωνιακές 
δεξιότητες  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές αναλόγως προσόντων 
•Εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό 
•Συνεχή εκπαίδευση στην Ελλάδα  
και το εξωτερικό 
•Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητα προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστεί-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα αναφέροντας 
τον κωδικό Ref: SL1504Α (για την Αθήνα), Ref: 
SL1504N (για τη Θεσσαλονίκη) στο e-mail: hr@
eemed.gr, fax: 210 6925903. Όλα τα βιογραφικά 
σημειώματα θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά.

Η εταιρεία EUROFARMA S.A. δραστηριοποιείται στον τομέα της ζωικής παραγωγής από το 1972. Κύριο 
προϊόν της είναι οι νεοσσοί κρεατοπαραγωγής και αυγοπαραγωγής οι οποίοι διανέμονται σε όλη την 
Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

Η εταιρεία EUROFARMA ζητά για κάλυψη θέσεως στελέχους στη μονάδα παραγωγής στην περιοχή 
Κορίνθου.

Γεωπόνο - Υπεύθυνο Ζωικού Πληθυσμού
Απαιτούμενα προσόντα- 
προϋποθέσεις: 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ 
•Γνώση της αγγλικής  
γλώσσας 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Ηλικία έως 35 ετών 

•Διαμονή στην περιοχή Κορίνθου.  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας, 
•Προοπτικές εξέλιξης, 
•Εκπαίδευση και συνεχή 
ενημέρωση σε Ευρωπαϊκό 
περιβάλλον, 

•Πακέτο αποδοχών  
και πριμ βάσει ικανοτήτων  
και απόδοσης.  
Αποστολές βιογραφικών  
στο e-mail: cv@eurofarma.gr, 
fax: 27410 22986,  
website: www.eurofarma.gr

Senior Digital Design Engineer - Veria
Company description: SITAEL Hellas, a Greek 
Enterprise specializing in Space electronics, is hiring 
engineers in various fields of design, development, 
production and qualification of instruments, 
electronics and microelectronics systems compliant 
with high reliability standards. The company has 
been founded in 2013, and is currently carrying out 
activities in the space propulsion field.

Based in Veria, Greece, with the help of its parent 
company, SITAEL S.p.A. (Italy), SITAEL Hellas is 
becoming an established Greek player in the space 
sector, promoting solutions and systems in the 
Space and Industrial markets. For more information 
regarding our company, please visit our website: 
www.sitael-hellas.com

Employment: SITAEL-Hellas is hiring a Senior Digital 
Design Engineer (CODE: SDD_1) with experience 
in design of digital electronics test solutions that 
include FPGAs and microprocessors. Position is 
based in Veria, Greece.

The ideal candidate must have solid knowledge of 
electronic circuit design tools for schematics capture; 
modeling and simulation skills are essential as well 
as the ability to prove out designs in practice through 
laboratory testing and board-level debugging. 
Experience with embedded processors, FPGAs, 
writing VHDL, developing test benches, conducting 
timing analysis and verifying firmware design by 
running simulations is a plus.

Education and experience: 
•B.S./M.S. degree in electrical engineering, 
physics or relevant field 
•2+ years of professional experience  
as a digital design engineer. Experience  
in FPGA and board level hardware designs  
using Verilog or VHDL  
•Design techniques, methodologies and related 
verification activities  
Required skills / qualifications: 
•Competence in the design and development  
of electronic/electrical systems 
•Experience in PCB design & modeling  
(e.g. SPICE, Allegro, etc) 
•Experience with FPGA design,  

using VHDL or Verilog 
•Design experience with Xilinx and/or Altera 
FPGA devices, including HDL design entry, 
logic synthesis, simulation, and board level 
integration 
•Experience with specifying, designing, verifying 
and testing ASICs 
•Knowledge of high speed data acquisition  
and digital signal processing  
 
Additional requirements: 
•Methodical, quality and results-oriented 
•Ability to work within tight timelines 
•Ability to learn new technologies 
•Good interpersonal skills, adaptive,  
team player 
•Very good written and oral communication 
skills both in English and Greek; good written 
and oral communication in Italian (optional 
availability to travel abroad 
 
Main responsibilities: 
•Interact with senior personnel to consider 
design, development and project planning 
approaches 
•Perform task breakdown, effort analysis  
and prioritization of  assigned work 
•Review technical documentation and follow 
established practices and procedures to achieve 
overall project performance, schedule,  
and quality standards 
•Collaborate effectively with fellow engineers  
in quality assurance and customer support

SITAEL Hellas provides a creative, challenging 
and dynamic working environment along with a 
competitive compensation package and exceptional 
career opportunities.

If you are interested in the above mentioned 
position, please forward your CV and a cover 
letter by email, mentioning position code SDD_1, 
to the following e-mail: hr@sitael-hellas.com. 
All applications will be treated with strict 
confidentiality. Only appropriate candidates will 
be contacted. SITAEL Hellas doesn’t discriminate 
against individuals on the basis of sex, race or 
religion. We encourage all candidates to apply.
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desk). Γνώσεις php, javascript, AspVB, επιθυμητές 
αλλά όχι απαραίτητες. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@compupress.gr, κωδ: ΙΤ0415.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Cad Technician με εμπειρία 3 χρόνων. 
Καλή γνώση Αγγλικών, άμεση πρόσληψη. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα να κάνουν format και συ-
ναρμολόγηση κουτιών, σε κατάστημα με H/Y. 
Βιογραφικά και φωτογραφία με θέμα Ζητού-
νται άτομα σε κατάστημα με Η/Υ στο e-mail: 
giorgiosloumidis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Η/Υ με γνώση στα αναλώσιμα 
εκτυπωτών. Μερική απασχόληση, μισθός και 
ποσοστά στον Περαία Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά 
στο e-mail: dvideo@hol.gr, Θέμα: Βιογραφικό.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος - Προγραμματιστής 
για plc με εμπειρία, γνώσεις Η/Υ, Αγγλικών 
και σχεδιασμό από ΑΕΙ, ΤΕΙ. Τηλ: 210 4520341.

ΑΛΥΣΙΔΑ super market στη Σαουδική Αραβία με 
περισσότερα από 100 καταστήματα επιθυμεί να 
προσλάβει ΙΤ Director. Απαραίτητη η προϋπηρεσία 
σε αλυσίδα super market ανάλογου μεγέθους. 
Προσφέρεται εξαιρετικά ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών. E-mail: mohd.siraj@universalcsc.com.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - Ηλεκτρονικός ζητείται με 
γνώσεις σε εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών 
ρευμάτων (συναγερμών, CCTV, τηλεφωνικά κέ-
ντρα κ.λπ.) πρέπει να διαθέτει μεταφορικό μέσο. 
Συζητήσιμη. Τηλ: 6944 273747.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μηχανικοί Πληροφορικής με εξει-
δίκευση στο web developing. O ενδιαφερόμε-
νος θα πρέπει να γνωρίζει, PHP, Javascript, 
wordpress, Jumla. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@ergasiomania.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τεχνικοί Εκτυπωτών (lexmark, epson, 
olivetti, wincor, nixdorf), για άμεση πρόσληψη 
από εταιρία παροχής τεχνικών υπηρεσιών. Βι-
ογραφικά στο e-mail: dephrnet@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από μεγάλη βιομηχανική εταιρία, Junior 
Τεχνικός Η/Υ και δικτύων software για στελέχωση 
τμήματος πληροφορικής, από μεγάλη εταιρία με 
έδρα τη Θήβα. Επιθυμητή προϋπηρεσία 1-3 έτη. 
Γνώσεις sqlserver-atlantis ERP θα εκτιμηθούν. 
E-mail: info@nikolidakisgroup.gr.

 

Προγραμματιστές-Αναλυτές  
-Ανάπτυξη Εφαρμογών Web
ΦΡΟΝΤΗΣΤΗΡΙΟ μέσης εκπαίδευσης στα Βόρεια 
Προάστια ζητά Φιλόλογο, Προγραμματιστή και 
Φυσικό. Απαραίτητη προϋπηρεσία. Τηλ: 210 
6219712, 210 6218894, ώρες επικοινωνίας: 
16:30 - 22:30.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ φοιτητές/τριες και Website 
Developers-part time ή προσφάτως απόφοιτοι της 
σχολής πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του 
ΕΚΠΑ, για κατασκευή πρωτοτύπου ιστοσελίδας. 
Επιθυμητή η μόνιμη συνεργασία. E-mail: hr@
myreferendum.gr, έως και 18 Μαΐου.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Προγραμματιστές, με πολύ καλή 
γνώση Php, Mysql, jQuery, Ajax, για κατασκευή 
ανεξάρτητων εφαρμογών διαδικτύου. Απαραίτη-
τη προϋπόθεση εμπειρία στον προγραμματισμό, 
ευέλικτοι τρόποι, συνεργασία και καλό πακέτο 
αποδοχών. E-mail: job@exnet.gr.

Η CΙCICOM LTD ζητά Junior Mobile Applications 
Developer με όρεξη και μεράκι, για εργασία και 
συνεχή εξέλιξη στο χώρο των εφαρμογών για 
smartphones (android/iOS). Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@cicicom.gr.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ φροντιστήριο στον Άγιο Στέφανο 
ζητά Πληροφορικάριο για ΑΕΠΠ, Μηχανολόγο 
για μαθήματα μηχανολογίας-ηλεκτρολογίας 
ΕΠΑΛ και Φιλόλογο για νεοελληνική γλώσσα 
και λογοτεχνία Λυκείου, για αρχαία Ελληνικά και 
Λατινικά. E-mail: agiosstefanos@poukamisas.
gr, sophiadimitriadou@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer - Product Designer 
για συνεργασία με Marketer σε ανάπτυξη project. 
Εργατικός, self motivated με υψηλές φιλοδοξίες 
και ανήσυχο πνεύμα. Προσφέρονται τα αντίστοιχα. 
Βιογραφικά στο e-mail: retailer116@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής από την εταιρία 
Microquest Η/Υ Πληροφορικής ΑΕΒΕ. Άριστη 
γνώση ανάλυσης-προγραμματισμού σε Net 
Framework 4.5-VB.NET ή C#-Visual basic-
jQuery-JavaScript. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση 2ετή-καλά Αγγλικά. E-mail: hr@microquest.
gr, fax: 210 9531001, κωδ: SD4/15.

WINGS ICT Solutions based in Athens, will 
employ Software Developers - Programmers, 
for development of software solutions and mobile 
applications. Information in our site. CVs: info@
wings-ict-solutions.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος - Προγραμματιστής 
για plc με εμπειρία, γνώσεις Η/Υ, Αγγλικών 
και σχεδιασμό από ΑΕΙ, ΤΕΙ. Τηλ: 210 4520341.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Designer με εμπειρία, για το 
σχεδιασμό e-commerce custom ιστοσελίδας 
σε responsive μορφή. Άριστη γνώση HTML5, 
CSS3, JavaScript, JQuery και portfolio απαραί-
τητο. Βιογραφικά στο e-mail: hr@carpetu2.com.

Ο ΟΜΙΛΟΣ Oceanic Group of Companies ζητά 
Προγραμματιστή στην Πάτρα για τη δημιουργία 
εφαρμογής διαχείρισης ωραρίων προσωπικού. 
Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχα projects. 
Βιογραφικά στο e-mail: andrianopouloum@
oceansec.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής από εταιρία πληρο-
φορικής που δραστηριοποιείται στο χώρο των 
ιατρικών εφαρμογών. Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ, με 
γνώση Αγγλικών-γνώσεις Visual Studio, VB.NET 
frameworks, SQL Server, Infragistics, ανάπτυξη 
web εφαρμογών, My SQL. E-mail: info@tms.
com.gr.

 

Γραφίστες-Διακόσμηση 
-Τέχνες-Δημιουργικό
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ηθοποιοί για παραστάσεις σε ξε-
νοδοχειακές μονάδες στην Κρήτη. Βιογραφικά 
στο e-mail: panagiotis_katsigiannis@yahoo.gr, 
τηλ: 6940 581716.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες με γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας και εμπειρία στο animation (διασκέδαση 
και ψυχαγωγία σε ξενοδοχειακές μονάδες). Βι-
ογραφικά στο e-mail: panagiotis_katsigiannis@
yahoo.gr, τηλ: 6940 581716.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διακοσμήτρια απόφοιτη ΤΕΙ, με γνώσεις 
autocad για διδασκαλία σε εκπαιδευτήριο. Κατά 
προτίμηση με εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: 
papoutsoj@gmail.com, τηλ: 210 5224561.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γραφίστες με γνώσεις web design, 
από διαφημιστική εταιρία σχεδιασμού ιστοσελίδων 
και εφαρμογών διαδικτύου. Πολύ καλές γνώσεις 
γραφιστικών προγραμμάτων. Βιογραφικά στο 
e-mail: jobs@exnethellas.gr.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών ζητά άτομο με γνώσεις internet, 
φωτογραφήσεις, photoshop και δημιουργία μα-
κέτας. Συστάσεις απαραίτητες. Βιογραφικά στο 
e-mail: theologoshouseofjewellery@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα έμπειρη, για απογευματινή 
εργασία. Τηλ: 210 8023930.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μοδίστρες, Μοντελίστ, Πατρονίστ, 
έμπειρες, από οίκο νυφικών με ιδιαίτερη γνώση 
στη ραφή και στη λεπτομέρεια του ρούχου. Ωράριο: 
11:00-14:00. Τηλ: 6946 333471.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εμφανίσιμες νέες Χορεύτριες για 
παμπ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μεροκάματο 
και ποσοστό στα ποτά. Τηλ: 6977 661435.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώσεις γραφιστικής corel 
και photoshop για μερική ή πλήρη απασχόληση 
στα Κάτω Πατήσια. Άμεση πρόσληψη. Ωράριο: 
09:00-17:00. Τηλ: 210 8328955, 6973 994990.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκ-
δηλώσεων, αναζητούνται νέα άτομα, χαρούμενα-
επικοινωνιακά, για απασχόληση Σαββατοκύριακου. 
Απαραίτητο μεταφορικό μέσο. Τηλ: 6932 735236, 
210 6615366, ώρες επικοινωνίας: 09:00-20:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σχεδιαστές /τριες μόδας από την 
εταιρία Grama ΑΒΕΕ, για πλήρη απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@grama.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αρχιτέκτονες - Διακοσμητές με μι-
κρό κεφάλαιο από αρχιτεκτονικό γραφείο, για 
δίκτυο σε όλη την Ελλάδα. Τηλ: 6974 284107, 
210 8032506.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρχιτέκτων ή Διακοσμήτρια, με άριστη 
γνώση χρήσης autocad, κάτοχος διπλώματος 
οδήγησης ΙΧ, πολύ καλή γνώση Αγγλικών. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@homevent.gr, τηλ: 
210 9960693.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ Ηθοποιοί ζητούνται με μακρυά 
μαλλιά, γένια και χωρίς τατουάζ, για ταινία μεγάλου 
μήκους. 7 ημέρες γυρισμάτων. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: magikoskathreftis1@
gmail.com, τηλ: 6951 042285.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γραφίστες - Φωτογράφοι για επε-
ξεργασία φωτογραφιών με τις σχετικές γνώσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: vsfotografo1@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες Φωτογράφοι για απασχό-
ληση εντός Αθηνών. Βιογραφικά στο e-mail: 
vsfotografo1@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για παιδότοπο εντός γυμναστηρίου 
στο Μοσχάτο. Τηλ: 210 2631201.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα πεπειραμένη, από κατάστημα 
επιδιορθώσεων ρούχων στην Καλλιθέα. Τηλ: 
6947 138505.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα για μερική απασχόληση στην 
Κυψέλη. Βιογραφικά στο e-mail: info@sotris.
gr, fax: 210 8231667.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας από Α.Ε. γραφικών τεχνών 
στη Μεταμόρφωση Αττικής. Άριστη γνώση της 
Adobe Suite, επιθυμητή γνώση web design και 
πτυχίο ΤΕΙ - γραφικών τεχνών. E-mail και portfolio 
στο: hr1graphicarts@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας από εταιρία, με γνώσεις 
γραφιστικής, σχεδιαστικού προγράμματος και 
γνώσεις διαχείρισης joomla. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv@galaxynet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ψυχαγωγοί για την παιδική κα-
τασκήνωση Τα Δελφίνια. Τηλ: 6931 182386, 
6978 126400.

Η FOOD FOR THOUGHT που δραστηριοποιείται 
στον τομέα του συμβουλευτικού marketing, ζητά 
Graphic Designer με εμπειρία και εξειδίκευση στο 
σχεδιασμό συσκευασίας προϊόντων τροφίμων. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@foodforthought.gr.

 

Call Center-Εξυπηρέτηση  
Πελατών-Τηλεπωλήσεις
ΑΛΥΣΙΔΑ αθηναϊκής εταιρίας ζητά 2 άτομα για 
εσωτερική θέση γραφείου. Απαραίτητα εμπειρία 
σε σταθερή-κινητή τηλεφωνία, βασικός μισθός, 
ασφάλιση, ΙΚΑ, bonus. Βιογραφικά στο e-mail: 
a.metaxatos.callcenter@gmail.com, τηλ: 211 
1086902.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με άνεση στην επικοινωνία, 
από όμιλο αισθητικής και υγείας για στελέχωση 
τηλεφωνικού τμήματος, πλησίον ΗΣΑΠ, μετρό. 
Άμεση πρόσληψη σταθερός μισθός, ασφάλιση, 
bonus. Τηλ: 210 8225188. Ωράριο: 11:00 - 19:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνήτριες για υποστήριξη 
στελεχών του τμήματος πωλήσεων. Τρίωρη 
απασχόληση, μισθός - bonus - εξέλιξη. Ωρά-
ριο: 5:30-20:30, 10:00-18:00. Βιογραφικά στο 
e-mail: georgakopoulos@gprotasis.gr, τηλ: 
211 2204384.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Τηλεφωνήτρια για προώθη-
ση ασφαλιστικών προϊόντων. 3ωρη τετραήμερη 
απασχόληση, μισθός-bonus-φιλικό περιβάλλον 
εργασίας. Ωράριο: 10:00-18:00, 5:30-8:30 Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@gprotasis.gr, τηλ: 
211 2204384.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Εξυπηρέτησης Πελατών 
μεταφορικής εταιρίας στον Άγιο Ι. Ρέντη. Απα-
ραίτητη προηγούμενη εμπειρία σε μεταφορική, 
χρήση MS-Office, επικοινωνιακός χαρακτήρας, 
με ομαδικό πνεύμα και ευχέρεια προφορικού - 
γραπτού λόγου. Βιογραφικά στο e-mail: a.dervis@
havakis.gr.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητά πεπειραμένη Τη-
λεφωνήτρια για μερική απασχόληση, με στόχο 
την εύρεση υποψήφιων πελατών. Προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση, καλή χρήση Η/Υ και ευχέρεια 
στην επικοινωνία είναι απαραίτητα. Βιογραφικά 
στο e-mail: eth_asf15@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Call Center Manager για πρωινή 
και απογευματινή βάρδια από εταιρία παροχής 
υπηρεσιών. Άνεση στην επικοινωνία, καθώς 
και διαπραγματευτικές ικανότητες, εμπειρία, 
θεωρούνται απαραίτητα προσόντα. E-mail: 
hr@2ipowerpro.gr, τηλ: 210 4082557, ώρες 
επικοινωνίας: 10:00-18:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σύμβουλοι Τηλεφωνικών Πωλήσε-
ων, για τηλεφωνική προώθηση διαφημιζόμενων 
προγραμμάτων υγείας γνωστού ομίλου. Πρωινή 
και απογευματινή βάρδια. Παρέχονται: εξαιρετικό 
σύστημα αμοιβών, ΙΚΑ, bonus. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@2ipowerpro.gr, τηλ: 210 4082557, 
ώρες επικοινωνίας: 10:00-18:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 10 άτομα για άμεση πρόσληψη, από 
εταιρία τηλεπικοινωνιών για το τμήμα εξυπηρέ-
τησης νέων πελατών. Σταθερός μισθός, ασφά-
λιση, πριμ, εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: 
powercall54@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνήτριες με ευχέρεια λό-
γου, για προώθηση κάρτας υγείας. ΙΚΑ - υψηλά 
bonus-διαρκής εκπαίδευση, ασφάλιση-άψογο 
περιβάλλον. Στο μετρό Δάφνης. E-mail: bmdafni@
gmail.com, τηλ: 6993 037297, 210 9853333. 
Υπεύθυνη κα Καλαβρού.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Telsale με έδρα το κέντρο της Θεσσαλο-
νίκης (Κασσάνδρου) ζητά Εσωτερικούς Πωλητές/
τριες με ευχέρεια λόγου σε άριστο περιβάλλον 
για πώληση μέσω τηλεφώνου, με αντικείμενο 
τη σταθερή-κινητή τηλεφωνία. Ε-mail: telsale@
hotmail.com, τηλ: 2311 256580.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Ν.Η.S (Νέο Σύστημα Υγείας) ζητά 
άτομα με βασικό μισθό για ενημέρωση πελα-
τολογίου σε κάρτα υγείας. Άριστες εργασιακές 
συνθήκες, πλησίον ηλεκτρικού σταθμού Άνω 
Πατήσια. Τηλ: 211 4113230.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία internet ζητά 2 άτομα για το 
τμήμα marketing και εξυπηρέτησης πελατών. 
Παρέχεται μισθός, ασφάλιση, bonus. Βιογραφικά 
στο e-mail: sales@galaxynet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ internet ζητά 2 άτομα στο τμήμα εξυ-
πηρέτησης πελατών για έλεγχο, ανανέωση 
πελατολογίου. Βιογραφικά στο e-mail: job@
galaxynet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα μόνο με εμπειρία στην τηλε-
φωνική ενημέρωση πληροφοριών καταλόγου 
εισερχόμενες - εξερχόμενες κλήσεις. Πρωινό, 
απογευματινό ωράριο. Τηλ: 210 8696945.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με άνεση στην τηλεφωνική 
επικοινωνία, άριστο χειρισμό Η/Υ, ίντερνετ για 
υπηρεσίες πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου. 
4ωρη ή 8ωρη απασχόληση. Τηλ: 210 8696934.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη Πωλήσεων, για ενημερωτι-
κό magazino, για τηλεφωνικές πωλήσεις εντός 
γραφείου καθώς και για εξωτερικές πωλήσεις 
σε υφιστάμενες επιχειρήσεις. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@athensgo.gr, ώρες επικοινωνίας: 
10:00-10:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ τηλεπικοινωνιών θα προσλάβει άμεσα 
άτομα για 5θήμερη εργασία στο τμήμα εξυπηρέ-
τησης νέων της πελατών. Προσφέρονται στα-
θερός μισθός, ΙΚΑ, bonus, συνεχής εκπαίδευση. 
Βιογραφικά στο e-mail: carriera123@yahoo.gr.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ σταθερής-κινητής τηλεφωνίας 
με 11ετή παρουσία στο χώρο, ζητούνται Τηλε-
φωνήτριες /τες για πενθήμερη 6ώρη- 8ώρη 
απασχόληση. Πολύ καλός μισθός-ένσημα-bonus 
παραγωγικότητας. Βιογραφικά στο e-mail: thess@
pbs.com.gr, τηλ: 2310 491500 2310 491600.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Vresnet.gr ζητά 3 νέους για άμεση 
πρόσληψη στο τμήμα τηλεφωνικών καταχωρή-
σεων. Απαραίτητη η γνώση Η/Υ και επιθυμητή 
η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@vresnet.gr.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ κέντρο στο Μαρούσι ζητά 
Νοσηλεύτριες ως Υπάλληλους Γραφείου για 
ενημέρωση και προώθηση προϊόντων υγείας. 
Προσφέρεται σταθερός μισθός, bonus, ασφάλεια. 
Τηλ: 69877 12232.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία στο Μαρούσι ζητά Υπάλ-
ληλους Γραφείου, για ενημέρωση και διαχείριση 
πελατολογίου. Εσωτερική θέση γραφείου, στα-
θερός μισθός, ασφάλιση. Τηλ: 6987 712232.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα δυναμικά και υπεύθυνα, για 
το κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών. 
Καλή γνώση Η/Υ, Αγγλικών, τεχνικές γνώσεις 
αυτοκινήτων. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
mondial-assistance.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ένταξη εσωτερικής θέ-
σης γραφείου, τηλεφωνικής επικοινωνίας από 
εμπορική εταιρία. Πλησίον ηλεκτρικού σταθμού 
Αμαρουσίου, 5θήμερο, 4ωρο, ευέλικτο ωράριο, 
πρωινό - απογευματινό, σταθερή μισθοδοσία. 
Τηλ: 6986 155896, 210 8020550.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ως Team Leaders, με εμπειρία 
ως Υπεύθυνοι ομάδας για τηλεφωνική απασχόλη-
ση, ημιαπασχόληση, πλησίον ΗΣΑΠ Άνω Πατήσια. 
Αμοιβή 750€. Τηλ: 211 4113230.

ΤΗΛΕΠΩΛΗΤΡΙΕΣ έμπειρες ζητούνται με προϋ-
πηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, call center, στο 
Μαρούσι. 4ωρη ή 8ωρη απασχόληση. Παρέχεται 
σταθερή μισθοδοσία. Τηλ: 6986 155896, 210 
8020550.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου με άπταιστα 
Γερμανικά (επίπεδο μητρικής γλώσσας) με άνετη 
επικοινωνιακή τηλεφωνική ικανότητα. Μισθός και 
bonus. Βιογραφικά στο e-mail: sekretariat-1@
bvm-knowhow.de.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ Εμπορικός Αντιπρόσωπος, 
κορυφαίας εταιρίας παραγωγής και προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας αξιολογεί υποψήφιους για 
πλήρη ή μερική απασχόληση σχετικά με καθυ-
στερήσεις πληρωμών. Τηλ: 211 2117310, fax: 
211 8004124.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για κέντρο εξυπηρέτησης πε-
λατών στο Περιστέρι, από πανελλαδική τεχνική 
εταιρία. Παρέχεται: εκπαίδευση-ικανοποιητικός 
μισθός-άριστο περιβάλλον εργασίας. Ωράριο: 
9:00-14:00. Τηλ: 210 5441582.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο Αιγάλεω ζητά Υπάλληλο Γραφείου 
για περιορισμένη απασχόληση και τηλεφωνικές 
πωλήσεις, με γνώσεις Η/Υ. Fax: 210 3417311.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για τηλεφωνική απασχό-
ληση, ενημέρωση σε προγράμματα υπηρεσιών 
υγείας. Μισθός σταθερός, ασφάλιση και bonus, 
ημιαπασχόληση. Πλησίον ΗΣΑΠ Άνω Πατήσια. 
Τηλ: 211 4113170.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα έμπειρα στην τηλεφωνική 
επικοινωνία, για άμεση πρόσληψη, πλήρη ή 
μερική απασχόληση. Πρωινό ή απογευματινό, 
ενημέρωση προγραμμάτων μεγάλου παρόχου 
κινητής σταθερής τηλεφωνίας ή προγράμματα 
υπηρεσιών υγείας. Μισθός-ασφάλιση-επιδόματα. 
Τηλ: 211 4113170.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία πλησίον μετρό Δουκίσσης 
Πλακεντίας ζητεί 2 άτομα για διαχείριση πελατών. 
Ασφάλεια, μισθός, εξέλιξη. Τηλ: 210 6984281, 
κα Βασιλείου.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ιατρικών παροχών υγείας 
ζητεί 8 άτομα για να καλυφθούν τα νέα της 
γραφεία, για επιβεβαίωση, καταχώρηση, λήψη 
παραγγελιών, αποθήκη. Σταθερός μισθός, ασφά-
λιση, ευέλικτα ωράρια πρωινά ή απογευματινά. 
Τηλ: 6930 230295.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία στην Αθήνα ζητεί 6 
άτομα ως Υπάλληλους Γραφείου για τμήματα 
διαχείρισης, τηλεφωνικού κέντρου, εμπορικό, 
παραγγελιών, οικονομικό, δημοσίων σχέσεων. 
Σταθερός μισθός, ασφάλιση. 8ωρο,4ωρο. Δεκτοί 
φοιτητές, συνταξιούχοι. Τηλ: 6944 219327.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ημιαπασχόληση. Εργασία 
μέσω Η/Υ από το χώρο τους. Βιογραφικά στο 
e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με γνώσεις Η/Υ για εργασία 
μέσα από το χώρο τους. Βιογραφικά στο e-mail: 
trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα άμεσα για πλήρη ή μερική 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: trimin2015@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για άμεση συνεργασία. Βι-
ογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με μεγάλες δυνατότητες 
ανάπτυξης πλήρους ή μερικής απασχόλησης 
που βασίζονται στην προσωπική προσπάθεια. 
Δραστηριότητα σε Ελλάδα και Εξωτερικό. Ελεύ-
θερο ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για τη διαχείριση εισερχόμε-
νων κλήσεων-εξυπηρέτηση πελατών, γνώση του 
Microsoft Office. Καλή γνώση Αγγλικών-πολύ 
καλή γνώση χειρισμού Η/Υ-ευχέρεια στην επικοι-
νωνία. Εμπειρία εξυπηρέτησης πελατών-πρωινή 
απασχόληση (4ωρο, 5ωρο, 6ωρο)-απογευματινή 
απασχόληση (4ωρο). E-mail: kchatzi@hol.gr.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ Οδηγός στον Πειραιά ζητά 
Τηλεφωνήτριες, για τη στελέχωση τηλεφωνικού 
κέντρου. 4ωρη εργασία με ΙΚΑ. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@polispages.gr, τηλ: 6975 105656, 
υπεύθυνος κος Τσικουδάκης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία, τίμια, αξιόπιστη 
με προοπτική. Απαραίτητες προϋποθέσεις: συ-
νεργασία, όρεξη για δουλειά, εκπαιδεύσιμα με 
ήθος, και εντός Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
arxigos01@yahoo.gr, τηλ: 6945 675759, κος 
Νικόλαος Πετρώτος.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών ζητά άτομα Λυκειακής μόρφω-
σης για εργασία γραφείου. Προσφέρεται άριστο 
περιβάλλον εργασίας, σταθερός μισθός, ΙΚΑ, 
συνεχής εκπαίδευση για 5ήμερο. Βιογραφικά 
στο e-mail: proslipsitora@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Τηλεφωνικών Πωλήσεων 
από εταιρία στο Ψυχικό (πλησίον μετρό Πανόρμου), 
για το τμήμα των τηλεφωνικών πωλήσεων. 4ωρη 
πρωινή - απογευματινή απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@hellassolar.gr, τηλ: 210 671311.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με ή χωρίς προϋπηρεσία για 
άμεση πρόσληψη στα τμήματα: Ρεσεψιόν, υποδο-
χής, εξυπηρέτησης πελατών. Πρωινό 5νθήμερο, 
6ωρο. Σταθερός μισθός. Τηλ: 210 8898786.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 8 άτομα για άμεση πρόσληψη από 
νεοσύστατη εταιρία, με εμπειρία σε τηλεφωνικό 
κέντρο. Πρωινή ή απογευματινή 5ήμερη εργασία. 
Σταθερός μισθός, ΙΚΑ εξέλιξη. Βιογραφικά στο 
e-mail: powercall54@gmail.com.

 

Προωθητές-Merchandisers  
- Πωλήσεις Ex-Van
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες - Πωλητές με πρόσβαση 
σε μεγάλο πελατολόγιο, για προώθηση παρόχου 
ηλεκτρικού ρεύματος γνωστής εταιρίας. Ελεύθερο 
ωράριο. Επιθυμητή εμπειρία. Τηλ: 2625 400343.

Ο ΟΜΙΛΟΣ εταιριών Θεολόγος Κοσμήματα ζητά 
Εξωτερικούς Πωλητές /τριες με διαθέσιμο με-
ταφορικό μέσο. Συστάσεις απαραίτητες. Βιογρα-
φικά στο e-mail: theologoshouseofjewellery@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 Συνεργάτες για μερική ή πλήρη 
απασχόληση. Δυνατότητα εργασίας και μέσω 
internet. Απαραίτητη αποστολή βιογραφικού. 
Τηλ: 6937 314950, ώρες επικοινωνίας: 16:00 
- 22:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές/Προωθητές προϊόντων από 
εισαγωγική εταιρία ειδών οικιακού εξοπλισμού. 
Απόφοιτοι Λυκείου, με Ι.Χ., μόνιμη πενθήμερη 
εργασία. Παρέχεται: μισθός και ασφάλεια. Τηλ: 
210 8541212.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για πωλήσεις - προώθηση 
γνωστών γαλλικών φυτικών καλλυντικών. Δω-
ρεάν εκπαίδευση, δυνατότητα εξέλιξης, αμοιβές 
με ποσοστά συν έξτρα, εργασία από το χώρο 
τους και μέσω διαδικτύου. Τηλ: 6945 915312.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής από εταιρία 
συστημάτων ασφάλειας και υπηρεσιών ασφα-
λείας για την Αττική. Απαραίτητα προσόντα: 
επικοινωνιακός, δραστήριος με εμπειρία στις 
εξωτερικές πωλήσεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
katerinavas@divico.gr.

ΤΕΧΝΙΚΗ εμπορική εταιρία πλοίων με έδρα τον 
Πειραιά ζητεί Εξωτερικό Συνεργάτη - Πωλητή. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία, κάτοχος δελτίου πα-
ροχής υπηρεσιών, Αγγλικά, Η/Υ. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@marvelltd.gr, fax: 210 4637030.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος με προϋπηρεσία και συστάσεις, 
για συνεργασία με έκθεση αυτοκινήτων στην 
Καισαριανή. Τηλ: 6944 639871.

ΠΑΡΑ ΑΕ ζητούνται άτομα, για προώθηση είδους 
ευρύτατης κατανάλωσης. Δεκτοί και συνταξιούχοι, 
αποδοχές ικανοποιητικές. Τηλ: 210 8238089, 
ώρες επικοινωνίας: 10:00-16:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από την Oriflame, για συ-
νεργασία και πώληση προϊόντων με κέρδος 
30%. Τηλ: 6982 983408, ώρες επικοινωνίας: 
17:ΟΟ - 21:00, κα Μαίρη.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες ανεξάρτητοι, για την 
προώθηση βιολογικών προϊόντων ενημέρωσης 
καταναλωτών μέσω internet. Έξτρα ή κύριο εισό-
δημα, προμήθεια από 48%-70%. Βιογραφικά στο 
e-mail: perraki.k@gmail.com, τηλ: 6944 727748.

συνέχεια στη σελ. 30



Απαιτούμενα προσόντα: 
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε πωλήσεις 
door to door (απαραίτητη προϋπόθεση) 
•Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Άνεση και ικανότητα στην επικοινωνία 
•Ηλικία έως 45 ετών 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου 
•Δυνατότητα συχνών ταξιδιών  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
(προμήθειες & bonus) 

•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Δυναμικό & αναπτυσσόμενο εργασιακό  
περιβάλλον 
•Χρήση εταιρικού αυτοκινήτου 
•Συνεχής εκπαίδευση  
Θα προτιμηθούν όσοι διαθέτουν ΑΠΥ.

Βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται με την 
αντίστοιχη ένδειξη υπ’ όψιν Κου Γουμενόπουλου 
στο e-mail: goumenopoulos@sakkoulas.gr, fax: 
210 3390075. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

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

Εξωτερικούς Πωλητές 
(Ένδειξη: ΕΠ-13)

Πλαστικός Χειρούργος και Δερματολόγος 
•Για συνεργασία ή πλήρη απασχόληση σε νεοσύστατο ιατρείο κοσμητικής στην Κηφισιά. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: d.liontou@yahoo.gr

Νεοσύστατο Ιατρείο Κοσμητικής

Η εταιρεία SGS GREECE SA, θυγατρική της SGS που είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο στον 
τομέα των πιστοποιήσεων – επιθεωρήσεων και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα για περισσότερα από 
80 χρόνια, επιθυμεί να προσλάβει:

Υπάλληλο Γραφείου 
(Κωδ. BACK- OFFICE)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ. 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας 
•Άριστη γνώση MS Office  
και χρήση Η/Υ 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία. 

•Επαγγελματικός χειρισμός. 
•Οργανωτικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα  
Προσφέρονται σταθερός 
μισθός, επιπλέον ιατροφαρ-
μακευτική κάλυψη, άριστες 
συνθήκες εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
στείλουν τα βιογραφικά τους 
αναφέροντας τον κωδικό της θέ-
σης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
Matina.Thomidou@sgs.com,  υπ’ 
όψιν κας Θωμίδου. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Η BODYFARM HELLAS AEBE - φυσικά καλλυντικά ζητά να προσλάβει:

Υπεύθυνο Πωλήσεων για Φαρμακεία (SB) - Αθήνα
Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία πωλήσεων στο χώρο  
του φαρμακείου – τουριστικών καταστημάτων, 
τουλάχιστον 4 ετών 
•Απολυτήριο λυκείου (πτυχίο ΤΕΙ, ΑΕΙ επιθυμητά) 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Έντονη διάθεση μάθησης & επίτευξης  
υψηλών στόχων 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Ηλικία έως 45 ετών  
Περιγραφή θέσης: 
•Παραγγελιοληψία 
•Καταγραφή ενεργειών ανταγωνισμού 
•Εφαρμογή πλανογραμμάτων 

•Ανάπτυξη πελατολογίου 
•Διαπραγμάτευση, δημιουργία και έλεγχο  
των σημείων προβολής και των stands 
•Εξασφάλιση καλής εικόνας και εμφάνισης  
των προϊόντων 
•Ενημέρωση - επικοινωνία για εταιρικές  
ενέργειες  
Προσφέρονται: 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Κινητό 
•Ένα δυναμικό και φιλικό περιβάλλον εργασίας, 
με δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να αποστείλουν το βιογραφικό τους αναγράφοντας 
απαραιτήτως τον κωδικό της θέσης στο e-mail: 
marketing@bodyfarm.gr

Η εταιρεία ΒΙΟΚΥΤ Συσκευασίες ΑΕΒΕ στο Σχηματάρι Βοιωτίας, με ουσιαστικά περιουσιακά στοι-
χεία το ανθρώπινο δυναμικό της  και τη συνεχή ανάπτυξη του τεχνολογικού εξοπλισμού αλλά και της 
τεχνογνωσίας της, βρίσκεται σήμερα στην πρωτοπορία του κλάδου της κυματοειδούς συσκευασίας και 
των προωθητικών κατασκευών (P.O.P. & P.O.S.). Με απόλυτη επίγνωση της σημασίας του ανθρώπινου 
δυναμικού για εμάς, αναζητούμε:

Δημιουργικό Γραφίστα / Σχεδιαστή
Για να στελεχώσει την ομάδα σχεδιασμού προωθητικών κατασκευών  
(Floor & Desk Stand, Display κλπ.).  
Περιγραφή θέσης εργασίας: 
•Δημιουργία, σχεδιασμός και ανάπτυξη μηχανολογικού της κατασκευής 
•Προτάσεις εικαστικών σε 3D απεικόνιση  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση Photoshop, Illustrator. 
•Βασικές γνώσεις Office. 
•Δημιουργικό πνεύμα και ομαδικότητα. 
•Διάθεση απόκτησης νέων γνώσεων. 
•Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών Project. 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών. 
•Γνώσεις Artios Cad ή όποιου άλλου προγράμματος Cad θα συνεκτιμηθούν.  
Παρέχουμε δυνατότητα εκπαίδευσης.

Αν θέλετε να ενταχθείτε στην ομάδα της ΒΙΟΚΥΤ και να αποτελέσετε ουσιαστικό μέλος μιας δυναμικής 
εταιρείας, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο e-mail: recruitment@viokyt.gr

Η IN GROUP ΑΕ,  η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού στην Ελ-
λάδα, πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 στον τομέα εύρεσης και επιλογής 
προσωπικού ζητά  για λογαριασμό εταιρίας πελάτη της στο δίκτυο τσιγάρου:

Πωλητή/τρια  
(HR 23348) - Αθήνα

Αρμοδιότητες: Ο/ η πωλητή/
τρια  θα έχει υπό την ευθύνη του 
την  άμεση πώληση των προϊό-
ντων της εταιρείας σε συγκε-
κριμένο πελατολόγιο για την πε-
ριοχή της Αττικής καθώς και τις 
εισπράξεις επί των πωλήσεων.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση πωλήσεων 
καταναλωτικών προϊόντων 
τουλάχιστον για 1 χρόνο 
•Απολυτήριο λυκείου - πτυχίο 

ανώτερης ή ανώτατης σχολής 
επιθυμητό 
•Εξαιρετική ικανότητα επικοι-
νωνίας και διαπροσωπικών 
σχέσεων 
•Ικανότητα προγραμματισμού 
και οργάνωσης 
•Πρωτοβουλία  
και αποτελεσματικότητα 
•Καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας & γνώση H/Y  
(MS Office) 
•Δίπλωμα οδήγησης Β’ 

 κατηγορίας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις  
Παρέχονται: 
•Σταθερός μισθός & bonus 
βάσει πωλήσεων 
•Εταιρικό αυτοκίνητο  
& κινητό   
Οι ενδιαφερόμενοι  
παρακαλούνται να αποστείλουν 
τα βιογραφικά τους, μέσω 
e-mail: cv@ingroup.gr  
ή fax: 210 8210230.

Το Creta Maris Beach Resort, ξενοδοχειακή μονάδα 5* στη Χερσόνησο Κρήτης, ζητά:

Sales Assistant
H θέση αναφέρεται στο senior sales manager.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε τμήμα 
πωλήσεων ή κρατήσεων ξενοδοχείου  
ή σε τουριστικό πρακτορείο 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση Office  
Επιθυμητά προσόντα, που θα συνεκτιμηθούν: 
•Καλή γνώση Γερμανικών 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών  
Δεξιότητες, ικανότητες, στοιχεία  
προσωπικότητας: 

•Επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Οργανωτικές δεξιότητες 
•Ομαδικότητα/ πνεύμα συνεργασίας 
•Θετική/ευχάριστη προσωπικότητα 
•Ικανότητα συγκέντρωσης και προσοχής  
στη λεπτομέρεια 
•Πελατοκεντρική αντίληψη  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σύμβαση αορίστου χρόνου 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον  
Παρακαλούμε όπως στείλετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα με συνημμένη φωτογραφία  
στο e-mail: Loula.Metaxa@cretamaris.gr

 Η εταιρεία MD STUDIES & RECRUITMENT ως συνεργάτης κορυφαίων αγγλικών εταιρειών που δρα-
στηριοποιείται στο χώρο του recruiting, ζητά για λογαριασμό πελάτη της:

Ειδικευμένους Ιατρούς όλων των Ειδικοτήτων 
Eιδικευόμενους Ιατρούς - Germany

Προφίλ υποψηφίου:

•Πτυχίο ιατρικής 
•Αγγλικά επιπέδου B2/C1 
•Προϋπηρεσία 
•Οργανωτικό πνεύμα 
•Αξιοπιστία, συνείδηση,  

υπευθυνότητα, εντιμότητα  
Προφίλ θέσης: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Ελκυστική αμοιβή βάση  
αγγλικής κλίμακας 
•Πλήρη απασχόληση

Αποστολή βιογραφικών 
Europass (στα αγγλικά) 
σε μορφή Word στο 
e-mail: kariera@md-hellas.gr. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας  
στο 2810 333450.

Ζητούνται άμεσα έμπειροι:
Κομμωτές / Κομμώτριες  

για Μόνιμη Εργασία στη Γερμανία
Προφίλ υποψηφίου: 
•Με ή χωρίς γνώση Γερμανικών 
•Ενδιαφέρον για  συστηματική εργασία 
•Εμπιστοσύνη, τυπικότητα, ευελιξία  
Προφίλ θέσης: 
•Πολύ καλό συμβόλαιο εργασίας & αποδοχές 

από 1470€ το μήνα 
•Εργασία σε μεγάλα κομμωτήρια / κομμωτήρια 
αλυσίδες συνεργαζόμενα με την L’oreal

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
kariera@md-hellas.gr. Τηλέφωνο: +30 2810 
330009 / 2810 333450., φαξ: +30 2810 285749.
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ εργασία σε άτομα που αναζητούν 
εργασία: τίμια, αξιόπιστη με προοπτική. Απαραίτητα 
να είναι συνεργάσιμος, με όρεξη για δουλεία, 
εκπαιδεύσιμος με ήθος και εντός Αττικής. Καλέστε 
μας για ραντεβού. Τηλ: 6945 675759.

Η ELPECO FOOD MANAGERS, αντιπρόσωποι 
και διανομείς τροφίμων με έδρα την Καλαμάτα, 
αναζητούν Εξωτερικό Πωλητή - Πωλητή Τροφίμων 
(HO.RE.CA) με εμπειρία σε πωλήσεις τροφίμων. 
Βιογραφικά στο e-mail: elpeco01@gmail.com.

ΣΤΕΛΕΧΗ Πωλήσεων με άνεση στην επικοινωνία 
ζητούνται για πώληση και προώθηση προϊόντων 
στριφτού τσιγάρου σε περίπτερα και ψιλικά. Τηλ: 
210 5201911.

ΕΤΑΙΡΙΑ τηλεπικοινωνιών ζητά επαγγελματίες 
Εξωτερικούς Συνεργάτες από όλη την Ελλάδα, για 
την προώθηση πακέτου τηλεφωνίας και internet, 
που απευθύνεται αποκλειστικά σε τουριστικούς 
χώρους. Υψηλές αμοιβές με ποσοστά. E-mail: 
onecom111@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης σεμιναρίων ζητά Πωλητές 
με σπουδές και προϋπηρεσία στην επικοινωνία 
- δημόσιες σχέσεις. Παροχές: μισθός, ασφάλιση 
και ποσοστά. Συστάσεις απαραίτητες. Βιογραφικά 
στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης σεμιναρίων ζητά Πωλητές 
με σπουδές και προϋπηρεσία στην επικοινωνία 
- δημόσιες σχέσεις. Παροχές: μισθός, ασφάλιση 
και ποσοστά. Συστάσεις απαραίτητες. Βιογραφικά 
στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια με εμπειρία, από γνωστή 
εισαγωγική εταιρία στην Καβάλα. Ελεύθεροι συ-
νεργάτες από τη Θάσο για πώληση προϊόντων σε 
τουριστικά καταστήματα/ενοικιαζόμενα δωμάτια. 
Αμοιβή με ποσοστά-bonus. Απαραίτητη η κατοχή 
αυτοκινήτου. Τηλ: 6979 917677, κος Κάλφας.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ανεξάρτητη συνεργασία 
για πλήρη ή μερική απασχόληση. Δυνατότητα 
εργασίας από το σπίτι, βασικές γνώσεις internet 
απαραίτητες. Τηλ: 6948 343151, ώρες επικοι-
νωνίας: 10:00-22:00.

Η ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ εταιρία 14 music αναζητά 
Συνεργάτη για το τμήμα promotion δισκογρα-
φικής. Προηγούμενη εμπειρία θα συνεκτιμηθεί. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@14music.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για προώθηση διαφημιστικού 
υλικού σε μαγαζιά και επιχειρήσεις σε όλη την 
Αττική. Υψηλές αποδοχές, μισθός, bonus. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@real4ucard.gr, τηλ: 
210 9228012.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφοδoσίας σε χώρους εστίασης ζητά 
Εξωτερική Πωλήτρια. Παρέχεται αυτοκίνητο, 
μισθός και ποσοστά. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@cosmosfood.gr.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία πωλήσεων, για λογαριασμό με-
γάλης εταιρίας τηλεφωνίας, ζητά νέες Promoters, 
με σκοπό την προώθηση πακέτων καρτοκινητής 
τηλεφωνίας σε εξωτερικό χώρο στην περιοχή των 
Ιωαννίνων. Ε-mail: hrpromotion@connectphone.
gr, τηλ: 210 3628993.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για την προώθηση δι-
αδικτυακού πολυοδηγού για το Νομό Βοιωτίας. 
Τηλ: 6908 258668, 211 7509891.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Εξωτερικός Πωλητής, επικοινω-
νιακός, δραστήριος, με εμπειρία, για εξωτερικές 
πωλήσεις - προώθηση νέων πρωτοποριακών 
χυμών στην Αττική. Απαραίτητα: κάτοχος μηχανής, 
προϋπηρεσία στις πωλήσεις. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@worldcapital.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες με θέληση και όρεξη 
για δουλειά, για εργασία στην περιοχή τους και 
προώθηση καινοτόμων υπηρεσιών συνεταιρισμού. 
Άμεσο ξεκίνημα, προοπτικές εξέλιξης. Τηλ: 6939 
678127, 211 7509891.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης /τρια, για παροχές υπη-
ρεσιών. Τηλ: 6975 128648.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, να εργαστούν ως Επόπτες 
Δικτύου, στον τομέα, υγείας, διατροφής, σε μία τα-
χύτατα, αναπτυσσόμενη, αξιόπιστη διεθνή εταιρία. 
Ανάπτυξη μέσα από μια επιχειρηματική ευκαιρία. 
Τηλ: 6944 727748.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές - Προωθητές προϊόντων 
για στελέχωση τμήματος πωλήσεων, από εταιρία 
στο χώρο της υγείας, άσκησης, διατροφής. Βι-
ογραφικά στο e-mail: bizwork.hbl@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 άτομα από όλους τους κλάδους 
επαγγελμάτων για ανάπτυξη στο χώρο των πω-
λήσεων προϊόντων διατροφής. Βιογραφικά στο 
e-mail: bizwork.hbl@gmail.com.

ΖΗΤEIΤΑΙ Συνεργάτης από διεθνής ομάδα 
marketing που επεκτείνεται πανελλαδικά με 
εμπειρία στις πωλήσεις και στις δημόσιες 
σχέσεις. Τηλ: 6944 727748.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Συνεργάτες από ιδιόκτητη επιχεί-
ρηση στη Θεσσαλονίκη για το τμήμα πωλήσεων 
και για το τμήμα προώθησης προϊόντων μέσω 
τηλεφώνου ή σε εξωτερικούς χώρους. Πλήρης 
απασχόληση. Τηλ: 6944 727748.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για την κάλυψη θέσεων στο 
τμήμα προώθησης και πώλησης κοινωνικών 
εντύπων στον Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Κα-

θημερινή πληρωμή-υψηλές αμοιβές-ευέλικτο 
ωράριο. Τηλ: Πειραιά: 6909 947530, Θεσσα-
λονίκης: 6955 399591.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός-Πωλητής για ex van, πώληση 
σε κριτσινοκούλουρα παραγωγής μας. Παρέχεται 
μισθός, ασφάλιση και ποσοστά. Τηλ: 210 9938158.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο δυναμικά άτομα Φοιτητές /τριες 
από επαγγελματικό οδηγό για θέσεις γραφείου. 
Απαραίτητη η γνώση Η/Υ. Παρέχεται ευέλικτο 
ωράριο πενθήμερης απασχόλησης, με σταθερό 
μισθό και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: info@
vresnet.gr. 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εξωτερικοί Συνεργάτες - Πωλητές, 
από την εταιρία παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών 
Elit. Η εταιρία παρέχει: ποσοστό επί των πωλή-
σεων, bonus, δυνατότητα για μόνιμη πρόσληψη. 
E-mail: chris@elitgroup.gr. 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές για εξωτερικές πωλήσεις 
διαφημιστικών υπηρεσιών διαδικτύου. Καλό πα-
κέτο αποδοχών προοπτικές εξέλιξης. Απαραίτητες 
προϋποθέσεις: μικρή εμπειρία στις εξωτερικές 
πωλήσεις, καλή χρήση του IX, καθημερινή χρήση 
του διαδικτύου. E-mail: job@exnet.gr. 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Microquest Πληροφορικής Η/Υ ΑΕΒΕ 
ζητά να προσλάβει Περιοδεύοντα Πωλητή, με 
εμπειρία σε πωλήσεις αναλώσιμων εκτυπωτών 
και τόνερ. Βιογραφικά στο e-mail: hr@microquest.
gr, fax: 210 9531001 κωδ: SLA4/15.

ΟΜΙΛΟΣ ειδών σπιτιού ζητεί εμφανίσιμες νέες 
για το show room στην Αγία Παρασκευή. Ευχέ-
ρεια επικοινωνίας, ανάληψη δημοσίων σχέσεων, 
επαφή με πελάτες, διαπραγμάτευση προσφορών. 
Τηλ: 210 6007176, 6932 205640.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες, για την 
προώθηση φυτικών προϊόντων διατροφής και 
ομορφιάς. Εργασία από το σπίτι και προσωπικό 
ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: bizwork.hbl@
gmail.com.

 

Στελέχη Λιανικής Πώλησης  
- Εμποροϋπάλληλοι
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος ανθοπωλείου με δίπλωμα 
αυτοκινήτου. Προϋπηρεσία για πλήρης απασχό-
ληση. Τηλ: 6973 881191.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για εργασία σε περίπτερο 
full time, συν ένσημα. Όχι απαραίτητα προϋπη-
ρεσία. Προσόντα καθαρός εργατικός ευγενικός. 
Ωράριο: 16:00-01:00. Τηλ: 6976906844, κα Τόνια.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής για το κατάστημα ανδρικών 
ενδυμάτων Davinci στην Άνω Τούμπα. Απα-
ραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
davinci_homme@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από κατάστημα μικρογευμά-
των-φούρνους στη Μύκονο για εργασία, με όρεξη 
για δουλειά. Η εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο 
προσόν. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
abmykonou@outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με απαραίτητη προϋπηρεσία, 
γνώσεις πώλησης και κοψίματος κρέατος από 
κρεοπωλείο, στο Κερατσίνι. Τηλ: 6973 885854.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρες Πωλήτριες λιανικής για 
άμεση πρόσληψη. Γνώση Η/Υ απαραίτητη. Βιο-
γραφικά στο e-mail: joom@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για πρατήριο υγρών καυσίμων, 
με εμπειρία ή ανειδίκευτη. Περιοχή Ηλιούπολη. 
Τηλ: 210 9735515.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για κατάστημα ενοικιαζό-
μενων μοτοποδηλάτων, σε νησί των Σποράδων 
με δίπλωμα μοτοσικλέτας, για τρίμηνη θερινή 
απασχόληση. Παρέχεται: διαμονή, διατροφή. Τηλ: 
6956 850811, 210 4082628.

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ στην Καισαριανή ζητεί νέο, με 
προϋπηρεσία. Ωράριο: 10:00-14:00. Τηλ: 210 
9513232.

ΜΕΓΑΛΗ αλυσίδα οπτικών ειδών ζητά Οπτικό, 
για μερική απασχόληση σε υποκατάστημά της στο 
Χαλάνδρι. Βιογραφικά στο e-mail: hr@optical.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Κρεοπώλης, με βεβαίωση από 
σχολή κρέατος για 8ωρη πλήρη απασχόληση. 
Μισθός και ΙΚΑ. Τηλ: 6986 023127, κος Γιάννης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια έμπειρη, με πείρα και γνώ-
ση καφέ, για φούρνο στην Κηφισιά. Τηλ: 6977 
451168, ώρες επικοινωνίας: 12:00 - 15:00.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ κινητής τηλεφωνίας ζητεί Πωλητή 
/τρια στη Θεσσαλονίκη, με απαραίτητη προϋπηρεσία 
στο χώρο των πωλήσεων. Διαπραγματευτικές 
ικανότητες-επικοινωνία-ομαδική εργασία. Προ-
σφέρεται: μισθός, ασφάλεια-bonus επίτευξης 
στόχων και εκπαίδευση. E-mail: sofiachatzakou@
gmail.com, τηλ: 6936 730880.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με καλή γνώση Η/Υ, για το τμήμα 
των παραλαβών σε πολυκατάστημα. Τηλ: 210 
3231826.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α με προϋπηρεσία σε ανταλλα-
κτικά, γνώσεις Η/Υ και Αγγλικών για εμπορικό 
κατάστημα. Τηλ: 210 8310735.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες από κατάστημα χαρτικών, 
για πώληση ταινιών ταμειακής μηχανής. Πρωινό 
ωράριο. Τηλ: 6932 548503.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κρεοπώλης έμπειρος, από κρεοπωλείο 
στη Γλυφάδα. Τηλ: 210 8942000.

ΜΕΓΑΛΗ αλυσίδα οπτικών ζητά Πωλητές /
τριες γυαλιών ηλίου για μερική απασχόληση. 
Απαιτείται προϋπηρεσία σε πωλήσεις λιανικής 
και άριστη γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@optical.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι για εργασία σε mini - 
market, για λίγες μέρες την εβδομάδα. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: mtsorba@hotmail.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για πρατήριο υγρών καυ-
σίμων. Προηγούμενη εμπειρία θα προτιμηθεί. 
Βιογραφικά στο e-mail: drogalas.int@gmail.
com, fax: 2392 091690.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ στην Αγία Σοφία του Πειραιά ζητά 
νέα για βοηθητικές εργασίες. Τηλ: 6979 793721, 
210 4206165.

ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΗ εισαγωγική εταιρία με έδρα την 
Καβάλα ζητείται έμπειρος/η Πωλητής/τρια για 
πώληση προϊόντων σε τουριστικά καταστήματα/
ενοικιαζόμενα δωμάτια στη Θάσο. Αμοιβή με 
ποσοστά-bonus. Απαραίτητα κάτοχος αυτοκινήτου. 
E-mail: koyros02@otenet.gr, τηλ: 6979 917677, 
κος Κάλφας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Ζαχαροπλάστη - Πωλήτρια, για 
εργαστήριο ζαχαροπλαστικής στη Θεσσαλονίκη 
στο Λαγκαδά. Μισθός ικανοποιητικός με ένσημα. 
Τηλ: 6955 464220.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής Καταστήματος από την εταιρία 
παγωμένου γιαουρτιού My Yoghurt στη Θεσσαλο-
νίκη (κέντρο και εμπορικό κέντρο One Salonica). 
Βιογραφικά στο e-mail: my.yoghurtgreece@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα - Υπεύθυνη Καταστήματος Μikoshop, 
με προϋπηρεσία από το Skiathos Princess Hotel, 
για εργασία σεζόν στη Σκιάθο, σε κατάστημα με 
ρούχα. Αγγλικά απαραίτητα. Βιογραφικά στο 
e-mail: miko_dt@yahoo.gr, τηλ: 6973 430005.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ κινητής τηλεφωνίας στο Αιγάλεω 
ζητά Υπάλληλο νέα /ο με προϋπηρεσία στην τη-
λεφωνία. Άριστη επικοινωνιακή και διαπραγμα-
τευτική ικανότητα, γνώση Η/Υ, εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις, Αγγλικά. Ικανο-
ποιητικές αποδοχές, ασφάλιση, bonus. E-mail: 
cosmoaigaleo@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με προϋπηρεσία σε γυναι-
κεία βραδινά - αμπιγιέ ενδύματα, από κατάστημα 
ενδυμάτων. Μόνιμη εργασία, περιοχές Χαλάνδρι, 
Αμπελόκηποι. Τηλ: 210 6996486.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για κατάστημα γυναικείων εν-
δυμάτων, εμφανίσιμες, χαμογελαστές, με όρεξη 
για δουλειά, ως Πωλήτριες για δειγματισμό S/Μ, 
χωρίς εμπειρία. Περιοχή Άγιος Ελευθέριος. Τηλ: 
6931 702090.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με εμπειρία στην παρασκευή 
καφέ, για πλήρη απασχόληση σε αρτοζαχαροπλα-
στείο - καφέ στο Γουδί. Ωράριο: 09:00-14:00. 
Τηλ: 6945 819730.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια, για κατάστημα στην 
Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης στην παραλία Βρα-
σνών, με είδη λαϊκής τέχνης και τουριστικά είδη. 
E-mail: nikosderv@yahoo.gr. Τηλ: 6909 426351, 
ώρες επικοινωνίας: 10:00-22:00.

ALL DAY Cafe - Wine - Restaurant ζητά Υπεύθυνο 
Καταστήματος Εστίασης. Προϋπηρεσία απαραί-
τητη. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
hr@ffoods.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Πωλητής Καταστήματος, με 
γνώσεις στην πώληση ηλεκτρικών εργαλείων 
και δομικών προϊόντων, από εμπορική επιχείρη-
ση με έδρα τον Ταύρο. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@vioper.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη Καταστήματος καλλυντικών, 
με καλή γνώση κοσμετολογίας και προϋπηρεσία 
στο χώρο. Περιοχή Χαλάνδρι. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@tvcosmetics.com.

ΤΥΡΟΠΙΤΑΔΙΚΟ στην Άνω Γλυφάδα, ζητεί νέα 
ως Πωλήτρια σε σάντουιτς - cafe. Τηλ: 6972 
336271, 210 9631840, 6972 336172.

ΝΕΟΙ /ΕΣ ευγενικοί /ές, έμπειροι /ες, ζητούνται 
για μόνιμη εργασία σε πρατήριο καυσίμων. Πε-
ριοχή Παλλήνης. Τηλ: 210 6038770.

ΝΕΕΣ, ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΕΣ, επικοινωνιακές, με πολύ 
καλή γνώση Η/Υ, Αγγλικών, ζητούνται για κα-
ταστήματα internet cafe στην Αθήνα. Ωράριο: 
11:00-18:00 Τηλ: 6981 279545.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες, εμφανίσιμες Πωλήτριες Λια-
νικής, από κατάστημα επώνυμων ενδυμάτων στα 
Χανιά. Καλή γνώση του χώρου της μόδας και 
επικοινωνιακό χάρισμα. Βιογραφικά με φωτο-
γραφία στο e-mail: kretafashion@cha.fothnet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με γνώσεις ξένης /ες 
γλώσσας σε νησί. Παρέχεται μισθός, σπίτι και 
φαγητό. Τηλ: 6951 472178, ώρες επικοινωνίας 
μετά τις 12:00 πμ, κος Νίκος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια για κατάστημα παραδο-
σιακών κρητικών προϊόντων στο Ρέθυμνο Κρήτης. 
Απαραίτητη γνώση Ρώσικων και Αγγλικών. Προ-
ϋπηρεσία θα ληφθεί υπόψη. Τηλ: 28310 23336, 
ώρες επικοινωνίας πρωινές 9:00 - 15:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες με εμπειρία σε κατάστημα 
αρτοποιΐας - ζαχαροπλαστικής από κεντρικό κα-
τάστημα στην Αθήνα. Βιογραφικά με την ένδειξη 
ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ στο e-mail: info@olympiacroissant.
gr, τηλ: 6944 850749.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες για ζαχαροπλαστεία σε 
Βύρωνα και Γλυφάδα. Απαραίτητα προσόντα: 
πολύ καλά Αγγλικά, εμπειρία σε παρόμοιο τομέα 
ή και κατάστημα. Βιογραφικά στo e-mail: alexa.
anastasiou@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής με γνώσεις φωτογραφί-
ας, Αγγλικών Η/Υ, και έμπειρος, για κατάστημα 
φωτογραφικών στο κέντρο της Αθήνας. Ωράριο 
καταστημάτων. Τηλ: 210 3231354, 210 3231355.

ΖΗΤOYNTAI άμεσα Πωλητές /τριες, σε πολυχώρο 
εστίασης στον Άλιμο. Βιογραφικά στο e-mail: 
ioannasproject@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οπτικός ως Υπεύθυνος για τα οπτικά 
καταστήματα Optikonxpress. Τηλ: 6972 916444, 
κος Δημητριάδης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για τα οπτικά καταστήματα 
Optikonxpress στην Παύλου Μελά κέντρο και 
Μακεδονία Παλλάς. Γνώση γραφιστικής και Η/Υ 
για μερική απασχόληση. Τηλ: 6972 916444, κος 
Δημητριάδης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με δυνατότητα απόκτησης 
εργασιακής εμπειρίας-πρακτικής άσκησης, σε 
κατάστημα τύπου delicatessen στο Κολωνάκι. 
Η υποψήφια θα εκπαιδευτεί και θα απασχοληθεί 
στην εξυπηρέτηση πελατών και στις πωλήσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@stazeimeli.gr.

 

Στελέχη Πωλήσεων B2B  
-Μηχανικοί Πωλήσεων
H WELLNESSNOW που δραστηριοποιείται στο 
χώρο της υγείας-ευεξίας-διατροφής ζητά Συνερ-
γάτες και Πωλητή για τη στελέχωση του εμπορι-
κού τμήματος και του τμήματος οργάνωσης και 
διοίκησης συνεργατών. Ανεξάρτητη συνεργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@wellnessnow.gr.

Η WORLD Trade Hellas Ltd αναζητά Διευθυ-
ντή Πωλήσεων με εμπειρία, ευχέρεια λόγου και 
γνώση Αγγλικών. Δίπλωμα οδήγησης, γνώση 
word, excel. Μισθός συζητήσιμος. Βιογραφικά 
στο e-mail: barnabasbdwoo@yahoo.com, τηλ: 
6951 204047.

Η ARCTIUM που δραστηριοποιείται στο χώρο 
της υγιεινής διατροφής ζητά άμεσα Ανεξάρτητο 
Συνεργάτη για τα τμήματα της εταιρίας: Εμπορι-
κό-τμήμα οργάνωσης-διοίκησης συνεργατών. 
Δυνατότητα μερικής ή πλήρους απασχόλησης κατ’ 
επιλογή του ενδιαφερομένου. E-mail: arctium@
hol.gr Tηλ: 213 0276214.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αντιπρόσωποι στις επαρχίες της 
Κύπρου, από εταιρία καινοτομίας για μείωση 
στην κατανάλωση πετρελαίου και βενζίνης σε 
οχήματα και burners. Βιογραφικά στο e-mail: 
ceo@magplole.eu.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής εξειδικευμένη στη 
μηχανοργάνωση φαρμακείων ζητά Υπεύθυνο 
/η Πωλήσεων. Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ-άριστα Αγγλικά-δίπλωμα 
οδήγησης-προϋπηρεσία στις πωλήσεις ιδίως 
φαρμακεία-δυνατότητα μετακινήσεων-αμοιβή 
αναλόγως προσόντων. Ε-mail: cv@smartware.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης με όρεξη για εκπαίδευση και 
συνεργασία με σκοπό την ανάπτυξη προσωπικής 
του επιχείρησης, χωρίς κεφάλαιο. Βιογραφικά 
στο e-mail: marioikonomou@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δυναμικοί Συνεργάτες για affiliate 
επιχειρηματικό πλάνο σε νέα πολυεθνική. Άριστες 
προοπτικές καριέρας, δυνατότητα δημιουργίας 
σταθερού εισοδήματος και δωρεάν εκπαίδευση. 
Δεν αφορά πώληση προϊόντων εταιριών. Βιο-
γραφικά στο e-mail: katerinapop96@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης για ανάπτυξη δικτύου 
επιχειρήσεων και καταναλωτών. Επιθυμητή η 
γνώση Η/Υ και marketing. Η εργασία γίνεται μέσα 
από το σπίτι και δεν αφορά πωλήσεις προϊόντων. 
Παρέχεται εκπαίδευση. E-mail: ol.idea@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές/Προωθητές προϊόντων από 
εισαγωγική εταιρία ειδών οικιακού εξοπλισμού. 
Απόφοιτοι Λυκείου, με Ι.Χ., μόνιμη πενθήμερη 
εργασία. Παρέχεται: μισθός και ασφάλεια. Τηλ: 
210 8541212.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα δραστήρια για ανάπτυξη ελ-
ληνικού τμήματος πολυεθνικής εταιρίας, ανάλογα 
με την αφοσίωσή τους. Τηλ: 6986 393306, ώρες 
επικοινωνίας: 10:00-22:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα ικανά για να εργασθούν ως 
Πωλητές -τριες σε διαφημιστική εταιρία. Μόνιμη 
εργασία. Πολύ καλές αμοιβές. Βιογραφικά, με 
φωτογραφία, στο e-mail: suncitypromotion@
gmail.com, υπόψιν τμήματος πωλήσεων.

ΠΩΛΗΤΗΣ -τρια με εμπειρία, ζητείται από εται-
ρία με τουριστικά καταστήματα στην Πλάκα και 
Μοναστηράκι. Ξένες γλώσσες απαραίτητες. Βιο-
γραφικά στο e-mail: vkaraiskou@kedima.gr, τηλ: 
210 5789185, ώρες επικοινωνίας 10:00-17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος/η Πωλήσεων, για άμε-
ση εργασία στο τμήμα πωλήσεων της κάρτας 

υγείας LIFE. Προσόντα: άριστη επαγγελματική 
εμφάνιση, ευχέρεια λόγου, συνέπεια και γνώσεις 
H/Y. Μεταφορικό μέσο θα θεωρηθεί επιπλέον 
προσόν. E-mail: cv@life.net.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, εμφανίσιμη για Γραμματεία / 
Πωλήσεις με εμπειρία στις πωλήσεις σε είδη 
πληροφορικής. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών, 
τιμολόγησης, ευχέρεια προφορικού λόγου, 
ετοιμολογία, ικανότητα οργάνωσης-διοίκησης. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: info@
pcrama.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί Στέλεχος Πωλήσεων 
για έλεγχο - ανανέωση - ανάπτυξη πελατολο-
γίου και δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδίων 
σε επαρχία και νησιά. Βιογραφικά στο e-mail: 
sales@galaxynet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για συνεργασία από εμπορική 
επιχείρηση. Ελεύθερο ωράριο, άμεσο ξεκίνημα, 
πλήρης εκπαίδευση. Δεν αφορά πωλήσεις πόρτα-
πόρτα. Απαραίτητες γνώσεις ίντερνετ και Η/Υ. 
Τηλ: 2341 070332.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με προϋπηρεσία σε ξυλεμπορικό 
στη Σαντορίνη. Τηλ: 22860 82834, 6932 612220.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές από όλη την Ελλάδα, με 
μισθό, ποσοστά από πολυεθνική εταιρία, για 
είδος επιχειρήσεων εστίασης. Προϋπόθεση το 
μεταφορικό μέσο και κεφάλαιο. Ωράριο: 09:00-
18:00. Τηλ: 210 7707737, 6944 877839.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής με εμπειρία, από το εργο-
στάσιο επίπλων Ηλέκτρα. Απαραίτητα προσόντα: 
άριστη γνώση Αγγλικών και Γερμανικών, άριστος 
χειρισμός Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: info@
electra.com.gr, fax: 2310 759477.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για το μήνα Απρίλιο, με 
εμπειρία σε πωλήσεις-οργανωτικές ικανότητες, 
για ανάπτυξη-οργάνωση δικτύου, σε συνεργασία 
με τη μεγαλύτερη και ταχύτατη αναπτυσσόμενη 
εταιρία παγκοσμίως. E-mail: perraki.k@gmail.
com, τηλ: 6944 727748.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ εταιρία ζητά Στέλεχος Πωλήσεων. 
Απαραίτητα προσόντα: προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση, άριστη γνώση Αγγλικών. Παρέχεται μισθός 
και προμήθειες. Βιογραφικά στο e-mail: info@
aegeanseaways.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 Πωλητές με εμπειρία, όρεξη και 
ηγετικές ικανότητες με αυξανόμενο μηνιαίο ει-
σόδημα. Μερική ή πλήρη απασχόληση, λεπτο-
μέρειες κατόπιν ραντεβού. Tηλ: 6974 927266, 
ώρες επικοινωνίας: 10:00 - 20:00.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟΣ όμιλος παροχής ολοκληρωμέ-
νων υπηρεσιών marketing αναπτύσσεται άμε-
σα - πανελλαδικά και αναζητά Περιφερειακό 
Υπεύθυνο Πωλήσεων και Συνεργάτες, που αφού 
εκπαιδευθούν θα αναλάβουν την εκπροσώπηση 
της εταιρίας. E-mail: greekbusiness@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα φιλόδοξα, για δημιουργία 
δικής τους επιχείρησης σε συνεργασία με πα-
γκόσμια εταιρία. Τηλ: 6944 37888.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες από γνωστή εταιρία 
καλλυντικών. Προϋπηρεσία όχι απαραίτητη. 
Τηλ: 6988 066827, κα Ειρήνη.

ΣΤΕΛΕΧΗ Πωλήσεων με άνεση στην επικοινωνία 
ζητούνται για πώληση και προώθηση προϊόντων 
στριφτού τσιγάρου σε περίπτερα και ψιλικά. Τηλ: 
210 5201911.

ΠΩΛΗΤΗΣ δυναμικός με ευχέρεια λόγου, επικοι-
νωνιακός και με προϋπηρεσία σε πωλήσεις προ-
ϊόντων από εταιρία χονδρικής οπωροκηπευτικών 
κεντρική λαχαναγορά - Ρέντης. H/Y απαραίτητα. 
Βιογραφικά στο e-mail: ts_marianna@yahoo.
gr, τηλ: 6987 787937.

ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΗ εισαγωγική εταιρία με έδρα την 
Καβάλα ζητείται έμπειρος/η Πωλητής/τρια για 
πώληση προϊόντων σε τουριστικά καταστήματα/
ενοικιαζόμενα δωμάτια στη Θάσο. Αμοιβή με 
ποσοστά-bonus. Απαραίτητα κάτοχος αυτοκινήτου. 
E-mail: koyros02@otenet.gr, τηλ: 6979 917677, 
κος Κάλφας.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες με γνώσεις internet, 
για την ανάπτυξη επιχειρήσεων και δικτύων 
καταναλωτών με συνδυασμό εργασίας από το 
σπίτι. Παρέχεται εκπαίδευση. Βιογραφικά στο 
e-mail: ol.idea@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εμπορική εταιρία για 
άμεση πρόσληψη. Πρωινή ή απογευματινή εργασία, 
σταθερός μισθός, ΙΚΑ, 5ήμερο. Βιογραφικά στο 
e-mail: carriera123@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτομα από εταιρία τροφίμων για 
διάφορα τμήματα, μερική απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για συνεργασία ως επικε-
φαλής στους τομείς ανάπτυξης - οργάνωσης 
- στελέχωσης. Ευέλικτο ωράριο. Βιογραφικά 
στο e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εμπορική εταιρία για 
μερική ή πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για την κάλυψη δικτύου πω-
λήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: trimin2015@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος άμεσα από εμπορική εταιρία 
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για την ανάπτυξη και την εξυπηρέτηση. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα δραστήρια και υπεύθυνα με 
δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Ethos με έδρα στο Μοσχάτο αναζητά 5 
Πωλητές. Βασικές γνώσεις Η/Υ, διαπραγματευτική 
ικανότητα, υπευθυνότητα, επικοινωνία-εκπαίδευ-
ση, μόνιμη εργασία, ανέλιξη, υψηλές αποδοχές. 
Επιλογή βάση συγκεκριμένης διαδικασίας. E-mail: 
saradopoulos@ymail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για προώθηση αμερικά-
νικης εταιρίας, κολοσσό στις απευθείας πωλήσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: opportunitadilavoro@
outlook.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά Σύμβουλους Πωλήσεων 
για να στελεχώσει το τμήμα των πωλήσεων. 
Ικανά άτομα με άνεση στην επικοινωνία. Ωρά-
ριο: 09:00-18:00. Βιογραφικά στο e-mail: info@
beyondbusiness.com.gr. Τηλ: 210 5241925.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης από εταιρία που δραστη-
ριοποιείται στο χώρο της υγιεινής διατροφής, 
παχυσαρκίας, αντιγήρανσης, για τα παρακάτω 
τμήματα: εμπορικό τμήμα και για το τμήμα ορ-
γάνωσης και διοίκησης συνεργατών. Τηλ: 2315 
524774, 6944 727748.

ΜΕΓΑΛΟΣ όμιλος ζητά Στελέχη Πωλήσεων, για 
στελέχωση νέου τμήματος πωλήσεων. Βιογραφικά 
στο e-mail: irenealexandridou@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Πωλήσεων, σε εταιρία που 
δραστηριοποιείται στην κατασκευή κουφωμάτων 
αλουμινίου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν 
προϋπηρεσία. Απαραίτητη η γνώση Η/Υ, σχεδίου 
και Αγγλικών. E-mail: info@alkon.gr, τηλ: 210 
9329990, 210 9329991.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 Πωλητές με εμπειρία, όρεξη και 
ηγετικές ικανότητες, με αυξανόμενο μηνιαίο ει-
σόδημα, για μερική ή πλήρη απασχόληση. Λεπτο-
μέρειες κατόπιν ραντεβού. Τηλ: 6974 927266, 
ώρες επικοινωνίας 10:00 - 20:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με ή χωρίς προϋπηρεσία για 
οργάνωση-στελέχωση τμημάτων εποπτείας και 
marketing. Άμεση πρόσληψη, 5νθήμερο, 6ωρο, 
σταθερός μισθός. Τηλ: 210 8898844. 

ΔΙΕΘΝΗΣ ομάδα marketing επεκτείνεται και ζητά 
Επιχειρηματικό Συνεργάτη με δική του επιχεί-
ρηση ή εμπειρία στις πωλήσεις, εκπαίδευση ή 
δημόσιες σχέσεις. Τηλ: 2341 070332.

ΕΤΑΙΡΙΑ μεταλλικών νερών - χυμών και προϊό-
ντων delicatessen ζητά Πωλητή /τρια για Αττική 
με προϋπηρεσία στο χώρο. Βιογραφικά στο e-mail: 
capost.status@gmail.com.

ΜΕΓΑΛΗ Α.Ε. στο χώρο του φαρμάκου ζητά Υπεύ-
θυνο Εξαγωγών με έδρα την Αθήνα. Προσόντα: 
5ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
και άριστη γνώση Αγγλικών. E-mail: bbiografiko@
yahoo.gr, fax: 210 4821825.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεος /α με γνώση ηλεκτρονικών και 
Η/Υ, για πλήρη ή μερική απασχόληση στην Και-
σαριανή. Τηλ: 6976 791123. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Πωλήσεων, πτυχιούχος 
ΑΕΙ-ΤΕ-πολύ καλή γνώση Ελληνικής γλώσ-
σας(προφορικό-γραπτό λόγο). Απαραίτητα Γαλλικά 
(Β2+), windows-word-excel-internet-δίπλωμα 
οδήγησης κατ. Β’. Επιπλέον: Αγγλικά-εμπειρία 
στις πωλήσεις(3 χρόνια). E-mail στα Ελληνι-
κά και Γαλλικά με συνοδευτική επιστολή στο: 
ccifhel@otenet.gr.

 

Ιατρικοί Επισκέπτες 
- Πωλητές Υγείας
ΕΤΑΙΡΙΑ φαρμακευτικών καλλυντικών ζητεί Ιατρι-
κούς Επισκέπτες με έδρα την Αθήνα. Εμπειρία σε 
ιατρική επίσκεψη 3-5 χρόνια. Διατίθεται: μισθός, 
bonus, ΙΚΑ, εταιρικό αυτοκίνητο, έξοδα κίνησης 
εκτός έδρας. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο 
e-mail: info@froika.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο χώρο των συμπληρωμάτων δια-
τροφής και των OTC προϊόντων, ενδιαφέρεται 
να προσλάβει Στέλεχος Πωλήσεων φαρμακείου 
στην Αττική. Απαραίτητη προϋπηρεσία στις πω-
λήσεις σε αντίστοιχα προϊόντα, τουλάχιστον 3 
έτη. E-mail: actionplanhr@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Ιατρική Αντιπρόσωπος για πωλήσεις 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων/διεκπεραίωση 
εξωτερικής εργασίας. Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, γνώση 
Η/Υ, Αγγλικής γλώσσας, κάτοχος διπλώματος 
Ι.Χ. Πενθήμερη εργασία. Ωράριο 9:00-15:00. 
Βιογραφικά στο e-mail: bonnevie.p@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρικός Επισκέπτης με έδρα την Πάτρα 
για την περιοχή της Πελοποννήσου, από ιατρι-
κό κέντρο. Βιογραφικά στο e-mail: m.batali@
magnitiki.gr, fax: 2106796204/ 2106743294.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μόνιμος Συνεργάτης για την αγορά 
φαρμακείων, με υψηλά ποσοστά επί του τζίρου 
για τη διαχείριση 250 φαρμακείων/πελατών στη 
Θεσσαλονίκη, και ανάπτυξη νέου πελατολογίου. 
Απαραίτητη γνώση της συγκεκριμένης αγοράς. 
E-mail: info@reco.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Sales Analyst Αssistant / M.Ι.S 
Αssistant, για πλήρη απασχόληση στον τομέα 

των πωλήσεων σε φαρμακευτική εταιρία. Πλήρης 
εχεμύθεια. Βιογραφικά στο e-mail: gloutriotis@
gmail.com, κος Λουτριώτης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Ιατρικοί Επισκέπτες με 
πελατολόγιο σε Οφθαλμιάτρους, για συνεργασία 
στην Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: medicinn@
outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρικός Επισκέπτης / Συνεργάτης 
με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία στο χώρο των 
ορθοπεδικών ειδών. Τηλ: 6942 668112, 6937 
540471.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Συνεργάτης - Πωλητής 
/τρια με προμήθεια επί των πωλήσεων και του 
τζίρου και γνώση της αγοράς φαρμακείων. Βι-
ογραφικά στο e-mail: healthdxn2u@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Ιατρικός Επισκέπτης για την Αθήνα 
από εταιρία ιατρικών μηχανημάτων και μητρι-
κού θηλασμού (klinikum). Απαραίτητη γνώση 
Αγγλικών-Η/Υ-δίπλωμα αυτοκινήτου. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία και φωτογραφία. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@klinikum.gr, τηλ: 6979 222622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για εταιρία 
απολυμάνσεων, με γνώσεις πωλήσεων. Ωρά-
ριο: 08:00-15:00. Τηλ: 210 5151204, fax: 210 
5151303.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ιατρικών παροχών υγείας 
ζητεί 8 άτομα για να καλυφθούν τα νέα της 
γραφεία, για επιβεβαίωση, καταχώρηση, λήψη 
παραγγελιών, αποθήκη. Σταθερός μισθός, ασφά-
λιση, ευέλικτα ωράρια πρωινά ή απογευματινά. 
Τηλ: 6930 230295.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από χώρους αισθητικής, 
αθλητισμού, διατροφής, Ιατρικών Επισκεπτών, 
για συνεργασία στην προώθηση ανάλογων φυ-
σικών προϊόντων. Ποσοστά επί των πωλήσεων 
και προοπτική εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: 
marioikonomou@gmail.com.

Η ANATS AE εταιρία ιατροτεχνολογικών προ-
ϊόντων, ζητά Πωλητές Φαρμακείου με προϋ-
πηρεσία. Δυνατότητα μετακίνησης, γνώση Η/Υ, 
Αγγλικά. Μισθός και ποσοστά επί πωλήσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@anats.gr, fax: 210 
7625077, κωδ: A152.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 1 Εξωτερικός Συνεργάτης - Πωλη-
τής /τρια με προμήθεια επί των πωλήσεων και 
του τζίρου και γνώση της αγοράς φαρμακείων 
της Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: 
healthdxn2u@gmail.com.

 

Ιατροί-Νοσηλευτές-Διασώστες 
-Υγεία-Φαρμακευτική
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μαία για πλήρη απασχόληση σε γυναι-
κολογικό ιατρείο στη Χαλκίδα, με χρέη βοηθού 
και γραμματειακής υποστήριξης. Απαραίτητη η 
γνώση Η/Υ και Αγγλικής γλώσσας. Απαραίτητη 
ευγένεια και υπευθυνότητα. Τηλ: 6972 602693, 
22210 74388.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλευτής /τρια για παγκόσμιο οργανι-
σμό που ασχολείται με την έρευνα τη διάγνωση και 
τη θεραπεία της τριχόπτωσης. Τηλ: 6973 995033.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γιατρός Πλαστικός - Δερματολόγος 
ή σε αναμονή ειδικότητας για 5 χρόνια τουλάχι-
στον από παγκόσμιο οργανισμό που ασχολείται 
με την έρευνα, τη διάγνωση και τη θεραπεία της 
τριχόπτωσης. Τηλ: 6973 995033.

ΙΑΤΡΙΚΗ εταιρία ζητά Γιατρό για πρωτοβάθμιο 
ιατρείο στη Β. Κέρκυρα. Παρέχεται διαμονή. Βι-
ογραφικά στο e-mail: 3m.turism@gmail.com, 
τηλ: 6977 668500.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γιατρός από την παιδική κατασκήνω-
ση Αχαϊκό Χωριό για την καλοκαιρινή περίοδο. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@achaikochorio.gr.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ ζητείται για 
εργασία σε ψυχιατρική κλινική στα Βριλήσσια. Τηλ: 
210 8044002, ώρες επικοινωνίας καθημερινά 
09:00-15:00 εκτός Σαββατοκύριακου.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΕΣ και Αισθητικοί, με γνώ-
σεις therapist spa, ζητούνται για συνεργασία. Μι-
σθός, ποσοστά. Τηλ: 6940 951194, 6940 951194.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρός σε αναμονή ειδικότητας ή τε-
λειόφοιτος φοιτητής ιατρικής, για εργασία σε 
δερματολογικό ιατρείο στην περιοχή της Δροσιάς. 
Βιογραφικά στο e-mail: cvfordoctors@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρός τελειόφοιτος χωρίς ειδικότη-
τα, από ιδιωτική κλινική. Βιογραφικά στο e-mail: 
m.batali@magnitiki.gr, fax: 210 6743294.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος ζητά συνεργάτες Καθη-
γητές - Φυσικοθεραπευτές για τη στελέχωση του 
τμήματος. Απαραίτητα προσόντα: άριστη γνώση 
Αγγλικών - μεταπτυχιακές σπουδές. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@atticocollege.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Φαρμακείου από φαρμακείο στα 
Βόρεια Προάστια. Πλήρης απασχόληση. Απαραίτητα 
προσόντα: καλή γνώση Αγγλικών, γνώση Η/Υ 
και εμπειρία στο χώρο φαρμάκων - καλλυντι-
κών. Καλές αποδοχές και δυνατότητα εξέλιξης. 
E-mail:mbolospharm@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψυχολόγος με εκπαιδευτική εμπειρία 
για διδασκαλία σε Πανεπιστημιακό φροντιστήριο, 
στο γνωστικό αντικείμενο εξελικτικής, κοινωνικής 

και γνωστικής ψυχολογίας. Κάλυψη μαθημάτων 
σχολών Παντείου και ΕΚΠΑ. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@psahoulias.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γυναικολόγοι για εργασία σε νο-
σοκομείο στο Kuwait. Μεταπτυχιακό, προϋπη-
ρεσία δύο ετών, βασικό μισθολογικό πακέτο 
KWD 1200. Βιογραφικά, στα Αγγλικά, στο e-mail: 
allianceresourcegr@gmail.com, τηλ: 210 6142490.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Παθολόγοι σε νοσοκομείο στο Kuwait. 
Μεταπτυχιακό, προϋπηρεσία δύο ετών, δυνατότητα 
2ετούς συμβολαίου, βασικό μισθολογικό πακέτο 
KWD 1200. Βιογραφικά, στα Αγγλικά, στο e-mail: 
allianceresourcegr@gmail.com, τηλ: 210 6142490.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οδοντίατροι/Εμφυτευματολόγοι για 
εργασία σε νοσοκομείο στο Kuwait. Μεταπτυχια-
κό, προϋπηρεσία δύο ετών, βασικό μισθολογικό 
πακέτο KWD 1200. Βιογραφικά, στα Αγγλικά, στο 
e-mail: allianceresourcegr@gmail.com, τηλ: 210 
6142490.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος Χημικός ή Φαρμακοποιός 
για συνεργασία. Τηλ: 6937 422203, 6937 422205.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ και Φυσικοθεραπευτές ζητούνται για 
μασάζ από spa στην Κρήτη (περιοχή Ρέθυμνο), για 
τη σεζόν 2015. Απαραίτητη η καλή γνώση Αγγλι-
κών, βασικές γνώσεις Η/Υ. E-mail με φωτογραφία 
στο: bmoments@otenet.gr, τηλ: 6930 495000.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γιατρός για παιδική κατασκήνωση στο 
Σοφικό Κορινθίας. Τηλ: 210 4100121 210 4100122.

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ εργαστήριο στην Ορεστιάδα, ζητεί 
ειδικό Ακτινολόγο. Αμοιβή αναλόγως προσόντων. 
Τηλ: 25520 23300, 6947 839391.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 1 Παιδοψυχίατρος και 1 Εργοθεραπευτής 
με μπλοκ παροχής υπηρεσιών για συνεργασία με 
κέντρο ειδικών θεραπειών στον Πειραιά. Βιο-
γραφικά στο e-mail: katerina_lironi@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Μικροβιολόγου με μεγάλη 
εμπειρία στις αιμοληψίες, για ιδιωτικό ιατρείο 
στο Δήμο Θερμαϊκού για εργασία πρωί - απόγευ-
μα. Θα προτιμηθούν κάτοικοι του δήμου. Ωράριο: 
10:00 - 20:00. Τηλ: 6945 891146.

ΙΑΤΡΙΚΟ διαγνωστικό κέντρο ζητά έμπειρο Τεχνο-
λόγο Μαγνητικού Τομογράφου. Βιογραφικά στο 
e-mail: m.batali@magnitiki.gr, fax: 2106796204/ 
2106743294.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Αιμολήπτης, για αιμοληψίες 
κατ οίκον με δικό του μεταφορικό μέσο (μηχανάκι) 
και δυνατότητα έκδοσης ΑΠΥ, από διαγνωστι-
κό κέντρο στην Αττική. Βιογραφικά στο e-mail: 
m.batali@magnitiki.gr, fax: 210 6796204, 210 
6743294.

ΚΕΝΤΡΟ λογοθεραπείας και ειδικών θεραπειών 
στον Άγιο Αρτέμιο Αττικής (πλησίον μετρό Αγ. 
Ιωάννη) ζητά Παιδοψυχολόγο που να χορηγεί 
πιστοποιημένα test επαγγελματικού προσανα-
τολισμού. Επιθυμητή εμπειρία σε συμβουλευτική 
γονέων και ψυχοπαιδαγωγικό παιχνίδι. E-mail: 
sxolikoergastiri@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πτυχιούχος με άδεια ασκήσεως επαγ-
γέλματος, για συνεργασία σε φαρμακείο. Απαραί-
τητο πλήρες βιογραφικό. Βιογραφικά στο e-mail: 
neottia.b@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φοιτητής ή απόφοιτος Νοσηλευτικής 
για καθημερινή ημιαπασχόληση, στα Άνω Πατήσια. 
Καλή πρόσβαση ΜΜΜ, για ηλικιωμένο σε μετεγ-
χειρητική φάση. Ωράριο: 10:00 - 14:00. Βιογραφικά 
στο e-mail: frontidailikiomenou@gmail.com.

 

Εκπαίδευση-Θετικές & Ειδικές 
Επιστήμες-Μεταφράσεις
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νηπιαγωγός - Παιδαγωγός, για δημι-
ουργική απασχόληση σε παιδάκια σε ξενοδοχείο 
στην Ερέτρια. Βιογραφικά στο e-mail: info@avantis-
hotel.gr, τηλ: 2229 064004.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές /τριες Αγγλικών, Γαλλικών 
Γερμανικών, Ισπανικών από εκπαιδευτικό όμιλο 
στο Παλαιό Φάληρο. Δευτέρα - Παρασκευή. Ωράριο: 
17:00-20:00. Τηλ: 210 9812001.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγήτριες απόφοιτες Αγγλικής 
φιλολογίας για κέντρα ξένων γλωσσών, για Νί-
καια, Άλιμο, κατά προτίμηση κάτοικοι Πειραιά με 
μεταφορικό μέσο. Πρόσληψη για τη νέα σχολική 
χρονιά. Τηλ: 210 4957741, 6977 085936, ώρες 
επικοινωνίας μετά τις 11:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Μαθηματικών, Οικονομικών 
καθώς και Πληροφορικής από εκπαιδευτικό όμιλο 
στα Μεσόγεια, για συνεργασία σε θερινή σεζόν. 
Τηλ: 22990 49449.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διακοσμήτρια απόφοιτη ΤΕΙ, με γνώσεις 
autocad για διδασκαλία σε εκπαιδευτήριο. Κατά 
προτίμηση με εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: 
papoutsoj@gmail.com, τηλ: 210 5224561.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ μέσης εκπαίδευσης στα Βόρεια 
Προάστια ζητά Φιλόλογο, Προγραμματιστή και Φυ-
σικό. Απαραίτητη προϋπηρεσία. Τηλ: 210 6219712, 
210 6218894, ώρες επικοινωνίας: 16:30 - 22:30.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές /τριες Αγγλικών για Κίνα. 
Απαραίτητα προσόντα: Καθηγητές Αγγλικών, 
προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους. Παροχές: 
μισθός-ασφάλιση-σπίτι-διατροφή-αεροπορικό 
εισιτήριο. Βιογραφικά στα Αγγλικά στο e-mail: 
konstantina_tom@yahoo.gr, τηλ: 6977 324521.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο Content Assistants για part time, 
από το τμήμα πολιτικής επιστήμης και δημόσιας 
διοίκησης του ΕΚΠΑ, για νεοσυγκροτηθείσα ιστο-
σελίδα δημοψηφισμάτων. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@myreferendum.gr, έως και 18/5/2015.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κοινωνική Λειτουργός, για εργασία από 
εταιρία παροχής υπηρεσιών. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@11311.gr, τηλ: 2310 637277.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ φροντιστήριο στον Άγιο Στέφανο ζητά 
Μαθηματικό, Φυσικό για το Γυμνάσιο και το Λύκειο 
καθώς και Χημικό, Βιολόγο, Οικονομολόγο για ΑΟΘ-
ΑΟΔΕ. Βιογραφικά στο e-mail: agiosstefanos@
poykamisas.gr, sophiadimitriadou@gmail.com.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ φροντιστήριο στον Άγιο Στέφανο ζητά 
Πληροφορικάριο για ΑΕΠΠ, Μηχανολόγο για μα-
θήματα μηχανολογίας-ηλεκτρολογίας ΕΠΑΛ και 
Φιλόλογο για νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία 
Λυκείου, για αρχαία Ελληνικά και Λατινικά. E-mail: 
agiosstefanos@poukamisas.gr, sophiadimitriadou@
gmail.com.

LANGUAGE school is looking for Teachers of various 
languages who are graduate degree holders and 
Native Speakers who had prior work experience in 
teaching levels A1 - C2. CVs: vrilissia@soeasy.gr.

ΚΕΝΤΡΟ ξένων γλωσσών ζητά Καθηγητές όλων 
των γλωσσών, πτυχιούχους Πανεπιστημίου με 
μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. Επιθυμητή η 
προϋπηρεσία και η εμπειρία στη διαδικασία επίπλων 
Α1-C2. Βιογραφικά στο e-mail: vrilissia@soeasy.gr.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία στο Κορωπί ζητά Συντάκτρια 
για νεανικό περιοδικό. Άριστα Ελληνικά - Αγγλικά, 
γνώση της νεανικής κουλτούρας απαραίτητα. Βασικός 
μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: hr@compupress.
gr, κωδ: PK0415

DEI CΟLLEGE is looking for Lecturers with teaching 
experience in: business and management (HRM, 
Marketing), tourism management. CVs: studies@
dei.edu.gr.

DEI CΟLLEGE is looking for Lecturers with teaching 
experience in: economics, finance and accounting, 
law (Company, Commercial, Contract and Property). 
CVs: studies@dei.edu.gr.

DEI CΟLLEGE is looking for Lecturers with teaching 
experience in: computing (in particular networks, 
mobile communications, games development, 
graphics) CVs: studies@dei.edu.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δασκάλα Ισπανικών μητρόγλωσση 
με πολύ καλό βιογραφικό, από Κ.Ξ.Γ. 40ετούς 
λειτουργίας στην Καλλιθέα. Υπεύθυνη, σοβαρή, 
εργατική, μεταδοτική, με αγάπη για τη δουλειά της 
και τα παιδιά. E-mail με φωτογραφία: elenisrc@
windowslive.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα απόφοιτη καλής σχολής για μελέτη 
παιδιών, με άριστο βιογραφικό-αγάπη για παιδιά-
έμπιστη-εργατική για 2,5ωρη απογευματινή μελέτη 
2παιδιών Α’ Γυμνασίου-γρήγορο φαγητό/σνακ, 5ημέ-
ρες/εβδομάδα. Μόνο περιοχές Καλλιθέα-γύρω. 
Συστάσεις-σοβαρές προτάσεις, μόνο σταθερή 
συνεργασία. E-mail: elenisrc@windowslive.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ καθαρισμού με έδρα την Αργυρούπολη 
ζητά 2 Καθηγήτριες για 4ωρη πρωινή απασχόληση. 
Απαραίτητα κάτοικος περιοχής, με προϋπηρεσία, 
δίπλωμα οδήγησης. Παρέχεται: μισθός, ΙΚΑ. Ωράριο: 
09:00-14:00. Τηλ: 215 5107885, 6944 101883.

ΣΧΟΛΗ ξένων γλωσσών ζητά Καθηγητές /τριες με 
επάρκεια και άδεια διδασκαλίας, για καλοκαιρινά 
και χειμερινά προγράμματα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@first-choice.gr, τηλ: 210 6521223.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Παιδαγωγός για φύλαξη, εκπαίδευση 
και δημιουργική απασχόληση παιδιού Ε’ δημοτι-
κού. 4 ημέρες την εβδομάδα, ωράριο: 15:30-19:00. 
Περιοχή Αχαρνές. Τηλ: 6985 557914.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές /τριες ξένων γλωσσών, 
Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Ιταλικών, Ισπα-
νικών, από τον εκπαιδευτικό όμιλο Γράψα, για το 
εκπαιδευτήριο του Αμαρουσίου. Άριστο εργασιακό 
περιβάλλον. Τηλ: 210 6140100, ώρες επικοινω-
νίας: 17:00-21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Πληροφορικής, για διδα-
σκαλία photoshop, webdesign, autocad, γλώσσες 
προγραμματισμού, κεφάλαιο, Μηχ. λογιστική από 
εκπαιδευτικό οργανισμό. Βιογραφικά στο e-mail: 
eduschoolscv@gmail.com, κωδ: HR-233.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Αγγλικής (toefl, ielts, gmat, 
gre, toeic), Ρωσικής, Γερμανικής, Γαλλικής, Κινε-
ζικής, Ιταλικής, Ισπανικής, Τουρκικής, Σουηδικής, 
Ολλανδικής, Νορβηγικής και Αραβικής γλώσσας, 
από εκπαιδευτικό οργανισμό. E-mail: eduschoolscv@
gmail.com, κωδ: HR-232.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι - Στελέχη 
Γραμματείας, μεγάλου ξενόγλωσσου οργανισμού. 
Απαραίτητα προσόντα: εμπειρία πωλήσεων, οργα-
νωτικές, επικοινωνιακές ικανότητες, άριστη γνώση 
ξένων γλωσσών-πληροφορικής. Βιογραφικά στο 
e-mail: eduschoolscv@gmail.com, κωδ: HR.155.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος ζητά συνεργάτες Καθη-
γητές - Φυσικοθεραπευτές για τη στελέχωση του 
τμήματος. Απαραίτητα προσόντα: άριστη γνώση 
Αγγλικών - μεταπτυχιακές σπουδές Βιογραφικά 
στο e-mail: info@atticocollege.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εισηγητές για την υλοποίηση σεμινα-
ρίων με εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, ως 

Εξωτερικοί Συνεργάτες για σεμινάρια στη Θεσσα-
λία. Επιθυμητή η ένταξη σε μητρώα εκπαιδευτών. 
Βιογραφικά στο e-mail: mjobs2014@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δικηγόρος με εκπαιδευτική εμπειρία, 
για διδασκαλία σε Πανεπιστημιακό φροντιστήριο. 
Κάλυψη μαθημάτων νομικών σχολών. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@psahoulias.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψυχολόγος με εκπαιδευτική εμπειρία 
για διδασκαλία σε Πανεπιστημιακό φροντιστήριο, 
στο γνωστικό αντικείμενο εξελικτικής, κοινωνικής 
και γνωστικής ψυχολογίας. Κάλυψη μαθημάτων 
σχολών Παντείου και ΕΚΠΑ. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@psahoulias.gr.

ΔΑΣΚΑΛΑ χορού με γνώσεις zumba, ζητείται για 
άμεση συνεργασία από νεοσύστατο τμήμα σχολής 
χορού στο Κέντρο της Αθήνας. Τηλ: 6973 375981.

NATIVE speakers Αγγλικών ζητούνται για φρο-
ντιστήριο στους Αγίους Αναργύρους. Τηλ: 210 
2380216, 6974 149060.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος Χημικός ή Φαρμακοποιός 
για συνεργασία. Τηλ: 6937 422203, 6937 422205.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νηπιαγωγός με προϋπηρεσία, για παιδικό 
σταθμό στο Μαρούσι. Κατά προτίμηση κάτοικοι γύρω 
περιοχών. Τηλ: 6976 830000, ώρες επικοινωνίας: 
10:00-12:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Νηπιαγωγοί - Παιδαγωγοί από 
παιδότοπο στον Πειραιά. Βιογραφικά στο e-mail: 
logistirio@pisinacafe.gr, fax: 210 4511325.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Καθηγητές Γερμανικών, πτυχι-
ούχοι φιλολογιών, από κέντρο ξένων γλωσσών στην 
Ηλιούπολη. Βιογραφικά στο e-mail: ilioupoliselc@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Καθηγητές Αγγλικών, πτυχι-
ούχοι φιλολογιών, από κέντρο ξένων γλωσσών στην 
Ηλιούπολη. Βιογραφικά στο e-mail: ilioupoliselc@
gmail.com.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία στο Κορωπί ζητά Επιμελητές 
Σταυρολέξων. Πτυχίο φιλολογίας ή αντίστοιχο επι-
θυμητό. Βασικός μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@compupress.gr, κωδ: ΕΠΣΤ0415.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συντάκτες και Ειδικοί Συνεργάτες από 
νέο blog ποικίλης ύλης, απ’ όλη την Ελλάδα, για 
αποστολή κειμένων-άρθρων-ελεύθερων ρεπορτάζ-
φωτορεπορτάζ κτλ. Ελάχιστο ένα-δύο κείμενα το 
μήνα. Εθελοντική εργασία. E-mail: citymomenti@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 1 Παιδοψυχίατρος και 1 Εργοθεραπευτής 
με μπλοκ παροχής υπηρεσιών για συνεργασία με 
κέντρο ειδικών θεραπειών στον Πειραιά. Βιογραφικά 
στο e-mail: katerina_lironi@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βιβλιοδέτης που να γνωρίζει από βι-
βλιοδεσία ψηφιακού φωτογραφικού άλμπουμ. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη. Ωράριο: 09:00 - 15:00. 
Βιογραφικά στο e-mail: support@arxphotolab.gr, 
τηλ: 2310 927749.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φιλόλογος ή Δασκάλα για κέντρο μελέτης 
στα Άνω Πατήσια για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. 
Προσφέρεται ασφάλιση και βασικός μισθός. Τηλ: 
6945 146188.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια για διδασκαλία ανάπτυξης 
εφαρμογών ΑΕΠ για τις πανελλαδικές στην Κηφισιά. 
Τηλ: 6945 320181, 210 6230681.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ English and German Teaching Assistant, 
για να εργαστεί στη Ρουμανία σε φροντιστήριο. 
Βιογραφικά στο e-mail: g_pothitakis@yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ανάληψη κάθε είδους εργα-
σιών (προπτυχιακών-μεταπτυχιακών) της νομικής 
σχολής σε πολύ προσιτές τιμές, ανάλογα με το 
βαθμό δυσκολίας και την έκταση της εργασίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: mangissare@gmail.com.

ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΟ περιοδικό life style ζητεί δόκι-
μους Δημοσιογράφους, για πρακτική εξάσκηση 
με δυνατότητα μόνιμης συνεργασίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: pr@paraskhnio.gr, κωδ: PORTAL_LF.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Παιδαγωγός, για κοριτσάκι 5ης 
δημοτικού, με γνώσεις Αγγλικών τουλάχιστον 
επιπέδου lower, 4φορές/εβδομάδα στην περιοχή 
Αχαρνών. Ωράριο: 15:30 - 19:00. Βιογραφικά στο 
e-mail: abraham.dervis@gmail.com.

Δικηγόροι-Νομικές Υπηρεσίες 
-Διαχείριση Χρεών
ΜΕΓΑΛΗ εταιρία παροχής υπηρεσιών ζητά Δι-
κηγόρο με σπουδές και γνώσεις Ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων για εσωτερική συνεργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info-law@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δικηγόρος με εκπαιδευτική εμπειρία, 
για διδασκαλία σε Πανεπιστημιακό φροντιστήριο. 
Κάλυψη μαθημάτων νομικών σχολών. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@psahoulias.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Ληξιπρόθεσμων Οφειλών, 
από εταιρία στο Ψυχικό. 8ωρη πρωινή, πενθήμερη 
απασχόληση με σταθερό μισθό. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@hellassolar.gr, τηλ: 210 6713111.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δικηγόρος για ευρωπαϊκά προγράμματα, 
από εταιρία παροχής υπηρεσιών, με σπουδές 
και γνώσεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων για 
εσωτερική συνεργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
info-law@otenet.gr.
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Μηχανικοί-Τεχνολόγοι 
-Τεχνικοί-Τεχνίτες
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ εταιρία κατασκευής 
φωτοβολταϊκών σταθμών επιθυμεί να προσλάβει 
Ηλεκτρολόγους και Χειριστές χωματουργικών μη-
χανημάτων. Βιογραφικά στο e-mail: karakasidis.v@
energiagroup.eu.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ψυκτικοί για εγκαταστάσεις κλι-
ματιστικών στο Ίλιον. Βιογραφικά στο e-mail: 
climasolutions21@gmail.com, τηλ: 210 2620883, 
6977 707591.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Eργάτης για την κατασκευή παλετών 
στην Αγγλία. Άμεση πρόσληψη, Αγγλική γλώσσα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ελεγκτής ΚΤΕΟ για ελαφρά οχήματα 
ως 3,5 τόνους και μότο για εργασία στο ΚΤΕΟ 
της Νάξου. Τηλ: 22850 23323.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υδραυλικός, Κηπουρός, Ηλεκτρο-
λόγος, Μαραγκός, για εργασίες συγκεντρωτικά 
πληρωμένες ως μεροκάματο. Σοβαροί-υπεύ-
θυνοι-εργατικοί-άριστη δουλειά-αποτέλεσμα, 
συνεννοήσιμοι-συνεπείς. Σταθερή συνεργασία 
μελλοντικά-συστάσεις απαραίτητες, λογικές-
προσιτές τιμές, ιδιώτης. Περιοχή Καλλιθέα. Βι-
ογραφικά στο e-mail: elenisrc@windowslive.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 6 άτομα για αλουμινοκατασκευές. 
Άμεση πρόσληψη, Αγγλική γλώσσα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός για μόνιμη συνεργασία, με 
εμπειρία στην εκπόνηση μελετών ΑΤΕΧ. Βιογραφικά 
στο e-mail: explosscen@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υδραυλικός με εμπειρία. Βιογραφικά στο 
e-mail: antavali@yahoo.com, τηλ: 6974 900766.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ειδικευμένος Τεχνίτης για τη συναρ-
μολόγηση ηλιακών συλλεκτών, από εταιρία στον 
Ασπρόπυργο Αττικής. Ωράριο: 08:00-18:00. Τηλ: 
210 5595624.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός αυτοκινήτων φορτηγών - 
λεωφορείων και Βοηθός από συνεργείο φορτηγών 
στον Κηφισό. Τηλ: 6948 214222.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός για το τμήμα παραγωγής (ΑΕΙ 
ή ΤΕΙ) βιομηχανίας πλαστικών. Καθήκοντα: επί-
βλεψη-οργάνωση-διεκπεραίωση εργασιών του 
τεχνικού τμήματος. Προσόντα: πτυχίο Μηχανολόγου 
Μηχανικού ΑΕΙ-ΤΕΙ-άνεση χειρισμού Η/Υ, πολύ 
καλή γνώση Αγγλικών-κάτοικος της περιοχής 
Θηβών. E-mail: hr1101@dasyc.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης Επιγραφών (Επιγραφοποιός) 
για εργασία πλήρους απασχόλησης από την εταιρία 
ψηφιακών εκτυπώσεων Lazaridis Digital Printing 
Services στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@dplazaridis.gr, fax: 2310 466520, 
τηλ: 2310 467231.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Ψυκτικού με γνώση ηλεκτρο-
λογίας. Περιοχή διαμονής Νέα Ιωνία με δίπλωμα 
μοτοσικλέτας - αυτοκινήτου. Τηλ: 6955 563090, 
ώρες επικοινωνίας: 08:00-21:00.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ Ηλεκτρολογος ζητείται από Εργολά-
βο - ηλεκτρολογική εταιρία στα Νότια Προάστια. 
Βιογραφικά στο e-mail: edisonmes@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τεχνικοί Εκτυπωτών (lexmark, epson, 
olivetti, wincor, nixdorf), για άμεση πρόσληψη από 
εταιρία παροχής τεχνικών υπηρεσιών. Βιογραφικά 
στο e-mail: dephrnet@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής Μηχανήματος CNC, σε εργο-
στάσιο παραγωγής επίπλων στον Ασπρόπυργο. 
Τηλ: 210 5598458.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρόλογος - Βοηθός Συντηρητή, 
με εμπειρία απαραίτητα, σε ξενοδοχείο στα Κα-
λάβρυτα. Προσφέρεται: διαμονή, φαγητό, μισθός. 
Τηλ: 6980 857584.

ΙΑΤΡΙΚΟ διαγνωστικό κέντρο ζητά έμπειρο Χει-
ριστή PET CT. Βιογραφικά στο e-mail: m.batali@
magnitiki.gr, fax: 210 6743294.

ΙΑΤΡΙΚΟ διαγνωστικό κέντρο ζητά έμπειρο Τεχνο-
λόγο Πυρηνικής Ιατρικής - αξονικού τομογράφου. 
Βιογραφικά στο e-mail: m.batali@magnitiki.gr, 
fax: 210 6743294.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ φοιτητές (Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί 
Μηχανικοί, Μηχανολόγοι, Τοπογράφοι) από την ΚΑ-
ΡΑΝΤΙΝΟΣ Α.Τ.Ε. για πρακτική άσκηση από τεχνική 
εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: konstantinos@
karantinos.com, construction@karantinos.com, 
τηλ: 210 3222262, 6937 267217.

ΕΤΑΙΡΙΑ μελέτης και κατασκευής έργων ανανε-
ώσιμων πηγών ενέργειας ζητεί Ηλεκτρολόγο-
Μηχανικό, με εμπειρία στον τομέα εξοικονόμησης 
ενέργειας για επαγγελματικούς χώρους. E-mail: 
accounting@energoplansa.com, τηλ: 211 4110072.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ παραγωγής μεταλλικών εξαρτημάτων 
στη Λυκόβρυση, ζητά Μηχανικό - Προγραμματι-
στή CNC σε κέντρα κατεργασίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: bratepe@gmail.com, τηλ: 6944 567693.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ράπτες για ραφή αεροπορικών 
καθισμάτων, για εταιρία στην Αγγλία. Άμεση 
πρόσληψη, Αγγλική γλώσσα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@spnjobs.com.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Μαρμαροβιομηχανία στο Σχηματάρι 
αναζητά απόφοιτο ΤΕΙ κατά προτίμηση Μηχανολό-

γο - Χειριστή μηχανημάτων CNC, με καλή γνώση 
autocad και μηχανημάτων CNC για μόνιμη απασχό-
ληση. Ε-mail: dinis@otenet.gr, τηλ: 210 6228781.

ΕΤΑΙΡΙΑ κουφωμάτων ζητά έμπειρο άτομο που να 
γνωρίζει πολύ καλά από παραγωγή κουφωμάτων 
αλουμινίου. Βιογραφικά στο e-mail: kmavridis@
plasma.com.gr, fax: 2392 091690.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Ριτσώνα 
Χαλκίδος ζητάει Μηχανικό - Σχεδιαστή με γνώ-
ση μηχανολογικού σχεδίου (Autocad, Inventor) 
και άριστη γνώση Αγγλικών ή Ιταλικών. E-mail: 
dimgian@otenet.gr, fax: 22210 34914.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Production Engineer με εμπειρία για τη 
θέση του Μηχανικού Παραγωγής. Αγγλική γλώσσα, 
άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στα Αγγλικά στο 
e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Breeam Assessor για συνεργασία με 
εταιρία του χώρου πιστοποίησης αειφόρων κτι-
ρίων στη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@atzovaras.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Breeam Assessor για συνεργασία με 
εταιρία του χώρου πιστοποίησης αειφόρων κτι-
ρίων στην Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: info@
atzovaras.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ταπετσιέρης με εμπειρία από 2 χρόνια 
και άνω. Αγγλική γλώσσα, άμεση πρόσληψη για την 
Αγγλία. Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Motor Vehicle Mechanic Technician, με 
εμπειρία 2 ετών για εργασία στην Αγγλία. Αγγλική 
γλώσσα, άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Ηλεκτρολόγου με δίπλωμα 
μοτοσικλέτας - αυτοκινήτου. Περιοχή διαμονής 
Νέα Ιωνία. Τηλ: 6955 563090, ώρες επικοινω-
νίας: 08:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψυκτικός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων. 
Απόφοιτος ΙΕΚ/ΤΕΕ. Απαραίτητη προϋπηρεσία, 
καλή γνώση Αγγλικών, γνώση χειρισμού Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@ellinikosaeras.gr, 
τηλ: 2310 781701.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός - Συντηρητής Αεροσυμπιεστών 
και Μηχανολόγος. Απαραίτητες γνώσεις: Απόφοι-
τος ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας. Καλή γνώση Αγγλικών, 
γνώση χειρισμού Η/Υ. Απαραίτητη προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@ellinikosaeras.gr, 
τηλ: 2310 781701.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία στην Πάρο ζητά Πολι-
τικό Μηχανικό - Εργοδηγό, για οικοδομικά έργα. 
Βιογραφικά στο e-mail: oikoparos@gmail.com.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία κλιματισμού ζητείται για 
ανεξάρτητη συνεργασία συνεργείο Διπλωματούχων 
Ψυκτικών, για αποξηλώσεις και τοποθετήσεις. 
Τηλ: 2310 240363.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ζητά Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο 
Μηχανικό (ΤΕΙ ή ΑΕΙ) με καλή γνώση Αγγλικών. 
Επιθυμητή η γνώση autocad. Βιογραφικά στο 
e-mail: t.kanakis@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Τεχνίτες Σταμπωτών Δαπέ-
δων, για συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή της 
Β Ελλάδας. Βιογραφικά στο e-mail: blockart@
gmail.com, τηλ: 6906 632300.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός από επιχείρηση εμπορίας 
δομικών μηχανημάτων. Εμπειρία επισκευής χωμα-
τουργικών μηχανημάτων, φορτηγών. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@intertrak.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος - Μηχανικός με γνώσεις 
Η/Υ, Αγγλικών, σχεδιαστικών autocad, εμπειρία 
και άδεια από το υπουργείο για σύνταξη οικο-
νομοτεχνικών προσφορών. Τηλ: 210 4520341.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία που κατασκευάζει έργα ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας ζητά Ηλεκτρολόγο-Μηχανικό 
για στελέχωση των εργοταξίων σε Ελλάδα και 
Εξωτερικό. Απαραίτητη καλή γνώση Αγγλικών. 
Προϋπηρεσία επιθυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@prenecon.eu.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία που κατασκευάζει έργα ανανε-
ώσιμων πηγών ενέργειας ζητά Πολιτικό Μηχανικό 
για στελέχωση των εργοταξίων της σε Ελλάδα 
και Εξωτερικό. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. 
Προϋπηρεσία επιθυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@prenecon.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός έμπειρος σε group VW στο 
Περιστέρι. Πλήρης απασχόληση. Τηλ: 210 3473060.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Μηχανικού με όρεξη για δουλειά, 
χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις. 6ήμερη εργασία 
στο Περιστέρι. Τηλ: 210 3473060.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία που κατασκευάζει έργα ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας ζητά Τοπογράφο 
Μηχανικό, για στελέχωση των εργοταξίων της 
σε Ελλάδα και Εξωτερικό. Απαραίτητη γνώση 
Αγγλικών. Προϋπηρεσία επιθυμητή. E-mail: hr@
prenecon.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων, να εργασθεί 
σε συνεργείο αντιπροσωπείας αυτοκινήτων στη 
Σπάρτη. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση ή αντίστοιχο πτυχίο. Βιογραφικά στο e-mail: 
korakianitim@oceansec.gr, τηλ: 6980 981773.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης Επιγραφών, από κατασκευ-
αστική εταιρία επιγραφών με έδρα το Βοτανικό. 
Τηλ: 210 3451911, 6977 077213.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μάστορες - Μπογιατζήδες - Ελαιο-
χρωματιστές. Τηλ: 6907 477984, κος Γρηγόρης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψυκτικός - Υδραυλικός για εγκατάσταση 
και συντήρηση κλιματιστικών και ηλιακών θερ-
μοσιφώνων. Δίπλωμα αυτοκινήτου και μηχανής. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά με φωτο-
γραφία στο e-mail: texnikoiservice@gmail.com.

ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΕΙΟ στη Σαντορίνη ζητά επαγγελματία 
Μαραγκό. Τηλ: 22860 23736, 6944 782108.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος ως Βοηθός Ηλεκτρολόγου, με 
δίπλωμα αυτοκινήτου, δυνατότητα ταξιδίων σε 
επαρχία, για εργασία στο χώρο των τηλεπικοι-
νωνιών. Τηλ: 6970 983890.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος - Ηλεκτρονικός για 
ανυψωτικά κλαρκ. Τηλ: 210 5138736.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνταξιούχος Μηχανικός μοτό για 
αναπαλαιώσεις μοτό στον Κορυδαλλό. Τηλ: 210 
5617620, 210 5617732.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής Εκσκαφέα 50tn, διπλωματού-
χος για μόνιμη εργασία σε λατομείο. Βιογραφικά 
στο e-mail: petrakis_st@yahoo.gr.

Η MANAGEMENT FORCE αναζητεί συνεργασία με 
Μηχανικό για τη θέση του Σύμβουλου Διαχείρισης 
Ασφάλειας Βιομηχανίας και Διεργασιών. Απαραί-
τητα: τριετής εμπειρία στην ασφάλεια-Αγγλικά. 
Επιθυμητά: πτυχίο στην ασφάλεια-2η γλώσσα. 
E-mail: secretariat@mforsafety.com, κωδ: PSSR.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος/Μηχανολόγος για την 
εκπόνηση της πρακτικής άσκησης σε εταιρία, με 
αποκλειστική δραστηριότητα στις Α.Π.Ε. Βιογρα-
φικά στο e-mail: athens@aenaos-systems.gr, 
τηλ: 210 2756802.

 

Οδηγοί-Αποθηκάριοι-Logistics 
-Μεταφορές-Αεροπορία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αδειούχος Χειριστής φορτωτή από 
εργοστάσιο στην Τρίπολη. Τηλ: 2710 231556.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία βιομηχανικών ειδών ζητά 
Υπεύθυνο Αποθήκης. Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ τεχνικής/
οικονομικής κατεύθυνσης-τριετή εμπειρία, για 
να αναλάβει τη μετακίνηση-οργάνωση της απο-
θήκης σε νέες εγκαταστάσεις και την περαιτέρω 
λειτουργία της. E-mail: kgeorgiadis@ergohelix.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με δίπλωμα Γ’ Π.Ε.Ι και ηλε-
κτρονικού ταχογράφου. Βιογραφικά στο e-mail: 
skrekis@gmail.com.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ζητείται από βιομηχανία κατε-
ψυγμένων προϊόντων ζύμης στο Κορωπί. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@olympiacroissnt.gr, 
τηλ: 6944 850749.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Αποθήκης από μεγάλη 
ξενοδοχειακή μονάδα στην Πάρο. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο 
και εξοικείωση με Η/Υ και προγράμματα διαχεί-
ρισης αποθήκης. Βιογραφικά στο e-mail: info@
karmaportoparos.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Αποθήκης από εταιρία μα-
ζικής εστίασης στη Βάρκιζα, με προϋπηρεσία και 
γνώσεις ERP. Τηλ: 6988 001111.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ζητείται με δίπλωμα Β’ κατηγορίας 
και γνώσεις Η/Υ, με προϋπηρεσία από εμπορική 
εταιρία στο Μενίδι. Απαραίτητη κάρτα ανεργίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: biograf@hotmail.gr.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ζητείται με δίπλωμα Β’ κατη-
γορίας και γνώσεις Η/Υ, με προϋπηρεσία από 
εμπορική εταιρία στο Μενίδι. Απαραίτητη κάρτα 
ανεργίας. Fax: 210 2460779.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με επαγγελματικό δίπλωμα 
φορτηγού. Βιογραφικά στο e-mail: hrdeparta@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αποθηκάριος από εταιρία, με απο-
κλειστική δραστηριότητα τις ΑΠΕ στην Αθήνα. 
Απαραίτητο το δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικά 
στο e-mail: energy@aenaos-systems.gr, τηλ: 
2810 300270.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής Εκσκαφέα 50tn, διπλωματού-
χος για μόνιμη εργασία σε λατομείο. Βιογραφικά 
στο e-mail: petrakis_st@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Κλαρκ από ανώνυμη εταιρία, 
κάτοχος άδειας. Βιογραφικά στο e-mail: agialini@
topelcom.gr. Yπ’όψιν κας Γιαλίνης.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Σαντορίνη ζητά να προ-
σλάβει για τη σεζόν 2015 Οδηγό. Βιογραφικά 
με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: info@
pegasussuites.com.

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ με έδρα το Περιστέρι, 
ζητεί πεπειραμένο άτομο με εμπειρία στο πλύσιμο 
χαλιών και Οδηγό. Τηλ: 6977 775883.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με δικό του μηχανάκι, για 
πρακτορείο ταχυμεταφορών. Βιογραφικά στο 
e-mail: cargobus@cargobus.gr, τηλ: 211 4113302.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατεψυγμένων τροφίμων με έδρα το 
Κορωπί ζητά Οδηγό με επαγγελματικό δίπλωμα. 
Απαραίτητη εμπειρία στο χώρο των κατεψυγμέ-
νων τροφίμων. Κάτοικος κοντινών περιοχών. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@kayak.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης για οπωροπωλείο στο Δι-
ακοπτό και για διάφορες άλλες εργασίες. Βιο-

γραφικά στο e-mail: info@kalavrita-eshop.gr, 
τηλ: 6980 857584.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός συνταξιούχος ή μη, με άριστη 
γνώση της Αττικής και αυτοκινήτων Mercedes. 
Απαραίτητα: προϋπηρεσία άνω των 20 ετών. Βι-
ογραφικά στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Αποθήκης και τμήματος 
ανταλλακτικών στις Σέρρες. Απαραίτητα προσό-
ντα: γνώση Αγγλικών, χρήση Η/Υ και εμπειρία 
- προϋπηρεσία ανάλογη. Βιογραφικά στο e-mail: 
politisserres@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με καλή γνώση Η/Υ, για το τμήμα 
των παραλαβών σε πολυκατάστημα. Τηλ: 210 
3231826.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αποθηκάριος για εμπορική εταιρία 
Ιατρικών. Απαραίτητα προσόντα: Καλή γνώση 
Αγγλικών, άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και προ-
ϋπηρεσία μεγαλύτερη από 3 έτη σε αντίστοιχη 
θέση. E-mail: ams2003.sales@gmail.com, θέμα 
ΑΠΟΘΗΚΗ.

 

Στελέχη Παραγωγής- 
Μεταποίηση-Ποιοτικός Έλεγχος
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα έμπειρη, για απογευματινή 
εργασία. Τηλ: 210 8023930.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μοδίστρες, Μοντελίστ, Πατρονίστ, 
έμπειρες, από οίκο νυφικών με ιδιαίτερη γνώση 
στη ραφή και στη λεπτομέρεια του ρούχου. Ωράριο: 
11:00-14:00. Τηλ: 6946 333471.

ΕΤΑΙΡΙΑ κουφωμάτων ζητά έμπειρο άτομο που να 
γνωρίζει πολύ καλά από παραγωγή κουφωμάτων 
αλουμινίου. Βιογραφικά στο e-mail: kmavridis@
plasma.com.gr, fax: 2392 091690.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ράπτες για ραφή αεροπορικών 
καθισμάτων, για εταιρία στην Αγγλία. Άμεση 
πρόσληψη, Αγγλική γλώσσα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σχεδιαστές /τριες μόδας από την 
εταιρία Grama ΑΒΕΕ, για πλήρη απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@grama.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Εργάτριες για το τμήμα ελέγχου, 
σε εργοστάσιο στην Αγγλία. Αγγλική γλώσσα 
μέτριο επίπεδο, άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spnjos.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Production Engineer με εμπειρία για τη 
θέση του Μηχανικού Παραγωγής. Αγγλική γλώσσα, 
άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στα Αγγλικά στο 
e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βιβλιοδέτης που να γνωρίζει από βι-
βλιοδεσία ψηφιακού φωτογραφικού άλμπουμ. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη. Ωράριο: 09:00 - 15:00. 
Βιογραφικά στο e-mail: support@arxphotolab.
gr, τηλ: 2310 927749.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Σχεδιαστή Ρούχων, από εται-
ρία αντρικού casual ρούχου στον Κεραμεικό για 
δημιουργία συλλογής (total-look). Απαιτούμενα: 
προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια, καλή γνώ-
ση Illustrator-Αγγλικά. Ε-mail και artworks: 
nikolaouepe@hotmail.com, τηλ: 210 3455607.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα πεπειραμένη, από κατάστη-
μα επιδιορθώσεων ρούχων στην Καλλιθέα. Τηλ: 
6947 138505.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός για το τμήμα παραγωγής (ΑΕΙ 
ή ΤΕΙ) βιομηχανίας πλαστικών. Καθήκοντα: επί-
βλεψη-οργάνωση-διεκπεραίωση εργασιών του 
τεχνικού τμήματος. Προσόντα: πτυχίο Μηχανολόγου 
Μηχανικού ΑΕΙ-ΤΕΙ-άνεση χειρισμού Η/Υ, πολύ 
καλή γνώση Αγγλικών-κάτοικος της περιοχής 
Θηβών. E-mail: hr1101@dasyc.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα για μερική απασχόληση στην 
Κυψέλη. Βιογραφικά στο e-mail: info@sotris.gr, 
fax: 210 8231667.

 

Τουρισμός-Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
-Τουριστικά Γραφεία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής και Σερβιτόροι 
για ξενοδοχείο στη Σκόπελο. Βιογραφικά με φω-
τογραφία στο e-mail: gm.blue@skopeloshotels.eu.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κολυμβήτριες από ιδιωτικό εκ-
παιδευτήριο με δίπλωμα ναυαγοσωστικής και 
ειδίκευση στο mini και baby swimming. Τηλ: 
210 9480532.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Προσωπικό στον τομέα του 
καθαρισμού και γενικών καθηκόντων σε ξενο-
δοχείο στη Γερμανία. Παρέχεται δωρεάν σίτιση 
και στέγαση. Τηλ: 6975 424000.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ηθοποιοί για παραστάσεις σε ξε-
νοδοχειακές μονάδες στην Κρήτη. Βιογραφικά 
στο e-mail: panagiotis_katsigiannis@yahoo.gr, 
τηλ: 6940 581716.

ΤΟ POLITIA TENNIS Club ζητά Ναυαγοσώστρια 
με δίπλωμα, για τα Σαββατοκύριακα της καλο-
καιρινής περιόδου με γνώσεις aqua aerobic. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@politiatennisclub.
gr, τηλ: 210 6200003.

Ο ΟΜΙΛΟΣ Philian Hotels στη Σκιάθο ζητά νέα 
για έμμισθη πρακτική άσκηση με καλά Αγγλικά 
για reception. Tηλ: 6940 553000, κα Μπιζέτα.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες με γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας και εμπειρία στο animation (διασκέδαση 
και ψυχαγωγία σε ξενοδοχειακές μονάδες). Βι-
ογραφικά στο e-mail: panagiotis_katsigiannis@
yahoo.gr, τηλ: 6940 581716.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στα Χανιά ζητά άτομα για πρακτι-
κή στο τμήμα υποδοχής. Βιογραφικά με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: fb@portoplatanias.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Spa Therapist, για spa ξενοδοχείου, 
κάτοικος Σαντορίνης για πρακτική άσκηση. Βιο-
γραφικά με φωτογραφία στο e-mail: geokfnt@
gmail.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Silver Beach στη Γεωργιού-
πολη/Καβρό Κρήτης ζητά Υπάλληλο Υποδοχής με 
καλή γνώση της Αγγλικής και γενικές γνώσεις 
προγράμματος κρατήσεων. Επιθυμητή η γνώ-
ση επιπλέον ξένων γλωσσών. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@silver-beach.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νηπιαγωγός - Παιδαγωγός, για δημι-
ουργική απασχόληση σε παιδάκια σε ξενοδοχείο 
στην Ερέτρια. Βιογραφικά στο e-mail: info@
avantis-hotel.gr, τηλ: 2229 064004.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Groom από 5* ξενοδοχειακή μονάδα 
στα Ιωάννινα. Απαραίτητη προϋπηρεσία. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@epiruspalace.gr, fax: 
2651 092595.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ναυαγοσώστης /τρια από 5* ξενοδοχείο 
στα Ιωάννινα, για θερινή σεζόν. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@epiruspalace.gr, fax: 26510 92595.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Delight Boutique (SLH) στη 
Μύκονο ζητά Νυχτερινό Ρεσεψιονίστ, για εποχική 
απασχόληση. Απαραίτητη προϋπηρεσία, άριστη 
γνώση Αγγλικών, δεύτερη γλώσσα επιθυμητή. 
Προσφέρεται: διαμονή, διατροφή και ασφάλιση. 
Βιογραφικά στο e-mail: gm@delightmykonos.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Giannoulaki στο Γλάστρο Μυ-
κόνου ζητά άτομα για εργασία, για τη θέση του 
σέρβις και της ρεσεψιόν. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@deliancollection.com, τηλ: 6944 375951.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ναυαγοσώστες να εργαστούν στη 
περιοχή των Ματάλων από το Μάη έως τον Οκτώ-
βρη. Προσφέρεται: διαμονή. Τηλ: 6944 886004.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ομαδάρχες /ισσες, από την παιδική 
κατασκήνωση Αχαϊκό Χωριό. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@achaikochorio.gr, Θέμα ΟΜΑΔ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* ζητά υποψήφια για τη θέση 
Υπαλλήλου Reception. Απαραίτητα προσόντα: 
Άριστη γνώση Αγγλικών-δεύτερης γλώσσας. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία 4ετών σε αντίστοιχη 
θέση-πολύ καλή γνώση Η/Υ-προγραμμάτων κρα-
τήσεων. Προθυμία-θετική διάθεση-προσαρμο-
στικότητα. E-mail με φωτογραφία: emousseti@
yahoo.gr.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητά Υπάλληλο Τουριστικού 
Γραφείου, γνώσεις Η/Υ, αεροπορικά, ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια, πακέτα εκδρομών. Περιοχή Ηλιούπο-
λη, άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: 
talaki17@gmail.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Pilot Beach Resort 5*, στη 
Γεωργιούπολη Χανίων, ζητά για την τρέχουσα 
τουριστική περίοδο Υπάλληλο Κρατήσεων με 
σχετική προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@pilot-beach.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Σαντορίνη ζητά να προσλάβει 
Προσωπικό για τη σεζόν 2015 για τις παρακάτω 
ειδικότητες: Operations Manager και Chef. Βιο-
γραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
eltheon@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες με πείρα και χαρτιά 
για καλό ξενοδοχείο στη Μύκονο. Παρέχεται: 
φαγητό, ύπνος και ασφάλιση. Τηλ: 213 0229429, 
6948 272924.

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ σχολή στο Ηράκλειο Κρήτης 
ζητά Ναυαγοσώστες, για την καλοκαιρινή περίοδο 
άμεσα. Μισθός πολύ καλός. Τηλ: 6944 886004.

BOUTIQUE ξενοδοχείο στην Ίο, ζητεί Receptionist. 
Απαραίτητα προσόντα: προϋπηρεσία σε αντίστοι-
χη θέση-άριστη γνώση Αγγλικών. Παρέχονται: 
ικανοποιητικός μισθός-ασφάλιση. E-mail: info@
levantes.gr, τηλ: 2286 092588, 6987 930978.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας στις Κυκλάδες ζητά 
έμπειρη Receptionist με προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: astir@otenet.gr, τηλ: 2284 051976.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος - Συνοδός Group, με εμπει-
ρία, γνώσεις διαχείρισης τουριστικών γκρουπ για 
εποχική απασχόληση εκτός Αθηνών. Απαραίτητη 
προϋπόθεση άριστα γερμανικά. Ωράριο: 11:00-
17:00. Τηλ: 210 3228532.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο στη Σκιάθο ζητάει Υπάλληλο 
με γνώση H/Y, Αγγλικών, Ιταλικών και δίπλωμα 
οδήγησης. Παρέχεται διαμονή. Βιογραφικά στο 
e-mail: vandatr@otenet.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Σκιάθο ζητάει Υπάλληλο Υπο-
δοχής για σεζόν Μάιο - Σεπτέμβριο με γνώση 
Αγγλικών, Ιταλικών και ξενοδοχειακών προ-
γραμμάτων. Βιογραφικά στο e-mail: vandatr@
otenet.gr.

4* HOTEL in Rethymno is seeking for German 
Speaking Staff, for its animation department. 
CVs with photo: eam.damnoni@hapimag.com.

συνέχεια στη σελ. 34
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

ΤΟ 5* ELEGANCE SUITES ζητά έμπειρες 
Καμαριέρες για τη σεζόν, με προϋπηρεσία σε 
πολυτελή ξενοδοχεία. Παρέχεται διαμονή και 
διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: manager@
elegancesuites.gr.

ΤΗΕ 5* ELEGANCE LES, Tragaki Zakynthos seeks 
for experienced Receptionists. English and Greek 
language is a must. Accommodation and meals 
provided. CVs: manager@elegancesuites.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητά Bell Boy, με 
γνώση Αγγλικών και προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: operations@poseidon-paros.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητά Night Auditor, 
με γνώση Αγγλικών και προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: operations@poseidon-paros.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για τουριστικό γραφείο με έδρα 
τα Μετέωρα. Παρέχονται: μισθός, διαμονή και 
bonus. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε τουριστικό 
γραφείο, άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@meteoratour.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Receptionist - Guest Relations, 
κάτοικος Σαντορίνης από ξενοδοχείο 5* στον 
Πύργο Σαντορίνης. Βιογραφικά στο e-mail: 
geokfnt@gmail.com.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά 3 Διοικητικά Στελέ-
χη για πλήρη απασχόληση. Άριστη γνώση pc. 
Βιογραφικά έως 24/4 στο e-mail: tour.org@
hotmail.com.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ επιχείρηση ζητά να προσλάβει 2 
Διοικητικούς Υπαλλήλους για πλήρη πενθήμερη 
εργασία. Απαραίτητη η γνώση pc. Βιογραφικά 
στο e-mail: tmima.tour@hotmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ στον τομέα των τουριστικών εκδόσεων, 
ζητεί έμπειρο Πωλητή Διαφήμισης - Τουριστικών 
Εκδόσεων, με δυνατότητα ταξιδίων. Βιογραφικά 
στο e-mail: ekdoseis-viografika@outlook.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Νovus Α΄ κατηγορίας στην 
Αθήνα ζητά Σπουδαστές /τριες ΤΕΙ για πρακτική 
άσκηση στο τμήμα υποδοχής. Τηλ: 211 1053000.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος - Βοηθός Συντηρητή, 
με εμπειρία απαραίτητα, σε ξενοδοχείο στα Κα-
λάβρυτα. Προσφέρεται: διαμονή, φαγητό, μισθός. 
Τηλ: 6980 857584.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή, για ξενοδοχειακή 
μονάδα 4* για πρακτική από ΤΕΙ ή ΙΕΚ κάτοικος 
Ρόδου και κάτοχος μοτό. Βιογραφικά στο e-mail: 
cvhotels@outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα - Καθαρίστρια, για ξενο-
δοχείο στα Καλάβρυτα. Προσφέρεται: διαμονή, 
φαγητό, μισθός. Τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Receptionist για ξενοδοχείο 4* στη 
Ρόδο, με 3ετή τουλάχιστον εμπειρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: g.m.doreta-alexia@otenet.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Sea View 3 στην Πάρο ζητά για 
τη σεζόν από Ιούνιο-Σεπτέμβριο 2015 Καμαριέρα. 
Απαραίτητα: τουλάχιστον 2 χρόνια επαγγελματική 
εμπειρία σε ξενοδοχειακές μονάδες-επαγγελ-
ματική εμφάνιση-συμπεριφορά-ευελιξία και 
προσαρμοστικότητα. E-mail: seaview.paros@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής για πλήρη εργα-
σία σε μικρό ξενοδοχείο. Απαραίτητη η γνώση 2 
ξένων γλωσσών, προϋπηρεσία σε υποδοχή και 
πολύ καλή χρήση H/Y, office mail. Βιογραφικά 
στο e-mail: sales@odysseas.net.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αισθητικοί-Θεραπευτές-Μασέρ 
για εργασία σε ξενοδοχειακό spa στη Χαλκιδική 
άμεσα. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση, γνώση Γερμανικών σε καλό επίπεδο και 
επικοινωνιακές ικανότητες. Απαραίτητη φωτο-
γραφία. E-mail: info@idolo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ρεσεψιονίστ για εργασία σε ξενοδο-
χειακή μονάδα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για 
την καλοκαιρινή σεζόν. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobopp@pellihotel.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για πρακτική άσκηση σε ξενοδοχείο 
στη Σαντορίνη. Παρέχεται διαμονή και ημιδια-
τροφή. Βιογραφικά στο e-mail: scorpios_hotel@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου 
εισερχόμενου τουρισμού στα Νέα Μουδανιά, με 
κατεύθυνση τις πωλήσεις. Άριστη γνώση και 
χρήση Η/Υ, Αγγλικών και Γερμανικών. Προϋ-
πηρεσία απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
eleni@elatogreece.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για τουριστικό γραφείο 
στα Νέα Μουδανιά, για συνοδείες εκδρομών και 
reping. Άριστη επικοινωνιακή ικανότητα, γνώση 
Η/Υ, άριστα Γερμανικά και Αγγλικά. Ικανοποιητικές 
αποδοχές, ασφάλιση, διαμονή. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@chalkidiki-his.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για 8ωρη απασχόληση στο pool 
bar του ξενοδοχείου και το σέρβις. Συμπερι-
λαμβάνεται εκπαίδευση, διαμονή και σίτιση για 
όλη τη σεζόν. Βιογραφικά στο e-mail: gerakas.
belvedere@gmail.com, τηλ: 6947 043697.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα - Υπεύθυνη Καταστήματος Μikoshop, 
με προϋπηρεσία από το Skiathos Princess Hotel, 
για εργασία σεζόν στη Σκιάθο, σε κατάστημα με 
ρούχα. Αγγλικά απαραίτητα. Βιογραφικά στο 
e-mail: miko_dt@yahoo.gr, τηλ: 6973 430005.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα με Αγγλικά για εργασία 
στη Σκωτία σε πανδοχείο. 3 χρόνια προϋπηρε-
σία, άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@spnjobs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες και Καθαρίστριες για 
μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα στα Δωδεκάνη-
σα, στη Ρόδο. Βιογραφικά στο e-mail: nfo@
elegant-fs.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα για Υποδοχή ξενοδοχείου. 
Προσφέρεται: διαμονή, μισθός (ανάλογα με τις 
ώρες εργασίας) Βιογραφικά με θέμα υποδοχή 
ξενοδοχείου στο e-mail: giorgiosloumidis@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα, για καθαριότητα σε ξε-
νώνα και εστιατόριο στα Ζαγοροχώρια. Τηλ: 
6998 423444.

ΑΠΟ ΜΙΚΡΟ Spa Hotel ζητείται Spa Therapist - 
Manager, στη Νάουσα Πάρου. Απαραίτητα: πτυχίο 
αισθητικής, καλές γνώσεις μασάζ, προϋπηρεσία, 
Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: alouloudis@
yades.gr, τηλ: 6972 876222, 2284 051072.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος με απαραίτητη γνώση Αγ-
γλικών και δίπλωμα οδήγησης, από γραφείο 
ενοικιάσεων αυτοκινήτων στη Σαντορίνη. Τηλ: 
6944 332253.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος από τουριστικό γραφείο, 
με επικοινωνιακές ικανότητες, άριστη ομιλία 
Αγγλικών, MS Office. Ωράριο εργασίας με βάρδιες: 
06:30-14:30 και 14:00-22:00. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv@hopin.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για το τουριστικό γραφείο 
El Greco, που βρίσκεται στην περιοχή Γκάζι. Απα-
ραίτητα προσόντα η άριστη γνώση Αγγλικών και 
Η/Υ, word, excel και Internet. Βιογραφικά στο 
e-mail: markos@elgreco.gr.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί εποχικό Υπάλληλο 
Τουριστικού Γραφείου, με καλή γνώση Αγγλι-
κών, επικοινωνιακές ικανότητες και δίπλωμα 
μοτοσυκλέτας. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail info@athensopentour.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για κατάστημα ενοικιαζό-
μενων μοτοποδηλάτων, σε νησί των Σποράδων 
με δίπλωμα μοτοσικλέτας, για τρίμηνη θερινή 
απασχόληση. Παρέχεται: διαμονή, διατροφή. Τηλ: 
6956 850811, 210 4082628.

BOUTIQUE ξενοδοχείο στο Πήλιο ζητά έμπειρη 
Ρεσεψιονίστ. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντί-
στοιχη θέση, πολύ καλή γνώση τουλάχιστον 2 
ξένων γλωσσών και Η/Υ. Απαραίτητες συστάσεις. 
E-mail: sroomartic@hotmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* εντός Αττικής στην παραλι-
ακή ζητεί Προσωπικό όλων των ειδικοτήτων. 
Βιογραφικά στο e-mail: ddimas@coralhotel.gr.

H MIDEAST Travel Worldwide, ζητά Υπάλληλο 
για το τμήμα συνεδριακού τουρισμού. Απαραίτητη 
η άριστη γνώση και χρήση Αγγλικών και Η/Υ 
καθώς και η προϋπηρεσία στον αντίστοιχο τομέα. 
Βιογραφικά στο e-mail: miliovits@mideast.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για το τμήμα εισερχόμενου 
τουρισμού της Mideast Travel Worldwide. 
Προϋποθέσεις: άριστη γνώση Αγγλικών και 
Η/Υ και προϋπηρεσία στον συγκεκριμένο τομέα. 
Βιογραφικά στο e-mail: miliovits@mideast.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα - Καθαρίστρια, με γνώ-
σεις Αγγλικών, σε ξενοδοχείο στο Αίγιο. Τηλ: 
6980 857584.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητά νέα για manicure 
- pedicure, με προϋπηρεσία και γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: operations@poseidon-
paros.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας στις Κυκλάδες 
ζητά Υπάλληλους Υποδοχής με προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: astir@otenet.gr, τηλ: 
2284 051976.

LOOKING for Masseur, preferably from Far 
East, required for sesonal work at Boutique 
Hotel Pelion Area. CVs: info@sixkeys.gr, fax: 
210 9709464, tel: 24230 33720.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Σαντορίνη ζητά να προ-
σλάβει για τη σεζόν 2015 Οδηγό. Βιογραφικά 
με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: info@
pegasussuites.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Σαντορίνη ζητά να προσλά-
βει για τη σεζόν 2015 Καμαριέρα. Βιογραφικά 
με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: info@
pegasussuites.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Σαντορίνη ζητά να προσλά-
βει για τη σεζόν 2015 Διευθυντή. Βιογραφικά 
με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: info@
pegasussuites.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα στη Ρόδο από μικρή ξε-
νοδοχειακή μονάδα στην περιοχή Κιοτάρι, για 
ημιαπασχόληση. Παρέχεται διαμονή και δυνα-
τότητα επέκτασης ωραρίου. Τηλ: 6951 345379.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ρεσεψιονίστ για εργασία σε ξενοδο-
χειακή μονάδα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, για 
την καλοκαιρινή σεζόν. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobbopps@pellihotel.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Νότια Ρόδο ζητά 
Receptionist. Απαραίτητα: 2 ξένες γλώσσες, 

ευγένεια και όρεξη για δουλειά. Προϋπηρεσία 
θα εκτιμηθεί αλλά δεν είναι απαραίτητη. Βιογρα-
φικά στο e-mail: tsiligiris@mitsishotels.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες και Λαvτζιέρες, για 
ξενοδοχεία σε νησιά. Παρέχεται διαμονή, δια-
τροφή, μισθός και ασφάλιση. Τηλ: 210 5238561.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα για σεζόν, για ξενοδοχεία 
στη Σαντορίνη. Να διαμένει στο νησί. Απαραίτητά 
χαρτιά. Βιογραφικά στο e-mail: tiki-bo2@gmail.
com, τηλ: 6982 551651.

DEUTSCHSPRACHIGE Agenturmitarbeiterin mit 
Berufserfahrung in der Touristikbranche gesucht. 
Umgang mit MS-Office, Belastbarkeit, sowie 
hohe Flexibilitaet und Einsatzbereitschaft setzen 
wir voraus. Englisch von Vorteil. Lebenslauf an: 
info@syrtakitravel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός - Μασέρ για μόνιμη απα-
σχόληση στο Spa του ξενοδοχείου Grand Forest 
Metsovo 5* 12μηνης λειτουργίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@grand-forest.gr, fax: 2656 029110.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί άτομο για εκ περιτροπής 
εργασία 2 ημέρες την εβδομάδα, στο Λιμάνι Κατα-
κόλου. Επικοινωνιακό με καλή γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@athensopentour.
com, τηλ: 210 8815207.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί εποχικό Υπάλληλο 
Τουριστικού Γραφείου, με καλή γνώση Αγγλι-
κών, επικοινωνιακές ικανότητες και δίπλωμα 
μοτοσυκλέτας. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail info@athensopentour.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ επιχείρηση ξενοδοχείων 3* στην 
Αθήνα, ζητά Receptionist για άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: athensbestwestern@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Receptionist έμπειρη με γνώσεις Ερμή 
και άπταιστα Αγγλικά, από ξενοδοχειακή μονάδα 
στη Σαντορίνη. Κατά προτίμηση άτομα που μένουν 
στο νησί. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στo e-mail: manager@aquasuites.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Νovus Α΄ κατηγορίας στην 
Αθήνα ζητά Σπουδαστές /τριες ΤΕΙ για πρακτική 
άσκηση στο τμήμα υποδοχής. Τηλ: 211 1053000.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα νέα, για Reception σε ξενο-
δοχείο, με γνώση ξένων γλωσσών. Προϋπηρεσία 
και γνώση χειρισμού Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
sales@delphi-hotels.com, τηλ: 6948 983094.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Καμαριέρα - Kαθαρίστρια από 
15/4/2015 - 15/10/2015 στη Σκόπελο. Παρέ-
χεται μισθός και διαμονή. Τηλ: 6977 718444.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Receptionist και Barman-
Barwoman, για το Cavo Olympo Luxury Resort and 
Spa. Βιογραφικά στο e-mail: info@cavoolympo.
gr, τηλ: 2352 022222.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής σε ξενοδοχείο 
πολυτελείας στο Ημεροβίγλι Σαντορίνης. Απα-
ραίτητη προϋπηρεσία και καλή γνώση κρατήσεων 
και Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: sales@
honeymoonpetra.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής για ξενοδοχείο 
στη Μύκονο. Παρέχεται διαμονή και διατροφή. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@petinoshotels.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Καμαριέρες με προϋπηρεσία 
για περιοχή εκτός Χανίων. Παρέχεται διαμονή 
και διατροφή. Τηλ: 2821 503033, 6992 186229.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 Καμαριέρες με διαμονή και δια-
τροφή. Τηλ: 2821 503033, 6992 186229.

 

Εστίαση-Μάγειρες 
-Παρασκευαστές
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για κουζίνα στο Mezzo - Cafe 
Snack Bar στη Σαντορίνη. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση 2 ετών. Βιογραφικά στο e-mail: 
despina.valvi@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα από εστιατόριο στα Βριλήσσια. 
Τηλ: 210 8100080.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ζαχαροπλάστης /τρια από σχολή, για 
εργαστήριο - ζαχαροπλαστείο στην περιοχή 25ης 
Μαρτίου 161 στην Πετρούπολη. Τηλ: 210 5026666, 
ώρες επικοινωνίας: 13:00-15:00.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στη Σαντορίνη ζητά Σερβιτόρους 
/ες με γνώση Αγγλικών. Τηλ: 22860 23736, 
6944 782108.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ κρουασάν-σφολιατοειδών ζητά Τε-
χνίτη /τρια σφολιάτας. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη εταιρία, όχι ανειδίκευτοι εργάτες 
για 5ήμερη πρωινή εργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: fellachidis.laqualite@gmail.com, fax: 
210 9966966.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ αρτοσκευμασμάτων ζητά Αρτεργάτη-
Αρτοποιό για 5ήμερη πρωινή εργασία κατά προ-
τίμηση κάτοικος Νοτίων Προαστίων. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: fellachidis.
laqualite@gmail.com, fax: 210 9966966.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ψήστες - Τυλιχτές με εμπειρία από 
ψητοπωλείο στη Γλυφάδα. Τηλ: 6980 995694, 
210 7777818, ώρες επικοινωνίας 16:00-20:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από χώρο εστίασης στα Σπάτα. 
Προσόντα: μικρή εμπειρία σε μονάδες εστίασης 

(ξενοδοχεία, ταβέρνες, catering κλπ). Tηλ: 210 
4111139.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* ζητά Μάγειρα Α’ και Υπεύθυ-
νο ala carte, άμεσα έως Οκτώβριο με ανάλογη 
προϋπηρεσία απαραίτητη. Άριστοι όροι εργασίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: manager@goldencoast.
gr, fax: 22941 13001.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής και Σερβιτόροι 
για ξενοδοχείο στη Σκόπελο. Βιογραφικά με φω-
τογραφία στο e-mail: gm.blue@skopeloshotels.eu.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Giannoulaki στο Γλάστρο Μυ-
κόνου ζητά άτομα για εργασία, για τη θέση του 
σέρβις και της ρεσεψιόν. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@deliancollection.com, τηλ: 6944 375951.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εμφανίσιμες νέες, για εργασία σε 
καφετέρια στο Περιστέρι, για πρωινό - απογευ-
ματινό ωράριο. Μισθός και ασφάλιση. Τηλ: 210 
5772101, 6945 790165.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για service σε ξενοδοχείο, 
στο pool bar. Βιογραφικά στο e-mail: info@
heavenhotel.gr.

ΤΟ CARAVEL HOTEL ZANTE ζητά για τη σεζόν 
Μάγειρες Α, Β’ Γ’ και κρύας κουζίνας. Βιογραφικά 
στο e-mail: caravmgr@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας από Μάιο έως Αύγουστο 
στην Πάρο, με γνώσεις γκριλ και τηγανιάς για 
μεσογειακή κουζίνα. Μισθός αναλόγως εμπειρίας. 
Παρέχονται διαμονή και ένσημα. Τηλ: 6956 488471.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για γυράδικο στη Χαλκιδι-
κή. Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση όλων των 
πόστων(κόψιμο-μαχαίρι-τύλιγμα-ψήσιμο),όχημα. 
Παρέχεται σχεδόν 4αμηνη εργασία με πολύ 
ικανοποιητική αμοιβή και διαμονή. Μεγαλύτερη 
ενημέρωση κατόπιν συναντήσεως. Τηλ: 6987 
254630, κος Νίκος.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ζητά Μάγειρα /ισσα και Βοηθούς 
με εμπειρία σε μοντέρνα ελληνική, μεσογειακή 
και διεθνή κουζίνα για συνεργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: cook48215@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στα Χανιά ζητά Βartenders για 
εργασία. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: fb@portoplatanias.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στα Χανιά ζητά άτομα για πρα-
κτική άσκηση σε εστιατόρια και bar. Βιογραφι-
κά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: fb@
portoplatanias.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στα Χανιά ζητά Σερβιτόρους. 
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
fb@portoplatanias.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρα άτομα για μπουφέ - bar από 
νεοσύστατο bar στο Θησείο. Απαραίτητη προϋπη-
ρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: agapitos_dim@
hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 10 Μάγειρες για Αγγλία. Άμεση 
πρόσληψη, ελάχιστη εμπειρία 2 ετών, Αγγλική 
γλώσσα. Βιογραφικά και φωτογραφία στο e-mail: 
info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψήστης με προϋπηρεσία 18 ετών, με 
ειδίκευση στα ορεκτικά, για εργασία στην Κεντρική 
Μακεδονία. Τηλ: 6938 779261.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Delight Boutique Hotel (SLH) 
στη Μύκονο ζητά Σερβιτόρο για εποχική απασχό-
ληση. Απαραίτητη προϋπηρεσία, κατά προτίμιση 
σε ξενοδοχείο, άριστη γνώση Αγγλικών. Δεύτερη 
γλώσσα επιθυμητή. Προσφέρεται: διαμονή, δι-
ατροφή και ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: 
gm@delightmykonos.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για καφέ - αναψυκτήριο - 
κυλικείο με εμπειρία, στην περιοχή Ραφήνας. 
Τηλ: 6946 005107.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κρεπαδόρος για καλοκαιρινή περίοδο. 
Απαραίτητες συστάσεις. Τηλ: 2284 033093.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πιτσαδόρος, για πιτσαρία σε ξενοδο-
χείο. Παρέχεται: διατροφή, διαμονή, ασφάλιση και 
ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: gm@costalindia.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος, με εμπειρία στο σέρβις 
και στην υποδοχή πελατών για εστιατόριο στη 
Νάξο. Επιθυμητές γλώσσες Γαλλικά και Αγγλικά. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: info@
capriccio-naxos.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μάγειρες για εργασία, σε εστια-
τόρια στη Χαλκιδική. Βιογραφικά στο e-mail: 
sparosmezebar@gmail.com, τηλ: 69070 65226, 
ώρες επικοινωνίας: 13:00-00:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες από καφετέρια στα Κύθηρα για 
σέρβις, μπουφέ. Πρωινή - απογευματινή απασχό-
ληση. Βιογραφικά στο e-mail: garazieros1979@
hotmail.com, τηλ: 2736 039084, 6938 584736.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Α’ Μάγειρας για εστιατόριο beach bar 
στον Πόρο Τροιζηνίας, από Μάιο έως Σεπτέμβριο. 
Καλές αμοιβές, δωρεάν διαμονή και ασφάλιση. 
Τηλ: 6978 419573, κος Πάνος Μπίσσιας.

WAITRESS old English speaker wanted for 
Rhodes Island. Good salary plus tips, plus medical 
insurance, plus free accommodation and food. 
CVs: akouteri@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα άμεσα από καφετέρια στο Ρέντη. 
Καλές γνώσεις μπουφέ, για πρωινή - απογευματινή 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: inncafe2013@

hotmail.com, τηλ: 6970 191686, 6955 501095, 
ώρες επικοινωνίας: 12:00-22:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με απαραίτητη προϋπηρεσία, 
γνώσεις πώλησης και κοψίματος κρέατος από 
κρεοπωλείο, στο Κερατσίνι. Τηλ: 6973 885854.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μπουφετζήδες, ευγενικοί και ερ-
γατικοί για μπουφέ και σέρβις από καφετέρια 
στο Πασαλιμάνι. Τηλ: 210 4112187, ώρες επι-
κοινωνίας: 18:00 - 19:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τυλίχτρια /ής, από κεντρικό ψητοπωλείο 
στους Αμπελοκήπους. Πλήρης απασχόληση. Τηλ: 
6944 464996, 210 6444969.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Σαντορίνη ζητά να προσλάβει 
Προσωπικό για τη σεζόν 2015 για τις παρακάτω 
ειδικότητες: Operations Manager και Chef. Βιο-
γραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
eltheon@otenet.gr.

CAFE - Bistro ζητεί Παρασκευάστη /τρια ζεστού-
κρύου sandwich κρέπας, καφέ και με όρεξη για 
δουλειά. Πλήρη απασχόληση σε Γλυφάδα-Ελ-
ληνικό-Αργυρούπολη. Τηλ: 6944 348687, ώρες 
επικοινωνίας: 08:00-22:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψήστης /τρια, από ψητοπωλείο στο 
Περιστέρι. Τηλ: 6975 104286.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Barman και Σερβιτόροι, από ξενο-
δοχείο 5* στην Κω για την καλοκαιρινή σεζόν. 
Βιογραφικά στο e-mail: hotelinkos@gmail.com. 
Τηλ: 210 6835455.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με γνώσεις Αγγλικών, ως Σερβι-
τόρα από εστιατόριο καφέ στο κέντρο της Αθήνας. 
Πλήρης εργασία, πρωινό ωράριο: 09:00 - 17:00. 
Τηλ: 210 3223345.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας - Ψήστης. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@acharneskavallari.gr, τηλ: 210 
2467961.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Σερβιτόρος, με 3ετή εμπειρία 
και βασική γνώση Αγγλικών, Πολωνικών για 
ξενοδοχείο στη Ζάκυνθο. Βιογραφικά στο e-mail: 
captain@navigatorltd.gr, fax: 210 6230789, τηλ: 
210 2853813.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες και άτομα για το bar και 
το μπουφέ, για καφέ αρχαιολογικού μουσείου. 
Προϋπηρεσία και Αγγλικά. Τηλ: 6973 375819, 
6979 630002, ώρες επικοινωνίας: 15:00 - 17:00. 
κος Βασίλης, κος Μιχάλης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα /ος με εμπειρία στο μπουφέ 
και το σέρβις. Καλά Αγγλικά, γνώσεις στον χειρισμό 
Η/Υ, από ιταλικό εστιατόριο στον Πειραιά. Ωράριο: 
16:00-19:00. Τηλ: 210 4112450.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας - Πιτσαδόρος από ιταλικό 
εστιατόριο στον Πειραιά. Μερική απασχόληση. 
Ωράριο: 16:00-19:00. Τηλ: 210 4112450.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Κρεοπώλης, με βεβαίωση από 
σχολή κρέατος για 8ωρη πλήρη απασχόληση. 
Μισθός και ΙΚΑ. Τηλ: 6986 023127, κος Γιάννης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Barwoman εμφανίσιμη και έμπειρη για 
βραδινή εργασία σε σοβαρό μπαράκι - ελληνάδικο 
στη Λήμνο. Πολύ καλό ημερομίσθιο. Παρέχεται 
εισιτήριο και διαμονή. Τηλ: 6981 347127.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι /ες για εργασία στο Μό-
ναχο. Απαραίτητη προϋπόθεση να μιλούν καλά 
Γερμανικά. Εξασφαλισμένη διαμονή - διατροφή - 
ασφάλιση. Τηλ: 6972 329219, ώρες επικοινωνίας: 
10:00-14:00 και 19:00-22:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 Chef για κινέζικο εστιατόριο στην 
Αγγλία. Δωρεάν διαμονή, άμεση πρόσληψη. Βι-
ογραφικά και φωτογραφία στο e-mail: info@
spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Τυλίχτρια, για να εργαστεί σε 
κατάστημα γρήγορης εστίασης στη Δυτική Θεσ-
σαλονίκη. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Βιογραφικά 
στο e-mail: dimisergasia@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας Α’ από ξενοδοχειακή επιχεί-
ρηση στην Πρέβεζα, για σεζόν, με πείρα σε μπουφέ 
και σε λειτουργία ταβέρνας. Τηλ: 2682 051290 
2682 051291, ώρες επικοινωνίας 12:00-17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος έμπειρος, εμφανίσιμος, 
για Κυριακές από ταβέρνα στην Παιανία. Τηλ: 
6944 504449, ώρες επικοινωνίας 20:00 - 22:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψήστης και Μάγειρας για ταβέρνα 
στην Παιανία για, Κυριακές και γιορτές. Τηλ: 
6944 504449, ώρες επικοινωνίας: 20:00 - 22:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Κουζίνας με εμπειρία στο χώρο 
της εστίασης, για μπουφέ, καθαριότητα και λά-
ντζα, από ιταλικό εστιατόριο στον Πειραιά. Ωράριο: 
16:00-20:00. Τηλ: 210 4112450.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Μάγειρα από εστιατόριο σε νησί, 
για 5μηνη καλοκαιρινή απασχόληση. Παρέχονται 
στέγαση, σίτιση. Πλήρης ασφάλιση και μεγάλες 
δυνατότητες εξέλιξης. Επιθυμητή προϋπηρεσία. 
Τηλ: 6976 940091.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για αναψυκτήριο, με προ-
ϋπηρεσία στα Ανω Λιόσια. Αμοιβή, συζητήσιμη. 
Τηλ: 6980 842350.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες από καφέ - espresso - bar 
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- speciality coffee στο Γουδί με προϋπηρεσία και 
γνώσεις στον καφέ. Τηλ: 6955 063059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Sushi Master Chef για εστιατόριο Ιαπω-
νικής κουζίνας στην Κέρκυρα, για την καλοκαιρινή 
σεζόν. Προσφέρεται ικανοποιητικός μισθός και 
κατοικία. Email: reservations@corfuholidaypalace.
gr, τηλ: 2661 036540, 2661 036543, επικοινωνία 
με το τμήμα προσωπικού.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Κουζίνας, για εργασία σε 
εστιατόριο στην περιοχή της Θάσου. Επιθυμητή 
εργασιακή εμπειρία στο χώρο. Τηλ: 6932 237763, 
κος Γιάννης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για μαγείρεμα και καθαριότητα 
στην Καλλιθέα. Απόλυτα έμπιστη, εργατική, πολύ 
σοβαρή, υπεύθυνη, με ήθος, καλό χαρακτήρα, πολύ 
καθαρή, κατόπιν συνεννόησης ημέρες-ώρες ερ-
γασίας, άριστο περιβάλλον, μόνιμη συνεργασία. 
E-mail: elenisrc@windowslive.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος, για απασχόληση σε με-
ζεδοπωλείο στο Αιγάλεω. Τηλ: 210 5319891.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό από νέο cafe - bar εστιατόριο 
στο Γαλάτσι. Θέσεις: Barista, Service, Βοηθοί, 
Βartender με επαρκείς γνώσεις κοκτέιλ και λάντζας. 
Θα προτιμηθούν κάτοικοι περιοχής. Βιογραφικά 
στο e-mail: kesitasi@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας Α’ με καλή γνώση πίτσας, 
για μόνιμη απασχόληση σε νέο cafe - εστιατόριο 
στο Γαλάτσι. Βιογραφικά στο e-mail: chefsblogg@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Σερβιτόρα - Barwoman σε νέο και 
μοντέρνο cafe - bar στη Μυτιλήνη. Τηλ: 6973 
652723.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οινολόγος - Sommelier, για εργασία 
στο wine bar Classic Nouveau. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@classicnouveau.gr, τηλ: 210 9316535, 
κα Κοντογιάννη.

NEW AEOLOS Mykonos hotel is seeking to hire a 
professional for service/reception/bar. Previous 
working experience up to two years in relevant 
position is required. CVs: sales@aeolos-hotel.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για service και μπουφέ. Τηλ: 2821 
503033 6992 186229.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα με Ελληνικά, Αγγλικά 
και απαραίτητη προϋπηρεσία για εστιατόριο / 
καφέ στο Ρέθυμνο. Ωράριο με βάρδια, μισθός, 
και ασφάλιση. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: akouteri@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βarwoman - Σερβιτόρα με προϋπηρεσία. 
Τηλ: 2821 503033, 6992 186229.

ΒΟΗΘΟΙ (2) Μάγειρα ζητούνται από εστιατόριο 
σε νησί από Ιούνιο έως τέλος Σεπτέμβρη. Δια-
μονή διατροφή παρέχονται. Αμοιβή αναλόγως 
προσόντων. Βιογραφικά στο e-mail: katsadia@
gmail.com, τηλ: 6972 885476, ώρες επικοινωνίας 
17:00-19:00.

ΑΤΟΜΟ ζητείται με γνώσεις μαγειρικής από 
καφενείο στους Αμπελόκηπους Αθηνών. Τηλ: 
6984 232228.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για Βοηθός Μάγειρα και Μπου-
φετζής, για ξενοδοχείο στη Νότια Κρήτη. Τηλ: 
6946 790370.

ΒΟΗΘΟΣ Μάγειρα ζητείται για σεζόν σε νησί των 
Κυκλάδων, για εστιατόριο, εργατικός και με προ-
ϋπηρεσία σε θαλασσινά. Βιογραφικά στο e-mail: 
gavalasapostolos@yahoo.gr, τηλ: 6932 370180.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α με εμπειρία για κυλικείο με-
γάλου νοσοκομείου Αθηνών. Τηλ: 210 7480663.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος /η pool bar, από ξενοδοχείο 
στη Θάσο. Άριστη γνώση Αγγλικών. Αντίστοιχη προ-
ϋπηρεσία επιθυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: ba_hr@
yahoo.gr, fax: 2310 267391 τηλ: 2310 275100.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για Αρχισερβιτόρα, σε νεοσύστατο 
cafe - bar στο Χαλάνδρι με γνώσεις κρασιού. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη. Τηλ: 6948 822991.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες - εμφανίσιμες, για την καλο-
καιρινή σεζόν, για εργασία σε bar. Πολύ ωραίο 
περιβάλλον και αμοιβή - bonus - tips. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: fever@outlook.com, 
τηλ: 6986 731494.

 

Αγροτικά Εφόδια & Υπηρεσίες 
-Γεωπόνοι-Ζωοτέχνες
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υδραυλικός, Κηπουρός, Ηλεκτρο-
λόγος, Μαραγκός, για εργασίες συγκεντρωτικά 
πληρωμένες ως μεροκάματο. Σοβαροί-υπεύ-
θυνοι-εργατικοί-άριστη δουλειά-αποτέλεσμα, 
συνεννοήσιμοι-συνεπείς. Σταθερή συνεργασία 
μελλοντικά-συστάσεις απαραίτητες, λογικές-
προσιτές τιμές, ιδιώτης. Περιοχή Καλλιθέα. 
Βιογραφικά στο e-mail: elenisrc@windowslive.
com.

Η ΒΙΟΜΕΚ ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΕΠΕ εταιρεία εδρεύει 
στη Σπάρτη και δραστηριοποιείται στο χώρο 
των μεταλλικών κατασκευών, αναζητά Γεω-
πόνο και Ζωοτέχνη. Βιογραφικά στο e-mail: 
biomek@blaxakis.com, τηλ: 27310 36296, 
27310 44760.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής - Γεωπόνος από την εται-
ρία Στασινός ΑΕ για ανάπτυξη πελατολογίου 

στις περιοχές Σέρρες, Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, 
Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο e-mail: info@
stasinos.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Γεωπόνος ζωικής παρα-
γωγής. Άριστη γνώση H/Y-Αγγλικών, για το 
τμήμα πωλήσεων στη Θεσσαλία από μεγάλη 
εταιρία ζωοτροφών. Δευτέρα-Παρασκευή. 
Ε-mail: n.pistofidis@agrohellas.com, τηλ: 2310 
710004, 2310 710005, fax: 2310 710006, ώρες 
επικοινωνίας 9:30-17:30.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής γεωργικών μηχανημάτων 
- τρακτέρ για όλη την Ελλάδα. Απαραίτητα: 
Αγγλικά, εμπειρία, προϋπηρεσία ανάλογη, δί-
πλωμα αυτοκινήτου. Βιογραφικά στο e-mail: 
politisserres@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης για διάφορες εργασίες. Τηλ: 
6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κηπουρός επαγγελματίας, για συντή-
ρηση κήπων και μόνιμη εργασία, με δικά του 
εργαλεία. Τηλ: 210 2446505.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος - Πωλητής γεωργικών 
εφοδίων λιπασμάτων με εμπειρία στις περιοχές: 
Σέρρες, Δράμας, Καβάλας, Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, 
Ξάνθης. Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο γεωπο-
νικής σχολής ΑΕ-ΤΕΙ. Βιογραφικά στο e-mail: 
politisserres@gmail.com.

 

Αισθητική-Μόδα-Ομορφιά  
-Γυμναστική-Ευεξία
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στη Νέα Σμύρνη ζητά έμπειρο 
Τεχνίτη. Απαραίτητα 5 χρόνια προϋπηρεσία, γνώ-
σεις καινούριων τεχνικών (ombre-slatsh κλπ). 
Βεβαιώσεις σεμιναρίων 2 τελευταίων ετών θα 
θεωρηθούν πρόσθετο προσόν. Τηλ: 210 9312724.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός με γνώσεις manicure-
pedicure, από κομμωτήριο στα Πατήσια για part 
time απασχόληση. Εύκολη πρόσβαση με μετρό, 
τρόλεϊ. Παρέχεται μισθός-ασφάλεια-bonus. Tηλ: 
210 8610553, 210 2013139.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Κομμώτριας με εμπειρία και 
γνώση από καλό πιστολάκι, από κομμωτήριο 
στο Παγκράτι, πλησίον μετρό Ευαγγελισμού. Θα 
εκτιμηθεί η γνώση manicure-pedicure. Τηλ: 210 
7222032.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Κομμωτηρίου με πείρα, γνώσεις 
σαλονιού, βαφείου και ανδρικού κουρέματος, από 
κομμωτήριο στη Γλυφάδα. Τηλ: 210 9626575.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Κομμωτηρίου από κομμωτήριο 
στην Πετρούπολη. Τηλ: 210 5051630, 6937 088088.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Κομμωτηρίου από κομμωτήριο 
στη Μεταμόρφωση. Τηλ: 211 4078499.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης βαφείου και σαλονιού με 
προϋπηρεσία στην Καλλιθέα. Τηλ: 210 9592400.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώσεις κομμωτικής και 
manicure-pedicure στο Παγκράτι, πλησίον μετρό 
Ευαγγελισμού. Τηλ: 210 7222032.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώσεις manicure-pedicure 
και αποτρίχωση στο Παγκράτι. Τηλ: 210 7222032.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ζητά πεπειραμένη Κομμώτρια, 
να γνωρίζει καλό πιστολάκι. Προϋπηρεσία και 
συνεχές ωράριο, πενθήμερο. Τηλ: 210 6463355.

ΑΛΥΣΙΔΑ κομμωτηρίων ζητά έμπειρους Συνερ-
γάτες για βαφείο, σαλόνι και αισθητική. Περιοχές: 
Μαρούσι, Χαλάνδρι, Γλυφάδα, Πειραιάς. Τηλ: 6942 
845578, 210 9581871.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Spa Therapist, για spa ξενοδοχείου, 
κάτοικος Σαντορίνης για πρακτική άσκηση. Βιο-
γραφικά με φωτογραφία στο e-mail: geokfnt@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός, απόφοιτος ΙΕΚ για πρακτική 
άσκηση. Τηλ: 2310 611000.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 8 άτομα ως Κομμώτριες για την 
Αγγλία. Άμεση πρόσληψη, μισθός αναλόγως 
εμπειρίας, Αγγλική γλώσσα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Αισθητικός για σεζόν σε spa στη 
Μύκονο, της γνωστής αλυσίδας Sea of Spa. Απα-
ραίτητη η προϋπηρεσία και η γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: seaofspamukonos@
hotmail.com, τηλ: 6971 781698.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Αισθητικού, από ινστιτούτο 
αισθητικής. Τηλ: 210 8318500.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για manicure - pedicure και ημι-
μόνιμο από στούντιο νυχιών. Τηλ: 210 8318500.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Αισθητικού για part time 
απασχόληση. Τηλ: 210 8217712, 210 8210808.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια - Τεχνίτρια, από κομμωτήριο 
στην Αγία Παρασκευή για 5ήμερη εργασία, καθώς 
και νέα για manicure - pedicure. Τηλ: 211 4006097.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια που να γνωρίζει καλό πι-
στολάκι. Το κομμωτήριο βρίσκεται στο κέντρο 
Συγγρού 26. Τηλ: 2310 523622.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 Κομμωτές /τριες με γνώσεις 
manicure - pedicure. Παρέχεται εκπαίδευση, 
μόνιμη εργασία. 6984/995940. Τηλ: 210 4113314.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μοδίστρες, Μοντελίστ, Πατρονίστ, 
έμπειρες, από οίκο νυφικών με ιδιαίτερη γνώση 

στη ραφή και στη λεπτομέρεια του ρούχου. Ωράριο: 
11:00-14:00. Τηλ: 6946 333471.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ζητά Προσωπικό για κούρεμα, 
χτένισμα, και βαφείο στη Νέα Σμύρνη. Τηλ: 6977 
084817.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κουρέας για εργασία σε κουρείο στο 
κέντρο της Αθήνας. Γνώσεις ξυρίσματος θα θεω-
ρηθούν επιπρόσθετο προσόν. Τηλ: 210 3220070.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι /ες Κομμωτές /τριες, για 
δουλειά σε κομμωτήριο στην Περαία Θεσσαλο-
νίκης. Τηλ: 6972 829655.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γυμνάστρια για επίβλεψη στα όργανα 
γυμναστικής και για reception σε γυμναστήριο στο 
Γέρακα. Λεωφ. Σπατών 46 Τηλ: 210 6046277.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αισθητικοί από ΙΕΚ για πρακτική 
εξάσκηση. Τηλ: 6940 951194.

ΤΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ Πανουργίας στους Αμπελόκη-
πους ζητούν Βαφέα έμπειρο, με 5ετή τουλάχιστον 
εμπειρία. Παρέχεται: ΙΚΑ, bonus και εκπαίδευση. 
Τηλ: 210 6911153, κα Αθηνά.

ΑΛΥΣΙΔΑ κομμωτηρίων ζητά έμπειρους Κομμωτές 
/τριες, Μανικιουρίστ, Βοηθούς Κομμωτικής και 
Αισθητικό. Περιοχές: Γαλάτσι-Πατήσια-Μαρκό-
πουλος κοντά στο αεροδρόμιο. Τηλ: 210 2013139, 
6947 808342.

ΑΛΥΣΙΔΑ κομμωτηρίων ζητά για το κατάστημα 
της Νέας Σμύρνης άτομο για την αισθητική. Τηλ: 
210 9590614.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός για κομμωτήριο στον Κορυδαλ-
λό, στην πλατεία Ψαρρού 5. Τηλ: 6944 913112, 
210 5610280.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο μετρό Κατεχάκη ζητά πεπειρα-
μένη Κομμώτρια /η για συνεργασία. Μόνο σοβαρές 
προτάσεις. Τηλ: 210 6920166, 6984 929399.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ανειδίκευτη από σχολή, με όρεξη για 
δουλειά, από κομμωτήριο για την πρακτική άσκηση 
της στα Καμίνια. Τηλ: 210 4820258, 6940 999431.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μανικιουρίστ πεπειραμένη με γνώσεις 
αποτρίχωσης και μασάζ, στο μετρό Αμπελοκήπων. 
Τηλ: 210 6920166, 6984 929399.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μανικιουρίστ πεπειραμένη από κομ-
μωτήριο. Τηλ: 210 9816082.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτρια manicure - pedicure από 
κομμωτήριο στην Ομόνοια. Τηλ: 210 5238354.

ΣΤΟΥΝΤΙΟ νυχιών στην Ηλιούπολη ζητά άμεσα 
νέα με γνώσεις manicure-pedicure, ημιμόνιμο, 
άριστη γνώση τεχνητών νυχιών (τζελ-ακρυλικό) 
καθώς και Αισθητικό για μασάζ και αποτρίχωση 
με κλωστή. Τηλ: 6944 651828.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α με γνώσεις ειδικά στο ανδρι-
κό - παιδικό κούρεμα, από γνωστό κουρείο στον 
Πειραιά. Τηλ: 6986 777529.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια, από κομμωτήριο στην Κα-
λογρέζα, στην οδό Κασταμονής. Τηλ: 215 5153801.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Κομμωτή /τριας, για πρακτική σε 
κομμωτήριο στη Νέα Σμύρνη. Τηλ: 6977 084817.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτρια manicure - pedicure, με 
γνώση nail art για part - time στη Νέα Σμύρνη. 
Τηλ: 6977 084817.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμωτής /τρια με μεγάλη εμπειρία 
και πολύ καλή γνώση σε βαφείο, κούρεμα (γυ-
ναικείο - ανδρικό), πιστολάκι, στη Νέα Σμύρνη. 
Τηλ: 6977 084817.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ περιποίησης άκρων στη Μυτιλήνη 
αναζητάει Τεχνήτρια νυχιών. Τηλ: 22510 26527.

ΤΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ Χριστίνα - Χρύσα ζητά έμπει-
ρους Κομμωτές /τριες με χαμόγελο και όρεξη για 
δουλειά. Περιοχή Μπότσαρη Θεσσαλονίκης. Τηλ: 
2310 848549, 6948 407676.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φυσιοθεραπεύτρια με block παροχής 
υπηρεσιών, από φυσιοθεραπευτήριο στο Περιστέρι. 
Τηλ: 6983 026520.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτρια manicure - pedicure, με γνώ-
ση nail art για part - time. Τηλ: 210 9403255, 
210 7235673, ώρες επικοινωνίας: 10:00-20:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σχεδιαστές /τριες μόδας από την 
εταιρία Grama ΑΒΕΕ, για πλήρη απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@grama.gr. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης που να γνωρίζει κούρεμα καθώς 
και Τεχνίτης να γνωρίζει βαφή, από επώνυμο κομ-
μωτήριο στον Άγιο Δημήτριο. Τηλ: 210 9701299.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αισθητικοί νέες, από την καλύτερη 
εταιρία επαγγελματικού μασάζ κατ’ οίκον. Ελεύθερο 
ωράριο, ασφάλιση. Τηλ: 6938 079757.

 

Καθαριότητα-Φύλαξη- 
Εξωτερικές Εργασίες-Διανομή
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λαντζιέρα πεπειραμένη από εστιατό-
ριο - catering στο Μαρούσι. Τηλ: 6936 923510.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για λάντζα από ψητοπωλείο 
στην Ιουλιανού. Τηλ: 210 8210990.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ζευγάρι για καθαριότητα και λάντζα από 
εστιατόριο στο Λυκαβηττό. Τηλ: 210 7210701.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Προσωπικό στον τομέα του 
καθαρισμού και γενικών καθηκόντων σε ξενο-

δοχείο στη Γερμανία. Παρέχεται δωρεάν σίτιση 
και στέγαση. Τηλ: 6975 424000.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά νέες, εμφανίσιμες 
άμεσα, για 6ωρη απασχόληση δωρεάν διανο-
μής αναψυκτικού. Παρέχεται ημερομίσθιο και 
ασφάλιση. Τηλ: 210 9525311.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α κάτοικοι Χαλανδρίου, από σχολή 
μέσης εκπαίδευσης για διανομή εντύπων. Τηλ: 
210 6800335, ώρες επικοινωνίας: 15:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α από σχολή ξένων γλωσσών 
στο Κάτω Χαλάνδρι για διανομή εντύπων. Τηλ: 
210 6800335, ώρες επικοινωνίας: 15:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως Εσωτερική ή Εξωτερική για 
φύλαξη παιδιού 5 ετών και δουλειές σπιτιού. 
Απαραίτητες συστάσεις στη Βούλα. Σαββατο-
κύριακο ελεύθερο κατόπιν συνεννόησης. Τηλ: 
6948 067566.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για φύλαξη παιδιού και διάφορες 
οικιακές εργασίες ως Εσωτερική. Περιοχή κέντρο. 
Τηλ: 215 5108500.

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ζητά έμπειρο Πλύντη 
Χαλιών στη Μεταμόρφωση. Τηλ: 210 2797979.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο, με δίπλωμα οδήγησης για 
4ήμερη εργασία σε συνεργείο καθαρισμού στην 
Πετρούπολη. Τηλ: 210 5028175.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο μη καπνίστρια, για καθαρισμό 
επαγγελματικού χώρου στο Περιστέρι. Τηλ: 210 
5736063.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για καθαρισμό κτηρίων γύρω 
από το κέντρο της Αθήνας. Τηλ: 210 5242380.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθαρίστριες από εταιρία καθαρι-
σμού για πρωινή και απογευματινή απασχόληση. 
Τηλ: 210 6997673.

ΕΤΑΙΡΙΑ καθαρισμού ζητά νέες για καθαρισμό 
γραφείων. Τηλ: 210 8816440.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γηροκόμοι για Αγγλία. Άμεση 
πρόσληψη, Αγγλική γλώσσα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Babysitter, με εμπειρία στα παιδιά ή 
κάτοχος πτυχίου Νηπιαγωγού - Βρεφονηπιοκό-
μου για να κρατάει νεογέννητο ως εσωτερική 
στο Λονδίνο. Θα συμφωνηθούν ρεπό. Τηλ: 6972 
249919.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τελειόφοιτος Πανεπιστημίου ΤΕΙ, 
έμπειρος, να διαμένει υποχρεωτικά στην περι-
οχή Αμπελοκήπων - Ψυχικού -Μαρούσι, γενικά 
στα Βόρεια Προάστια, για μερική απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: nosos@otenet.gr, τηλ: 
6976 654854.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φύλακας με άδεια security, για μόνιμη 
εργασία. Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 210 5440777.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός πεπειραμένη, ως 
εσωτερική σε οικία, για οικογένεια, οικιακές 
εργασίες και φύλαξη παιδιών. Περιοχή Βούλα. 
Τηλ: 6973 989413.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα /ος με εμπειρία, για delivery με τα 
πόδια από αναψυκτήριο στο κέντρο της Αθήνας. 
Αρχή ωραρίου 06:00. Τηλ: 6980 128280.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ανειδίκευτες νέες /οι με εκπλη-
ρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Πλήρης 
απασχόληση. Ωράριο: 10:00-13:00. Τηλ: 210 
8319600.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διανομέας με μηχανάκι, από γνωστή 
αλυσίδα cafe και σνακ στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. 
Ωράριο: 12:00-18:00. Τηλ: 6983 504870.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Delivery με δικό της μηχανάκι, για 
διανομή φαγητού. Ωράριο 12:00 - 18:00. Βιογρα-
φικά στο e-mail: agapitos_dim@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Κουζίνας με εμπειρία στο 
χώρο της εστίασης, για μπουφέ, καθαριότητα 
και λάντζα, από ιταλικό εστιατόριο στον Πειραιά. 
Ωράριο: 16:00-20:00. Τηλ: 210 4112450.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός Εσωτερική ζητείται για οικίες 
σε Αμπελόκηπους και Πικέρμι, με ένα ρεπό την 
εβδομάδα. Μισθός: 650€. Τηλ: 6944 384214.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός Εσωτερική, νέα, εμφανίσιμη, 
ζητείται από επιχειρηματία. Τηλ: 210 2445440.

ΑΤΟΜΟ διαμένων στους Αμπελόκηπους ζητεί 
Οικιακή Βοηθό ως Εξωτερική, για 2 φορές την 
εβδομάδα, 3-4 ώρες, για σιδέρωμα και μαγείρεμα. 
Ημερομίσθιο 25€. Τηλ: 210 8235108, 6944 384214.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα Security, να εργασθούν ως 
Προσωπικό Ασφαλείας στην Αταλάντη. Απαραίτητη 
η άδεια προσωπικού ασφαλείας και δίπλωμα 
Ι.Χ. Τηλ: 6985 802568.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα απόφοιτη καλής σχολής για με-
λέτη παιδιών, με άριστο βιογραφικό-αγάπη για 
παιδιά-έμπιστη-εργατική για 2,5ωρη απογευμα-
τινή μελέτη 2παιδιών Α’ Γυμνασίου-γρήγορο 
φαγητό/σνακ, 5ημέρες/εβδομάδα. Μόνο περιοχές 
Καλλιθέα-γύρω. Συστάσεις-σοβαρές προτάσεις, 
μόνο σταθερή συνεργασία. E-mail: elenisrc@
windowslive.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για μαγείρεμα και καθαριότητα 
στην Καλλιθέα. Απόλυτα έμπιστη, εργατική, πολύ 
σοβαρή, υπεύθυνη, με ήθος, καλό χαρακτήρα, 
πολύ καθαρή, κατόπιν συνεννόησης ημέρες-ώρες 
εργασίας, άριστο περιβάλλον, μόνιμη συνεργασία. 

E-mail: elenisrc@windowslive.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός για φροντίδα παιδιών 
για 24 ώρες, σε περιοχή εκτός Χανίων. Τηλ: 
2821 503033, 6992 186229.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μια Καθαρίστρια που να έχει δικό της 
μηχανάκι για τη μετακίνηση της στους χώρους 
που είναι προς καθαριότητα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@theloexpress.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για φύλαξη παιδιών, για βραδινές 
εξόδους κλπ, αποκλειστικά από την περιοχή Πα-
γκρατίου. Ωράριο: 10:00-14:00 και 19:00-21:00. 
Πληρωμή με την ώρα. Τηλ: 210 7016557.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια, από καφετέρια στο Χαλάν-
δρι. 4ωρη, 7ήμερη απασχόληση, ωράριο πρωινό 
06:00-10:00. Τηλ: 210 6840707.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια από αρτοποιείο. Τηλ: 
6932 800684.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα - Καθαρίστρια, για ξενο-
δοχείο στα Καλάβρυτα. Προσφέρεται: διαμονή, 
φαγητό, μισθός. Τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Παιδαγωγός για φύλαξη, εκπαί-
δευση και δημιουργική απασχόληση παιδιού Ε’ 
δημοτικού. 4 ημέρες την εβδομάδα, ωράριο: 15:30-
19:00. Περιοχή Αχαρνές. Τηλ: 6985 557914.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πλύντης Αυτοκινήτων, από έκθεση 
αυτοκινήτων στη νέα Ιωνία, για 2 ημέρες την 
εβδομάδα. Τηλ: 210 2777407.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για φροντίδα ηλικιωμένης στον 
Πύργο Ηλείας, για 3 φορές την εβδομάδα. Τηλ: 
6945 918712, κος Κώστας.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός Εσωτερική ζητείται, με άδεια 
οδήγησης αυτοκινήτου, χωρίς υποχρεώσεις, νοι-
κοκυρά, συνεργάσιμη. Παρέχεται δωμάτιο με 
μπάνιο, a/c, tv, για υγιή κυρία. Τηλ: 210 8952968.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός Εσωτερική ζητείται για οικογέ-
νεια ζευγάρι σε οικία στο Ψυχικό. Ρεπό Σάββατο 
και Κυριακή. Τηλ: 6942 504044.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός Εσωτερική ζητείται για περιοχή 
Άνρδου. Τηλ: 6978 043793.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός Εσωτερική, κάτοικος Αναβύσ-
σου και γύρω περιοχών, ζητείται για μεζονέτα 
4όροφη στην Ανάβυσσο. Τηλ: 6946 009696, 
210 8962167.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός Εσωτερική, ζητείται για ζευγάρι 
στην Εκάλη. Καθαριότητα μαγείρεμα, σιδέρωμα, 
περιποίηση σκύλου. Έξοδος 1 ημέρα/εβδομάδα 
χωρίς διανυκτέρευση. Μισθός: 600€. Τηλ: 6939 
660253, 210 8135359.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για φροντίδα ηλικιωμένων. 
Τηλ: 6984 758122.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για τη φροντίδα κυρίου. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6987 518168.

ΑΤΟΜΟ με γνώσεις νοσηλευτικής, ζητείται για 
φροντίδα ηλικιωμένου, Εσωτερική. Τηλ: 210 
5230494.

ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ Εσωτερική, μη καπνίστρια, με 
γνώσεις Ελληνικών, Ελληνικής κουζίνας και 
διάφορες οικιακές εργασίες, ζητείται για φρο-
ντίδα κυρία, όχι κατάκοιτης. Περιοχή Πέραμα. 
Τηλ: 6932 440864, 210 4416447.

ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ Εσωτερική ζητείται για φροντί-
δα ηλικιωμένης κυρίας, με αρχή άνοιας. Κατά 
προτίμηση με προϋπηρεσία. Μισθός 400€. Τηλ: 
6944 654245, 210 5693338.

ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ Εσωτερική ζητείται για φροντίδα 
2 κυριών (όχι κατάκοιτων), 4 ρεπό το μήνα, το 
καλοκαίρι 2 μήνες σε νησί. Περιοχή Κερατσίνι. 
Αμοιβή 500€. Τηλ: 6979 149728.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εσωτερική (1 ρεπό/εβδομάδα) για 
φροντίδα ατόμου με ειδικές ανάγκες. Το άτομο 
είναι 27 ετών δεν αυτοεξυπηρετείται, δε μιλάει, 
περπατάει, σιτίζεται από γαστροστομία και ζει στο 
Λαγονήσι Αττικής. Τηλ: 6976 696899, κα Λένα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για φροντίδα κυρίας. Ωράριο: 
8:00 - 20:00 καθημερινά. Διατίθεται και στέγη 
κατόπιν συνεννόησης. Βιογραφικά στο e-mail: 
evgenie1954@gmail.com, τηλ: 6942 465573.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός εμφανίσιμη ως 
εσωτερική στο Πάτημα Χαλανδρίου. Τηλ: 210 
6858022, 6941 480980.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες και άτομα για delivery 
σε κατάστημα εστίασης στα Νέα Μουδανιά Χαλ-
κιδικής. Βιογραφικά στο e-mail: natassaavr37@
yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια για διανομή τροφί-
μων ζαχαροπλαστικής. Απαραίτητα δίπλωμα 
Β’ επαγγελματικό, μισθός ικανοποιητικός συν 
ένσημα και bonus στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. 
Βιογραφικά στο e-mail: uncoverilias4@gmail.
com, τηλ: 6909 387329.

ΕΤΑΙΡΙΑ καθαρισμού ζητά Υπάλληλο για ερ-
γασία σε εσωτερικούς - εξωτερικούς χώρους 
στο κέντρο Αθήνας για ημιαπασχόληση. Ωράριο: 
10:00 - 14:00. Tηλ: 211 0120715.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φύλακας για νυχτερινή βάρδια στην 
περιοχή του Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης. Βιο-
γραφικά στο e-mail: vts.parts2@gmail.com.
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Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Κοινωνικής  
Καινοτομίας για «νέους τρόπους ανάπτυξης»
Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας για το 2015 είναι γεγονός! Η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει το ρόλο που μπορεί να παίξει η κοινωνική καινοτομία ως ισχυρή 
δύναμη για την αλλαγή και ως νέα πηγή ανάπτυξης. Επιδίωξη του διαγωνισμού είναι να 
εντοπίσει άτομα και φορείς με επιχειρηματικές ιδέες που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα.
Κατά κοινή ομολογία, τα σημερινά πρότυπα ανάπτυξης δεν είναι πλέον κατάλληλα για μια 
κοινωνία όπου η ανεπάρκεια πόρων αποτελεί τη νέα πραγματικότητα. Με το φετινό του θέμα 
«Νέοι τρόποι ανάπτυξης», ο διαγωνισμός φιλοδοξεί να προσελκύσει ιδέες που μπορούν να 
δείξουν το δρόμο για νέα μοντέλα ανάπτυξης που όχι μόνο θα έχουν οικονομικό αντίκτυπο, 
αλλά θα συμβάλουν επίσης στην κοινωνική πρόοδο των πολιτών και του δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα. Ο διαγωνισμός έχει στόχο να προσφέρει στήριξη σε δημιουργικές, «χειρο-
πιαστές» ιδέες που μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκές οικονομίες 
και κοινωνίες λειτουργούν και αλληλεπιδρούν.

Ανάμεσα στις ιδέες και τα σχέδια που επιδιώκει να υποστηρίξει η Επιτροπή περιλαμβάνονται, 
για παράδειγμα:
•  Συνεργατική οικονομία - ιδέες που αμφισβητούν τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται συ-

νήθως η αντίληψη περί οικονομικής ανάπτυξης
•  Προσφορά και παραγωγή - ιδέες που θέτουν υπό συζήτηση τους τρόπους λειτουργίας της 

αλυσίδας εφοδιασμού, της παραγωγής και της παράδοσης, ή τη χρήση βασικών προϊόντων 
και υπηρεσιών

•  Νέες τεχνολογίες - νέες ιδέες, ή ιδέες που προτείνουν πιο έξυπνη χρήση των υφιστάμενων 
τεχνολογιών προς όφελος της κοινωνίας

•  Λύσεις για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων όπως π.χ. η γήρανση του 
πληθυσμού, η κλιματική αλλαγή ή η παραγωγή τροφίμων με βιώσιμο τρόπο.

Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε υποψηφίους από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και από 
χώρες που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 για την έρευνα και την 
καινοτομία. Η κοινωνική καινοτομία αποτελεί βασική διάσταση αυτού του προγράμματος. 
Ο διαγωνισμός θα βοηθήσει στη μετατροπή των πλέον καινοτόμων ιδεών σε συγκεκριμένα 
έργα και βιώσιμες επιχειρήσεις.

Οι πιο καινοτόμες αιτήσεις θα επιλεγούν για τους ημιτελικούς και οι αντίστοιχες ομάδες 
θα προσκληθούν στη συνάντηση της Ακαδημίας Κοινωνικής Καινοτομίας το Σεπτέμβριο 
στη Βιέννη για να προωθήσουν τις ιδέες τους.

Τα τρία αποτελεσματικότερα έργα θα λάβουν χρηματικά έπαθλα ύψους 50.000 ευρώ έκα-
στο, τα οποία θα τους απονεμηθούν σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες τον 
Νοέμβριο του 2015.
Η προθεσμία για την υποβολή των συμμετοχών είναι η Παρασκευή 8 Μαΐου 2015, στις 12.00 
το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών).
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/growth/
social-innovation-competition
Για ερωτήσεις σχετικά με τις αιτήσεις, μπορείτε να απευθυνθείτε  
στο e-mail: info@socialinnovationprize.eu

ΑΠΘ: Δωρεάν μαθήματα στους κλάδους  
δημοσιογραφίας, πολιτισμού και τουρισμού
Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Δια Βίου Εκπαίδευσης για την προβολή και προώθηση του εθνικού 
πολιτιστικού προϊόντος», υλοποιεί το έργο «Διοργάνωση media park και εκπαιδευτικού 
κύκλου Θεσσαλονίκης» με στόχο την προβολή, τη διάδοση και την αξιοποίηση του ελληνι-
κού πολιτισμού και τουρισμού, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση» και ανακοινώνει την έναρξη του δεύτερου εκπαιδευτικού κύκλου κα-
τάρτισης. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποσκοπεί στην εκπαίδευση επαγγελματιών από τους 
κλάδους της δημοσιογραφίας, του πολιτισμού και του τουρισμού, καθώς και αποφοίτων και 
φοιτητών συναφών αντικειμένων, συνδυάζει τη μελέτη και την πρακτική της επικοινωνίας και 
του πολιτισμού και της δημοσιογραφίας με την ιστορία της τέχνης και την πνευματική ζωή.

Παράλληλα, αποσκοπεί οι επωφελούμενοι των σεμιναριακών μαθημάτων κατάρτισης να 
αποκτήσουν ικανότητες ή δεξιότητες με στόχο το σχεδιασμό επικοινωνιακών δράσεων στο 
πλαίσιο προβολής και αξιοποίησης του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού. Βασικός σκοπός 
του εγχειρήματος είναι η προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων γύρω από την επικοινωνία, 
τον ελληνικό πολιτισμό και τον τουρισμό με στόχο την καλύτερη προβολή τους στα μέσα 
επικοινωνίας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρθρώνεται διάμεσου 3 Θεματικών Ενοτήτων:
• Πολιτισμός και Επικοινωνία
• Δημοσιογραφία και ΜΜΕ
• Εφαρμοσμένη Επικοινωνία

Κάθε θεματική ενότητα προσφέρει έναν αριθμό ταχύρυθμων σεμιναριακών μαθημάτων. 
Τα σεμιναριακά μαθήματα, με βάση τις τρεις γενικές ενότητες, επιμερίζονται σε «διδακτικές 
ενότητες πιστοποίησης» (modules) έτσι ώστε να εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες των ωφε-
λούμενων καθώς και να ανταποκρίνονται στον ταχύρυθμο χαρακτήρα της δια βίου μάθησης. 
Οι διδακτικές ενότητες πιστοποίησης του εκπαιδευτικού κύκλου της Θεσσαλονίκη βρίσκονται 
στο σύνδεσμο: http://kostispalamas.uoa.gr/?page_id=375

Τα μαθήματα είναι δωρεάν και θα γίνονται πρωινές και απογευματινές ώρες στις εγκαταστά-
σεις του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ, ενώ το οριστικό πρόγραμμα μαθημάτων 
θα ανακοινωθεί σύντομα. Ο τρίτος κύκλος μαθημάτων θα ξεκινήσει στις 11 Μαΐου 2015. 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://
kostispalamas.uoa.gr/?page_id=387

Επισημαίνεται ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και για τον Δ’ 
εκπαιδευτικό κύκλο.

Δωρεάν φιλοξενία παιδιών σε κατασκηνώσεις  
από τα Ελληνικά Πετρέλαια
Ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια, υλοποιεί, για 8η συνεχόμενη χρονιά, πρόγραμμα φιλοξενίας 
παιδιών σε σύγχρονες, ασφαλείς και άρτια εξοπλισμένες κατασκηνώσεις της Αττικής, της 
Θεσσαλονίκης και των γειτονικών νομών, για την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών.

Το πρόγραμμα «Πάμε Κατασκήνωση» υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης των ΕΛ.ΠΕ. και απευθύνεται:
• Σε μόνιμους κατοίκους του Θριασίου και συγκεκριμένα των περιοχών Ασπροπύργου, Ελευ-
σίνας, Μαγούλας, Μάνδρας, Μεγάρων, Ν. Περάμου και
• Σε μόνιμους κατοίκους της Δυτικής Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα των περιοχών Ευό-
σμου-Κορδελιού, Διαβατών, Μαγνησίας, Καλοχωρίου.

Για την περίοδο Ιουνίου-Αυγούστου 2015, θα φιλοξενηθούν συνολικά 240 παιδιά ηλικίας 6 
έως 15 ετών σε κατασκηνώσεις. Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, θα προηγηθούν παιδιά 
με άνεργους γονείς ή οικογένειες πολύτεκνες και μονογονεϊκές, ενώ θα ληφθούν υπόψη και 
πρόσθετα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Επίσης, θα προτιμηθούν παιδιά που δεν έχουν 
συμμετάσχει στο πρόγραμμα στο παρελθόν.

Για να αξιολογηθούν τα στοιχεία των ενδιαφερομένων ώστε να συμπεριληφθούν στην τελική 
λίστα των δικαιούχων είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της αίτησης ή των αιτήσεων, εάν 
πρόκειται για περισσότερα από ένα παιδιά. Αιτήσεις συμμετοχής μπορείτε επίσης να βρείτε 
στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου και Θεσσαλονίκης, σε Δημαρχεία, Δημοτικά 
Διαμερίσματα, ΚΕΠ και καταστήματα ΟΑΕΔ της περιοχής σας.

Η προθεσμία συγκέντρωσης των αιτήσεων είναι μέχρι την Παρασκευή 29 Μαΐου 2015.

Τρόπος κατάθεσης των αιτήσεων της Δυτικής Θεσσαλονίκης: Οι αιτήσεις μπορούν να απο-
σταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Τ.Θ. 100 44, 541 10 
Θεσσαλονίκη. Υπόψη Γραφείου ΕΚΕ & Ετ. Σχέσεων Β. Ελλάδας
Για τη δράση «Πάμε Κατασκήνωση»

Οι αιτήσεις για να ληφθούν υπόψη, θα πρέπει να είναι σε κλειστό φάκελο και να φέρουν 
ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου μέχρι και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2015.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν απευθείας στα γραφεία της εταιρείας σε κλειστό φάκελο 
με την ένδειξη: Για τη δράση «Πάμε Κατασκήνωση» στη διεύθυνση:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης, 7ο χλμ Π.Ε.Ο. Θεσ-
σαλονίκης-Βέροιας. Γραφείο ΕΚΕ & Ετ. Σχέσεων Β. Ελλάδας. Δευτέρα έως Παρασκευή: ώρες 
10:00-13:00

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία για τις αιτήσεις της Δυτ. Θεσσαλονίκης μπορείτε να επικοι-
νωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα: 2310 750256, 2310 750781.

OTE - COSMOTE: Διαγωνισμός Business IT  
Excellence στο χώρο του Internet of Things
Με το νέο διαγωνισμό «Business IT Excellence» ο ΟΤΕ και η COSMOTE, καλούν όσους έχουν 
αναπτύξει λύσεις στο χώρο του Internet of Things να διεκδικήσουν διαφημιστική προβολή 
αξίας 30.000€ αλλά και συνεργασία με τον ΟΤΕ ή την COSMOTE.

Ο διαγωνισμός που ξεκίνησε στις 20 Απριλίου θα δώσει την ευκαιρία στους νικητές να 
λανσάρουν τη λύση τους σε ακόμη 7 Ευρωπαϊκές χώρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
συμπληρώσουν το e-mail τους μέσω του www.businessitexcellence.gr για να λάβουν ολοκλη-
ρωμένη ενημέρωση σχετικά με τα ζητούμενα του διαγωνισμού, όταν ξεκινήσει η διαδικασία 
υποβολής συμμετοχών.

Το Internet of Things, η ασύρματη επικοινωνία μεταξύ μηχανών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση 
παρέχει αμέτρητες δυνατότητες τόσο για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας όσο και για 
τις απαιτητικές διαδικασίες των επιχειρήσεων. Ο OTE και η COSMOTE μέσω των τεχνολογι-
κά προηγμένων υποδομών τους, προσφέρουν συνδεσιμότητα και προηγμένες λύσεις στον 
τομέα του Internet of Things, συμβάλλοντας σημαντικά στην αύξηση της παραγωγικότητας 
των επιχειρήσεων.

Σεμινάρια και εργαστήρια Μουσικής στη Θεσσαλονίκη
Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Μάιος Μουσικής 
Μέθεξης 2015», διοργανώνει εργαστήρια, συναυλίες και σεμινάρια πνευστών με διεθνούς 
φήμης καλλιτέχνες και μουσικοπαιδαγωγούς του εξωτερικού, με σκοπό την προαγωγή της 
μουσικής πράξης και αριστείας και τη διασύνδεση του εκπαιδευτικού έργου του Τμήματος με 
τον επαγγελματικό χώρο. Τα εργαστήρια απευθύνονται σε κάθε μουσικό (καλλιτέχνη, εκπαι-
δευτικό, σπουδαστή, φοιτητή) με προτεραιότητα στους φοιτητές/σπουδαστές: α) του Τμήματος 
Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, β) των Μουσικών Τμημάτων ΑΕΙ / ΑΤΕΙ και των Ωδείων και 
Μουσικών Σχολείων, γ) σε κάθε επαγγελματία, διδάσκοντα και μουσικό ορχηστρών αλλά και 
κάθε ενδιαφερόμενο. Όσοι συμμετέχουν ενεργά θα πάρουν βεβαίωση συμμετοχής. Ενεργός 
συμμετοχή σημαίνει συμμετοχή στις δοκιμές και στη συναυλία της 25.5.2015 στις 19.30.

Όροι συμμετοχής:

Η παρακολούθηση των εργαστηρίων είναι ελεύθερη, αλλά μόνο κατόπιν συμπλήρωσης και 
αποστολής της παρούσας «Αίτησης Συμμετοχής» μέχρι τις 8 Μαΐου 2015, ηλεκτρονικά στη 
διεύθυνση khass@uom.edu.gr υπ’ όψη του επιστημονικά υπεύθυνου Αναπληρωτή Καθη-
γητή κ. Χασιώτη. Σε ηλεκτρονική μορφή το πρόγραμμα, η αφίσα και η αίτηση βρίσκονται 
αναρτημένα στο Compus, http://compus.uom.gr/index.php στην ενότητα «Έγγραφα» του 
μαθήματος «Ορχήστρα» (διδάσκων: Κ. Χασιώτης), στην ιστοσελίδα του TMET στο Πανεπιστή-
μιο Μακεδονίας, www.uom.gr («Τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις του Τμήματος») καθώς 
επίσης και στο facebook του ΤΜΕΤ.

Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό δηλώσεων συμμετεχόντων, μετά τις 8.5.2014 δε θα γίνονται 
δεκτά αιτήματα ενεργούς συμμετοχής.

Πληροφορίες / δηλώσεις συμμετοχής: Ιστοσελίδα του ΤΜΕΤ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: 
http://www.uom.gr - Compus: http://compus.uom.gr
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ΑΤΤΙΚΗ

05 Μαΐου
Η Αναστασία Λουκρέζη παρουσιάζει την πρώτη ατομική της 
έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «The city» και θέμα «Steampunk 
προσωπικότητες στον 23ο αιώνα». Σε ένα χώρο που ως στόχο 
έχει να γίνει σημείο συνάντησης, έκφρασης και δημιουργίας 
των καλλιτεχνών της πόλης, η Αναστασία Λουκρέζη δημι-
ουργεί και στήνει πίσω από τον φωτογραφικό της φακό 11 
καθοριστικούς χαρακτήρες-περσόνες, που συντάσσουν ένα 
παιχνίδι δύναμης και υπεροχής σε μια πόλη και ένα κόσμο 
γεννημένο απ’την καταστροφή.
Τοποθεσία: Πολυχώρος Vault, Γκάζι-Βοτανικός-Κεραμεικός, 
Μελενίκου 26. Ώρα: 20:00-24:00

06 Μαΐου
Στο νέο Κινηματοθέατρο Έφη του Δήμου Περιστερίου (Βασιλι-
κών 6, Κηπούπολη) διοργανώνονται για το 2015 ξεχωριστές, 
πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις. Ο προγραμματισμός μέχρι 
και το Μάιο του 2015 περιλαμβάνει ποικίλες εκπαιδευτικές, 
πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. 
Μικροί και μεγάλοι μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν 
παιδικές παραστάσεις, κινηματογραφικές προβολές, γκαλά 
όπερας, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις κλπ. Την Τε-
τάρτη 06 Μαΐου διοργανώνεται από την Κινηματογραφική 
Λέσχη Δήμου Περιστερίου αφιέρωμα στις Ντίβες της Μεγάλης 
Οθόνης: Κλαούντια Καρτινάλε "Το κορίτσι με τη βαλίτσα". 
Τοποθεσία: Κινηματοθέατρο ΕΦΗ, Περιστέρι, Βασιλικών 6.
Ώρα: 11:30

07 Μαΐου
Το Ίδρυμα Ωνάση και η Στέγη 
επιμένοντας στην αγάπη τους 
για την Αθήνα και την ανάγκη 
τους να γνωρίσουμε και να 
αγαπήσουμε την πόλη μας 
ακόμα περισσότερο, διοργανώνουν την έκθεση Παράξενες 
Πόλεις: Αθήνα (Strange Cities: Athens) στη Διπλάρειο Σχολή 
(πλατεία Θεάτρου 3), σε συνεργασία με την ομάδα επιμε-
λητών Double Decker από το Λονδίνο και το αρχιτεκτονικό 
γραφείο Spacelab Architecture με έδρα την Αθήνα. Πώς θα 
μπορούσε να αποτυπώσει κάποιος την Αθήνα αν δεν την είχε 

δει ποτέ; Αυτό θελήσαμε να ανακαλύψουμε, ζητώντας από 
25 καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο να δημιουργήσουν ένα 
έργο με θέμα την Αθήνα. Η προϋπόθεση ήταν να μην την 
έχουν επισκεφθεί ποτέ. Ποιοι είναι οι πιο έντονοι συνειρμοί 
που δημιουργούνται σε κάποιον όταν μόνο φαντάζεται την 
Αθήνα χωρίς να έχει αντικρύσει ποτέ ούτε μια γωνιά της; Σε 
αυτά τα ερωτήματα έρχεται να απαντήσει η έκθεση–δρώμενο 
Strange Cities: Athens.
Τοποθεσία: Διπλάρειος Σχολή (πλ. Θεάτρου 3). Ώρα: 12:00-
21:00

08 Μαΐου
Το Ίδρυμα Άγγελου & Λητώς Κατακουζηνού και η Μουσει-
ολόγος - Επιμελήτρια Μίνα Α. Καραγιάννη έχουν την τιμή 
και τη χαρά να προσκαλέσουν το κοινό στην έκθεση "Γυ-
ναικεία μυκονιάτικη ενδυμασία: Μια σπουδή στον αιγαιακό 
υλικό πολιτισμό". Με την ευκαιρία της αναδημιουργίας και 
της έκθεσης της γυναικείας ενδυμασίας της Μυκόνου του 
18ου αιώνα από τον καταξιωμένο ενδυματολόγο-σκηνογρά-
φο Γιάννη Μετζικώφ, 18 γυναίκες εικαστικοί εμπνεύστηκαν, 
δημιούργησαν και παρουσιάζουν έργα τους. Η έκθεση αυτή 
υμνεί την αιγαιακή ενδυματολογική παράδοση και την Τέχνη 
που μας ενώνει με το παρελθόν.
Τοποθεσία: Ίδρυμα Άγγελου και Λητώς Κατακουζηνού, Κέ-

ντρο Αθήνας, Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας 4 (5ος όροφος).
Ώρα: 17:00 με 20:00

09 Μαΐου
Το καθιερωμένο ραντεβού με τους 
μικρούς φίλους του Δήμου Βύρωνα 
δίνει για 30η χρονιά το Παιδικό - 
Νεανικό Φεστιβάλ της πόλης, από 
τις 26 Απριλίου μέχρι τις 10 Μαΐου. 
Ο τίτλος του φετινού φεστιβάλ είναι: 
«Χρωματίζω πουλιά και περιμένω 
να κελαηδήσουν», εμπνευσμένος 
από τους στίχους του Τάσου Λειβαδίτη. Τα πουλιά αυτά, δεν 
είναι, παρά τα παιδιά μας, τα χρώματα είναι οι αξίες και τα 
ιδανικά που προσπαθούμε να τους μεταλαμπαδεύσουμε ώστε 
να χτίσουν μια πιο δίκαιη κοινωνία.
Τοποθεσία: Δημοτικός Κινηματογράφος "Νέα Ελβετία", Βύ-
ρωνας-Υμηττός, Νέας Ελβετίας 34 & Σεβαστείας. Ώρα: 16:00

10 Μαΐου
Όπως κάθε χρόνο, οι ποδηλάτες όλης της χώρας θα ξεχυ-
θούν στους δρόμους και θα διαδηλώσουν μαζικά για τα αι-
τήματά τους σε μια πανελλαδική εκδήλωση που θα λάβει 
χώρα ταυτόχρονα σε 32 πόλεις. Μαθήματα ποδηλάτου και 
οδικής ασφάλειας με ποδήλατο για τα παιδιά, εργασίες για 
την προβολή των οφελών από τη μετακίνηση με ποδήλατο, 
ασφαλείς χώροι στάθμευσης εντός του χώρου των σχολείων 
και γενικότερη διευκόλυνση της καθημερινής μετακίνησης με 
ποδήλατο καθηγητών και μαθητών.
Τοποθεσία: Πεδίον του Άρεως. Ώρα: 12.00

11 Μαΐου
Έκθεση - Τέχνη και Πολιτική 10+1 εικαστικοί καλλιτέχνες και 
δάσκαλοι από τους σημαντικότερους της χώρας σχολιάζουν 
αιχμηρά, ειρωνεύονται και προκαλούν τη σύγχρονη, πολιτική 
πραγματικότητα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, επιδιώκο-
ντας να προξενήσουν κοινωνικές αντιδράσεις. Η έκθεση είναι 
διοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής, ενώ της επιμέλειας επι-
λήφθηκε η Ρεγγίνα Αργυράκη με συνεπιμελήτριες τη Τζίνη 
Γεννηματά και την Άννα Ντινοπούλου. 
Τοποθεσία: The Loft, Θησείο - Μοναστηράκι, Πλατεία Κα-
πνικαρέας 3. Ώρα: 12:00-23:00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

05 Μαΐου
Εργαστήριο δημιουργικής γραφής διοργανώνει 
ο Δήμος Θεσσαλονίκης στην Περιφερειακή 
Βιβλιοθήκη 40 Εκκλησιών. Το εργαστήριο, 
που θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερεις συνα-
ντήσεις, απευθύνεται σε ενηλίκους άνω των 
18 ετών που ασχολούνται ή επιθυμούν να 
ασχοληθούν με την ποίηση, με εισηγητή την 
Αναστασία Καραβασιλείου, η οποία συμμετέχει 
εθελοντικά. Πρώτη επαφή με ποιητικές φόρμες 
και είδη, σύντομη αναφορά και παραδείγμα-
τα. Υλοποίηση ασκήσεων εμπέδωσης πάνω 
στο θεωρητικό πλαίσιο-συγγραφή ποιημάτων. 
Σχολιασμός και συζήτηση στις δημιουργίες 
των συμμετεχόντων. 
Όλοι οι συμμετέχοντες θα είναι συγχρόνως 
συγγραφείς των ποιημάτων τους και ακροα-
τές-σχολιαστές των ποιημάτων των άλλων. Ο 
στόχος του σεμιναρίου είναι η σύντομη επαφή 
με τις ποιητικές φόρμες, η δημιουργική έκφραση 
μέσα από τον ποιητικό λόγο και η ανατροφο-
δότηση μέσα από τη συμμετοχή όλων στην 
ποιητική δημιουργία. Οι ενδιαφερόμενοι θα 
πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής 
στη βιβλιοθήκη.
Τοποθεσία: Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Σαράντα 
Εκκλησιών, Κεντρικές περιοχές Θεσσαλονίκης, 
Βιζυηνού 57. Ώρα: 17:00-18:30

06 Μαΐου
Σεμινάρια γερμανικών με τίτλο «Μια βόλτα 
στη Γερμανία» θα πραγματοποιηθούν στην 
Περιφερειακή Δημοτική Βιβλιοθήκη Άνω Τού-

μπας με εισηγήτες τους καθηγητές γερμανικής 
γλώσσας Προδρομίδου Θέτιδα-Παρασκευή 
και Χρήστο Ραγιόγλου, οι οποίοι συμμετέχουν 
εθελοντικά. Τα σεμινάρια θα πραγματοποι-
ούνται κάθε Τετάρτη από τις 17.30 έως τις 
19.00 και θα περιλαμβάνουν τη μετάδοση 
βασικών γνώσεων της γερμανικής γλώσσας και 
συζητήσεις. Aπαιτείται προεγγραφή, κατόπιν 
επικοινωνίας με τη βιβλιοθήκη.
Τοποθεσία: Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Άνω 
Τούμπας, Ανατολικά προάστια, Γρηγορίου 
Λαμπράκη 187. Ώρα: 17:30 με 19:00

07 Μαΐου
Το «Ρώ» σας προσκαλεί στην ομαδική έκθεση 
Μινιατούρας 2015, που για 14 χρονιά διορ-
γανώνει ο ΣΚΕΤΒΕ, ο 30 χρονών Σύλλογος 
Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Βορείου 
Ελλάδος.
Τοποθεσία: Art Space "Ρώ", Κεντρικές περι-
οχές Θεσσαλονίκης, Ρωμανού 5. Ώρα: 11:30 
- 14:30 & 18:00 - 20:30

08 Μαΐου
Η Διεθνής Έκθεση Βιβλί-
ου Θεσσαλονίκης, ως μια 
δυναμική παρουσία στο 
πολιτιστικό σταυροδρό-
μι της Ευρώπης και των 
Βαλκανίων, συγκεντρώνει 
κάθε χρόνο εκατοντάδες 
εκδότες, συγγραφείς, με-
ταφραστές, λογοτεχνικοί 
φορείς, δημοσιογράφους, βιβλιοπώλες, βι- 
βλιοθηκονόμους, ιδρύματα, φορείς και ορ-
γανισμούς για το βιβλίο από την Ελλάδα, τα 

Βαλκάνια, τη Δυτική Ευρώπη, τη Νότιο-Ανα-
τολική Μεσόγειο, κ.α.
Τοποθεσία: HELEXPO Δ.Ε.Θ., Κεντρικές περι-
οχές Θεσσαλονίκης, Εγνατία 154. Ώρα: 10:00 
με 21:00 (από 07/05-10/05)

09 Μαΐου
"Παίζοντας με το μικρό δράκο Καρύδα": Εκδή-
λωση με αφορμή τη σειρά βιβλίων "Ο μικρός 
δράκος Καρύδας" του Ίνγκο Ζίγκνερ, με τον 
εμψυχωτή Τιμολέοντα Τιραμόλα.
Μια φανταστική περιπέτεια σας περιμένει και 
εσάς, κατά την οποία θα πρέπει να αναζητή-
σετε έναν παράξενο θησαυρό μέσα στις πυ-
κνές φυλλωσιές των αιωνόβιων πανύψηλων 
δέντρων της ζούγκλας. Ακολουθήστε το πιο 
έξυπνο μικρό δρακάκι, οπλιστείτε με θάρρος 
και ελάτε να παίξουμε και να εξορμήσουμε 
στα μυστικά της ζούγκλας! 
Τοποθεσία: Οξυγόνο, Κεντρικές περιοχές 
Θεσσαλονίκης, Ολύμπου 81. Ώρα: 10:30

10 Μαΐου
Όπως κάθε χρόνο, οι ποδηλάτες όλης της 
χώρας θα ξεχυθούν στους δρόμους και θα 
διαδηλώσουν μαζικά για τα αιτήματά τους σε 
μια πανελλαδική εκδήλωση που θα λάβει χώρα 
ταυτόχρονα σε 32 πόλεις. Βάλτε το ποδήλατο 
στα σχολεία. Μαθήματα ποδηλάτου και οδι-
κής ασφάλειας με ποδήλατο για τα παιδιά, 
εργασίες για την προβολή των οφελών από 
τη μετακίνηση με ποδήλατο, ασφαλείς χώροι 
στάθμευσης εντός του χώρου των σχολείων 
και γενικότερη διευκόλυνση της καθημερι-
νής μετακίνησης με ποδήλατο καθηγητών 
και μαθητών.

Τοποθεσία: Άγαλμα Βενιζέλου (Πλατεία Δι-
καστηρίων, Εγνατίας και Αριστοτέλους)
Ώρα: 17.00

11 Μαΐου 
Το «Φεστιβάλ Παιδείας» του Δήμου Παύλου 
Μελά ανοίγει για μια ακόμη χρονιά τις πόρτες του 
και φιλοδοξεί να γίνει πόλος έλξης για μικρούς 
και μεγάλους. Το φετινό «Φεστιβάλ Παιδείας» 
έχει τίτλο «Ταξίδι με Χρώματα, Ήχους, Όνει-
ρα» και πραγμα-
τοποιείται από τις 
24 Απριλίου έως 
τις 22 Ιουνίου 
2015. Το πλού-
σιο πρόγραμμα, 
το οποίο θα πα-
ρουσιάσουν οι 
μαθητές των σχο- 
λείων του Δή-
μου Παύλου Με- 
λά, μαζί με τους καθηγητές τους, περιλαμβάνει 
εκθέσεις ζωγραφικής, θεατρικές παραστάσεις, 
χορό, τραγούδι, διάφορα εργαστήρια και 
δρώμενα, προγράμματα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης και οδικής ασφάλειας. Τη Δευ-
τέρα 11 Μαΐου η ομάδα Μαύρου Θεάτρου 
“ΑΣΠΡΟΙ ΓΛΑΡΟΙ” του προγράμματος εναλ-
λακτικής θεραπείας εξαρτημένων ατόμων 
“ΑΡΓΩ” μας παρουσιάζει ένα διαφορετικό 
τρόπο θεατρικής έκφρασης στον οποίο αξιο-
ποιούνται η φαντασία και η δημιουργικότητα. 
Εικόνα, φαντασία, ιστορία, παραμύθι, σκοτάδι, 
μουσική, χρώμα, ορατό και αόρατο. Αυτό 
είναι το μαύρο θέατρο.
Τοποθεσία: Κέντρο Πολιτισμού Χρήστος Τσα-
κίρης αίθουσα θεάτρου. Ώρα: 19:30
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ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΑΘΑ

Δωρεάν γεύματα & δέματα αγάπης σε Αθήνα, Πειραιά & Θεσσαλονίκη
Αθήνα
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Αικατερίνη,  
οδ. Κειριαδών - Αιγηιδών,118 53 Πετράλωνα,  
τηλ. 210-3458133. 
➤ Δέματα αγάπης στους Αγ. Ανάργυρους,  
Πλ. Αγ. Αναργύρων, 135 61 Αγ. Ανάργυροι,  
τηλ. 210-2611689.
➤ Δέματα αγάπης (αρχές του μήνα) στους  
Αγ. Ανάργυρους, οδ. Κεφαλληνίας και Δαμασκηνού, 
163 42 Ηλιούπολη, τηλ. 210-9930 817.  
➤ Καθημερινά γεύματα στους Αγ. Ακίνδυνους,  
Ν. Πλαστήρα & Αγ. Ακινδύνων, 13561,  
τηλ. 210-2610011. 
➤ Καθημερινά γεύματα και δέματα αγάπης 
(συνήθως στις 20 του κάθε μήνα) στους Αγ. 
Αποστόλους Τζιτζιφιών, οδ. Αγ. Αποστόλων 4, 176 75 
Καλλιθέα, τηλ. 210- 9422021.  
➤ Καθημερινά γεύματα και δέματα αγάπης 
(τελευταίο Σάββατο του μήνα) στον Αγ. Αρτέμιο,  
οδ. Φιλολάου 165, 116 32 Παγκράτι,  
τηλ. 210-7514125.  
➤ Καθημερινά γεύματα στους Αγ. Ασωμάτους, οδ. 
Θερμοπυλών 5, 104 35 Θησείο, τηλ. 210-5240675.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Βαρβάρα, οδ.  
Αγ. Βαρβάρας 85, 172 35 Δάφνη, τηλ. 210-9711661.
➤ Δέματα αγάπης (αρχές του μήνα)  
στον Αγ. Βασίλειο, οδ. Αγ. Βασιλείου 52,  
173 43, Αγ. Δημήτριος, τηλ. 210-9717890. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Γεράσιμο, οδ. Αγ. 
Γερασίμου 30, 157 71 Άνω Ιλίσια, τηλ. 210-7793331.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Γεώργιο, οδ.  
Αγ. Γεωργίου, 113 61 Κυψέλη, τηλ. 210-8212667.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Γεώργιο,  
οδ. Μπαρμπάνου 61, 117 44 Κυνοσάργους,  
τηλ. 210-9018408.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Γεώργιο, οδ. 
Ευαγγελιστρίας 22, 17671, Καλλιθέα, 2109560943
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Δημήτριο, οδ. 
Πανόρμου 16 11523 Αμπελόκηποι, 2106464351
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Δημήτριο, Οδ. Στρ. 
Κάλλαρη 57, 10445, Κάτω Πατήσια, 2108315506
➤ Γεύματα Δευτέρα έως Σαββάτο και δέματα 
αγάπης (15-25 κάθε μήνα) στον Αγ. Δημήτριο,  
οδ. Βασ. Κωνσταντίνου, 173 43 Αγ. Δημήτριος,  
τηλ. 210-9712456. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Ελευθέριο,  
οδ. Αχαρνών 382, 111 43 Αχαρνών,  
τηλ. 210-2281754.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Ελευθέριο οδ.  
Ι. Βαρβάκη 28, 114 74 Γκύζη, τηλ. 210-6427053.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Ζώνη, οδ. Αγ. 
Ζώνης 27, 112 56 Κυψέλη, τηλ. 210-8674250.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Θεράπων,  
οδ. Γαλήνης 26, 157 73 Ζωγράφου,  
τηλ. 210-7706807.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Θωμά,  
οδ. Παπαδιαμαντο-πούλου 115, 115 27 
Αμπελόκηποι, τηλ. 210-7771533.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Ιωάννη,  
οδ. Λεωφ. Βουλιαγμένης 117, 117 44. Βουλιαγμένη, 
τηλ. 210-9016 617.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Ιωάννη 
Γαργαρέττας, οδ. Λ. Βεϊκου 17, 117 42 Αθήνα,  
τηλ. 210-9232940.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Κωνσταντίνο,  
οδ. Αγ. Κωνσταντίνου 10, Ηλιούπολη, 163 46  
τηλ. 210-9712 254.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Κωνσταντίνο,  
οδ. Λ. Λένορμαν 140, 104 44 Κολωνός,  
τηλ. 210-5112 669.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Κωνσταντίνο,  
οδ. Αγ. Κωνσταντίνου 8, 183 44 Μοσχάτο,  
τηλ. 210-4813570.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Κωνσταντίνο,  
οδ. Αγ. Κωνσταντίνου και Κουμουνδούρου,  
104 37 Ομόνοια, τηλ. 210-5225139.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Λουκά, οδ. 
Πατησίων 287, 11 144, Πατήσια, τηλ. 210-2281778.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Μαρίνα,  
οδ. Αλεξάνδρου Παναγούλη 2, 16 345, Ηλιούπολη, 
τηλ. 210-9711 531.

➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Μαρίνα, οδ.  
Αγ. Μαρίνης, 11 851 Θησείο, τηλ. 210-3463783.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Μαρκέλλα,  
οδ. Σπ. Πάτση 87, 118 55 Βοτανικός,  
τηλ. 210-3463061.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Μάρκο Ευγενικό, 
οδ. Αλεξ. Παπαναστασίου 48, 104 45, Πατήσια,  
τηλ. 210-8310 629.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Μαύρα και 
Τιμοθέους, οδ. Μαραθωνομάχων 1, 163 42 
Ηλιούπολη, τηλ. 210-9928744.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Μελέτιο, Πλ.  
Αγ. Μελετίου, Σεπόλια, 104 43, τηλ. 210-5128059.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Νικόλαο,  
οδ. Αγ. Νικολάου Αχαρνών, Κάτω Πατήσια 104 46, 
τηλ. 210-8319385.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Νικόλαο, οδ.  
Κ. Κοτζιά, 163 46 Ηλιούπολη, τηλ. 210-9914540.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Νικόλαο,  
οδ. Ελευθ. Βενιζέλου 173, 176 73 Καλλιθέα,  
τηλ. 210- 9568969.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Νικόλαο, οδ. 
Ασκληπιού 38, 106 80 Πευκάκια, τηλ. 210- 3612449.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Νικόλαο,  
οδ. Δυοβουνιώτου 56, 117 41 Φιλοπάππου,  
τηλ. 210-9228323.
➤ Καθημερινά γεύματα στους Αγ. Πάντες,  
οδ. Ελευθ. Βενιζέλου 90, 176 76 Καλλιθέα,  
τηλ. 210-956205.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Παρασκευή,  
Πλ. Αγ. Παρασκευής, 153 42 Αγ. Παρασκευή,  
τηλ. 210-6526818.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Παρασκευή, 
οδ. Κυπρίων Ηρώων και Μαραμβέλια, 163 41 
Ηλιούπολη, τηλ. 210-9922 666.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Παύλο, Χίου καί 
Κρήτης 104 38 Σταθμός Λαρίσης, τηλ. 210-5234711.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Σπυρίδωνα, οδ. 
Ερατοσθένους 13, 116 35 Σταδίου, τηλ. 210-7515122.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Στυλιανό, οδ. 
Παπαστράτου 12, 114 76 Γκύζη, τηλ. 210-6420015.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Τριάδα, οδ. Λ. 
Κηφισίας 80, 115 26 Αμπελόκηποι,τηλ. 210-6927527.
➤ Δέματα αγάπης (μια φορά το μήνα) στην Αγ. 
Τριάδα, οδ. Πειραιώς 67 Β', 105 53 Κεραμεικός,  
τηλ. 210-3252227. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Χαράλαμπο,  
οδ. Δραγούμη 7, 115 28 Ιλίσια, τηλ. 210-7223860.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Εσταυρωμένο, Πλ. 
Εσταυρωμένου, 177 78 Ταύρος, τηλ. 210-3462301.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Κοίμηση Θεοτόκου,  

οδ. Μπουαίων 24, 115 24 Ελ. Βενιζέλου,  
τηλ. 210-6918033.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Κοίμηση Θεοτόκου,  
οδ. Ειρήνης 29, 163 45 Ηλιούπολη, τηλ. 210-9915842.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Κοίμηση Θεοτόκου,  
οδ. Ανδροπούλου 2, 111 41 Κυπριάδου,  
τηλ. 210-2918987.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Κοίμηση Θεοτόκου,  
οδ. Σωκράτους 19, 117 43 Κυνοσάργους,  
τηλ. 210-9236428.
➤ Καθημερινά γεύματα στη Μεταμόρφωση 
Σωτήρος, οδ. Μεταμορφώσεως 3, 173 41 Αγ. 
Δημήτριος, τηλ. 210-9335 918.
➤ Καθημερινά γεύματα στη Μεταμόρφωση 
Σωτήρος, oδ. Μεταμορφώσεως και Υψηλάντου,  
176 73 Καλλιθέα, τηλ. 210-9562051.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Παναγία 
Μαρμαριώτισσα, οδ. Σοφοκλή Βενιζέλου, 152 32 
Χαλάνδρι, τηλ. 210-6814 960.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Παντάνασσα, οδ. 
Πραξιτέλους 35, 176 74 Καλλιθέα, τηλ. 210-9419 002.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Προφήτη Ηλία,  
οδ. Προφήτου Ηλία 17, 153 41 Αγ. Παρασκευή,  
τηλ. 210-6399692.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Προφήτη Ηλία,  
οδ. Αρύββου 1, 116 33 Παγκράτι Αθήνα,  
τηλ. 210-7013034.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Προφήτη Ηλία,  
οδ. Διοπόλεως 2, 111 42 Ριζούπολη Αθήνα,  
τηλ. 210-2516483.
➤ Καθημερινά γεύματα στους Τρεις Ιεράρχες  
οδ. Τριών Ιεραρχών 91, 118 51 Πετράλωνα,  
τηλ. 210-3465878.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Ύψωση Τιμίου 
Σταυρού, οδ. Καυκάσου -Λαζαράδων 2, 113 63 
Κυψέλη, τηλ. 210-8218110.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Ύψωση Τιμίου 
Σταυρού, οδ. Αναστάσεως και Κλειούς, 156 69 
Παπάγου, τηλ. 210-6515952.
➤ Γεύματα (εκτός Παρασκευής και Κυριακής)  
στον Αγ. Κωνσταντίνο, 190 05 Ν. Μάκρη,  
τηλ. 22940-94001. 
➤ Δέματα αγάπης (δεν υπάρχουν σταθερές ημέρες) 
στον Αγ. Ελευθέριο, 151 25 Μαρούσι,  
τηλ. 210-61.96.388.  
➤ Δέματα αγάπης (δεν υπάρχουν σταθερές μέρες) 
στον Αγ. Νικόλαο, Καισαριανή, τηλ. 210-7236204.  
➤ Δέματα αγάπης (δεν υπάρχουν σταθερές μέρες) 
στην Αγ. Τριάδα, Βύρωνας, τηλ. 210-7653461. 
➤ Δέματα αγάπης (μια φορά το μήνα) στον  
Αγ. Δημήτριο, Βύρωνας, τηλ. 210-7660943.

➤ Καθημερινά γεύματα (όχι τα Σαββατοκύριακα)
στους Αγ. Αποστόλους, Υμηττός, τηλ. 210-76.23.525. 
➤ Δέματα αγάπης (κάθε 15 του μήνα) από την 
Ύψωση Τιμίου Σταυρού, Σταυρός, τηλ. 210-6613800.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγία Τριάδα 
Κεραμεικού, οδ. Πειραιώς Αθήνα, 210-3252227.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Τρύφωνα,  
οδ. Αρχιπελάγους και Υμηττού, Γλυφάδα. 
➤ Καθημερινά γεύματα στην Κοίμηση Θεοτόκου 
Κυνοσάργους, Σωκράτους 19 Αθήνα, 210-9236428.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Σοφία.  
Πλατεία Αγ. Σοφίας 15451, τηλ. 210-6776868.
➤ Καθημερινά γεύματα στους Αγ. Ανάργυρους 
Αττικής, Πλ. Αγίων Αναργύρων, 13561,  
τηλ. 210-2611689.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Νικόλαο, Αγ. 
Νικολάου, 13562, Αγ. Ανάργυροι, τηλ. 210-8319385.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Παντελεήμονα, 
Αχαρνών 113-117, Αθήνα, τηλ. 210-8211996.

Πειραιάς
➤ Καθημερινά γεύματα (εκτός Κυριακής)  
στο Συσσίτιο Απόρων «Δος ημίν σήμερον»,  
Αγία Τριάς, τηλ. 210-4177271 
➤ Δέματα αγάπης στον Αγ. Παντελεήμονα,  
οδ. Αγ. Παντελεήμωνος, Δραπετσώνα,  
τηλ. 210-4615704
➤ Δέματα αγάπης (κάθε 20 του μήνα)  
στον Αγ. Ελευθέριο, πλατεία Αγ. Ελευθερίου,  
τηλ. 210-4178778
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Κωνσταντίνο,  
οδ. Καραΐσκου 109, τηλ. 210-41.78.178.

Θεσσαλονίκη
➤ Καθημερινά γεύματα στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία 
Πυλαίας, οδ. Προφήτη Ηλία 109-111,  
τηλ. 2310-300934. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Γεώργιο, οδ. Π. 
Τσαλδάρη 12, 567 28 Νεάπολις, τηλ. 2310-613060. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Δημήτριο, οδ. Αγ. 
Δημητρίου 28, 566 25 Συκιές, τηλ. 2310-611811. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Χαράλαμπο, οδ. 
Επταπυργίου 93, 566 25 Συκιές, τηλ. 2310-213866. 
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Παρασκευή 
Ξηροκρήνης, οδ. Λαγκαδά 99, 561 01 Νεάπολη,  
τηλ. 2310-747303 
➤ Καθημερινά γεύματα στην Ι. Ν. Παναγία Δεξιάς, 
οδ. Καμάρα, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-209753. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Ι.Ν. Αγίων Κυρίλλου και 
Μεθοδίου, οδ. Καλλιδοπούλου 2, τηλ. 2310-827444. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Ι.Ν. Αγίας Μαρίνας Άνω 
Τούμπας, οδ. Πολυκλείτου 28, τηλ. 2310-913530. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Ι.Ν. Αγ. Βαρβάρας Άνω 
Τούμπας, οδ. Γρ. Λαμπράκη 106, τηλ. 2310-911212. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Ι.Ν. Παναγίας 
Λαοδηγήτριας, οδ. Πλ. Λαοδηγήτριας 8 και 
Ιουλιανού, τηλ. 2310-210159.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Ι.Ν. Αναλήψεως,  
οδ. Αναλήψεως 6, τηλ. 2310-830306.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Ι.Ν. Αγίων Πάντων,  
οδ. Μοναστηρίου 28, τηλ. 2310-513977, 2310-510029. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονα 
Αμπελοκήπων, οδ. Φιλιππουπόλεως 20,  
τηλ. 2310-738400. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Ι.Ν. Αγίου Θεράποντα, 
οδ. Αρτάκης 1, τηλ. 2310-912151, 6977-245730. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Χαρίσειο γηροκομείο 
Άνω Τούμπας, οδ. Δ. Χαρίση, τηλ. 2310-913310. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία,  
οδ. Ιέρωνος και Ολυμπιάδος, τηλ. 2310-235398. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Ι.Ν. Αγ. Κοσμά Αιτωλού 
Ευόσμου, οδ. Δαβάκη 69, τηλ. 2310-764380. 

Σημειώσεις: Τα τρόφιμα δίνονται στους ενορίτες και 
θα πρέπει να προμηθευτείτε τα κατάλληλα έγγραφα 
προκειμένου να δια-πιστώσουν πως έχετε ανάγκη 
για στήριξη. Η διανομή τροφίμων ξεκινά στις 11.00 
και διαρκεί ώσπου να τελειώσουν τα τρόφιμα. Θα 
σας συνιστούσαμε να επικοινωνήσετε πρώτα μαζί 
τους, για να ενημερωθείτε σχετικά.

*Για να λαμβάνετε γεύματα ή δέματα αγάπης χρειάζεται να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο του Ναού. Εκείνος θα σας υποδείξει αν και ποιες διαδικασίες απαιτούνται.
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➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου  
Νέας Ιωνίας 
Τηλ.: 210 2793916 - 210 2777198 - 210 2793785 
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 3 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Παλλήνης 
Tηλ.: 210 6604659/683 
Site: http://www.pallini.gr/2011072840/ 
koinoniko-pantopoleio.html
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Μαρκόπουλου 
Τηλ.: 22990 20173/20174 
Διεύθυνση: Χρ. Μεθενίτη 7, δίπλα στο δημαρχείο 
Site: http://www.markopoulo.gr/frontoffice/
portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=2123&c
node=1.
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ηλιούπολης 
Τηλ.: 210 2380208, 6936 784725 
Διεύθυνση: Ποσειδώνος 49 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πετρούπολης  
Τηλ.: 210 5064080 
Διεύθυνση: Λεωφόρος Πετρουπόλεως 168
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου  
Ηρακλείου Αττικής 
Τηλ.: 210 2718952 
Διεύθυνση: Στέλιου Καραγιώργη 2  
(Μέγαρο Δημαρχείου -1) 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αλίμου  

Τηλ.: 210 9886947, 210 9886950, 210 9853580 
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 25 & Αυξεντίου γωνία.
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου  
Αμαρουσίου  
Τηλ.: 213 2038345 
Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9 Μαρούσι, 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Αγ. Αναργύρων  
Τηλ.: 6936 784725 
Υπεύθ. κα. Ανδριαννοπούλου Παναγιώτα
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πειραιά 
Τηλ.: 213 2022025 
Διεύθυνση: Κουντουριώτου 100 
 
➤ Τράπεζα Τροφίμων στην Αθήνα 
Τηλ.: 210 6220025-210 6220059 
Διεύθυνση: 3ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 
κόμβος Αγ. Στεφάνου και Λεωφ.  
Κρυονερίου 124
 
➤ Εστία Παροχής Τροφίμων, Ρούχων και 
Οικιακού Εξοπλισμού στο Δήμο Πεντέλης 
Τηλ.: 210 8040580, 213 2140555,  
6944 659857, 6932 222072 
Διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου & Σκρα 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Carrefour 
Μαρινόπουλος Αθήνας 
Διεύθυνση: Σοφοκλέους 66 
Ωράριο: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Carrefour 
Μαρινόπουλος Πειραιά  
Διεύθυνση: Φίλωνος 31 
Ωράριο: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο 1ο Ειδικό  
Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου 
Τηλ.: 210 4311939 (για προσφορές) 
Διεύθυνση: Ανδρέα Μιαούλη 147 
 
➤ Κολωνάκι - Το σούπερ μάρκετ  

της αλληλεγγύης - «Παιδί και Οικογένεια». 
Τηλ.: 210 9245545, 210 9245518 
Διεύθυνση: Δράκου 26-28 11741, Φιλοπάππου, 
2ο γραφείο: Διδότου 26, Κολωνάκι 
 
➤ Φιλοπάππου - Το σούπερ μάρκετ της 
αλληλεγγύης - «Παιδί και Οικογένεια». 
Τηλ.: 210 9245545, 210 9245518 
Διεύθυνση: Δράκου 26-28, τ.κ. 11741,  
Φιλοπάππου, 2ο γραφείο: Διδότου 26, Κολωνάκι

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Μεσολογγίου 
Διεύθυνση: Λουδοβίκου Βαυαρίας  
(πίσω από το ξενοδοχείο Λίμπερτυ)
Τηλ.: 26313 63432, 26313 63400, 26313 63427
 
➤ ''Πύλη της Αγάπης'' - Ναύπλιο 
Διεύθυνση: Αγ. Παράσχου 4.  
Τηλέφωνο: 27520 27474
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Ιωαννίνων
Διεύθυνση: ΚΕΠΑΒΙ (κατάστημα 126).  
Τηλ.: 26510 77077, 26510 01045
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Καρπενησίου
Τηλέφωνο: 22370 80239 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Καλαμάτας
Διεύθυνση: Βιοτεχνικό Πάρκο, Νέα Είσοδος.  
Τηλ.: 27210 97173 - 27213 60700 
υπεύθ. κα Οικονομάκου
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Χανίων
Διεύθυνση: Κυδωνίας 29, Ισόγειο.  
Τηλ.: 2813 41628-630, υπεύθ. κα Κουνελάκη
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Νομαρχίας 
Ηρακλείου 
Διεύθυνση: Καζαντζάκη 6-8  
(πάροδος Γιαμαλάκη)
Τηλ.: 28134 00383 - 28134 00374
Υπευθ. Βεργής Μανώλης

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Ιεράπετρας
Διεύθυνση: Νικηφόρου Φωκά 20
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Ηρακλείου
Διεύθυνση: Αττικής Στέλιου Καραγιώργη 2  
(Μέγαρο Δημαρχείου -1)
Τηλ.: 21320 00221 - 6974 875786
υπευθ. κα Τζικάκη - κος Ζηγούλης
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Βόλου
Διεύθυνση: Δον. Βελεζίου & Ρήγα Φεραίου
Τηλ.: 24210 55156 - 24210 29908
Υπεύθ. κα Παρησάκη
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Αγρινίου
Διεύθυνση: Άγιος Χριστόφορος
Τηλ.: 26413 360300
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Νομαρχίας 
Δωδεκανήσου
Διεύθυνση: Καποδιστρίου 98,  
έναντι εργοστασίου ΚΑΙΡ.
Τηλ.: 22413 64414 - 6945399660
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Καβάλας
Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9 (π. ΠΙΚΠΑ)  
Συλλ. ΠΝΟΗ. Τηλ.: 25104 51367 - 6976105341
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κομοτηνής
Διεύθυνση: Λαϊκή Αγορά, Κέντρο,
Τηλ.: 25310 81802 - 6937129709

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Λάρισας
Διεύθυνση: Μανωλάκη 13-17
Τηλ.: 24106 61196 - 6974910509
Υπεύθ. κος Λέτσιος Κλεάνθης
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Σταυρούπολης Ξάνθης
Διεύθυνση: Κτίριο Δημοτικής Επιχείρησης
Τηλ.: 25420 22693 - 6937 336819
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Τυρνάβου
Διεύθυνση: Ηλ. Τριανταφύλλου 17
Τηλ: 24923 50181
Υπεύθ. κα Μάγγου-Στατίρη
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Νομαρχίας Χίου
Διεύθυνση: Κουντουριώτη 15
Τηλ.: 22710 44258/26731
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κατερίνης 
Διεύθυνση: Υψηλάντου 2
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Άργους - Μυκηνών  
Διεύθυνση: Γούναρη (κοντά στον Άη Γιάννη) 
Ωράριο: Δευτέρα-Τρίτη απογευματινές ώρες
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Αλεξανδρούπολης 
Τηλ.: 25510 26298
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Σερρών 

Διεύθυνση: Ραιδεστού 36 
Τηλ.: 23210 85470
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Νιγρίτας 
Διεύθυνση: Ι. Μητροπολιτικός Ναός Νιγρίτας 
Αγίου Γεωργίου
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο  
«Παναγιά η Ελεούσα» - Γιαννιτσά 
Διεύθυνση: Α’ Πάροδος Χατζηδημητρίου 
Τηλ.: 23820 22714
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Παραμυθιάς (Σούλι) 
Διεύθυνση: ΚΕΓΕ Παραμυθιάς 
Τηλ.: 26663 60100
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κέρκυρας 
Διεύθυνση: Αγίων Αποστόλων 3-5 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Σάμου 
Τηλ.: 22730 87640
 
➤ Πολίτες της Βέροιας 
Διεύθυνση: Πλατάνων και Ακαταμάχητου,  
πίσω από τη δημοτική αγορά 
Τηλ.: 6971912733
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Άμφισσας  
Τηλ.: 22650 22905 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Ιτέας  
Τηλ.: 2265 351121

Κοινωνικά παντοπωλεία Αττικής

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Θεσσαλονίκη (Μ.Α.Ζ.Ι)
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 4 - Θεσσαλονίκη.  
Τηλέφωνο: 698 4114725
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πολίχνης Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Αγίου Παντελεήμονος 10 και Αγνώστου Στρατιώτη 
(Πάρκο Δημαρχείου), στο χώρο κάτω από τον παιδικό σταθμό, 
τηλ. 2313 302300-301 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Νεάπολης Θεσσαλονίκης 
Διεύθυνση: Σεφέρη & Ίμβρου 25, υπεύθ. κα Χαλκιά, δέχεται και 
ρούχα, τηλ. 2310 63026441 - 2310 671100

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μενεμένης Θεσσαλονίκης 
Διεύθυνση: Βότση 15 & Δελφών. Ρούχα & ένδυση.  
Υπευθ. Κα Τσολάκη, τηλ. 2310 729260
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Καπετάν Χάψα 37, υπεύθ. κος Γρηγόρης Ντότσης,  
τηλ. 2310 466555/466610
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Θεσσαλονίκης
Το 3ο «Κοινωνικό Παντοπωλείο» στη Θεσσαλονίκη δημιούργησε 
ο όμιλος Carrefour Μαρινόπουλος, σε συνεργασία με το δήμο 
Θεσσαλονίκης,  

το οποίο έχει ως στόχο την ανακούφιση των ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων. Διεύθυνση: Μοναστηρίου 124,  
τηλ. 2310 534543/552775
 
➤"Μπουτίκ" των φτωχών
Διεύθυνση: Ολύμπου 64, γωνία με Βενιζέλου.  
Το κατάστημα λειτουργεί 9:00-13:00 κάθε πρωί - και Σάββατο - 
και Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα 17:00-19:00. 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ωραιοκάστρου 
Θεσσαλονίκης 
Τηλέφωνο: 2313 304000-1, 2313 304035

Κοινωνικά παντοπωλεία Θεσσαλονίκης

Κοινωνικά παντοπωλεία υπόλοιπης Ελλάδας
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Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:  
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Divani Caravel 
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Συνδιοργανωτές:

Community
Awards 2015

Ενότητες συνεδρίου: 
✓ Panel 1 
«Η αρχιτεκτονική του εργασιακού τοπίου  
στην Ελλάδα»

✓ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας 
«Η σημασία των social media  
στην πρόσληψη προσωπικού»

✓ Panel 2 
«HR Community: Υπηρετώντας  
την Ελληνική Επιχειρηματικότητα»

✓ Προβολή βίντεο 
«Proud to be HR» 

Conference sponsors

Research sponsor

Communication sponsors

Print sponsorCorporate participations Under the auspices of Communication  
partner

Innovative Digital Services

Premiere sponsor




