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40 σελίδες που αφορούν στη διαχείριση και στη βελτίωση της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής
Δωρεάν Eβδομαδιαία Εφημερίδα

2.306σελ.  

10-11

σελ. 12

σελ. 14

σελ. 16

σελ.  
18, 22

σελ. 24

Υπάλληλοι Γραφείου,  
Γραμματείς,  

Στελέχη Επιχειρήσεων,  
Οικονομικά Στελέχη,  

Προγραμματιστές

Γραφίστες,  
Τηλεφωνική  

Εξυπηρέτηση

Εμποροϋπάλληλοι,  
Στελέχη Πωλήσεων

Ιατροί,  
Promotion-

Merchandisers,  
Ιατρικοί Επισκέπτες,  

Νοσηλευτές,  
Θετικές Επιστήμες

Μηχανικοί Πωλήσεων, 
Εκπαίδευση,  
Μηχανικοί,  

Διανομείς, Εστίαση

Τουρισμός,  
Αισθητικοί, Μόδα

25.000 Αντίτυπα

σελ. 8Εθελοντισμός

σελ. 20-21, 26, 28Λογιστές

Θέσεις εργασίας

σελ. 3Εργασία σελ. 4HR Community Conference & Awards σελ. 6Επιχειρηματικότητα

σελ. 26,  
28, 30-32, 
34-35

Μικρές Αγγελίες 
Εργασίας

σελ. 36 Εκπαίδευση

σελ. 37 Ψυχαγωγία

σελ. 38-39
Δημοτικές Βιβλιοθήκες- 

Κοινωνικά Φροντιστήρια
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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
•  Χανιά, ΙΕΚ Δέλτα

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

Αιγίου

Καβάλας

Άρτας

Αγρινίου

Κοζάνης

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

Στόχος… Πορεία… Προορισμός
Το παν είναι να ξυπνάς κάθε πρωί και να θέλεις να πας στη 

δουλειά σου. Η ηλικία δεν έχει σημασία. Η επιλογή επαγγέλματος 
μπορεί να γίνει πάνω από μια φορές. Εξάλλου το κριτήριο επιλο-
γής μας, σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής, αλλάζει ανά δεκαετία…

Σίγουρα δεν υπάρχει ποτέ και πάντα!
Οι εποχές είναι από τη μια μεριά δύσκολες και σίγουρα υπάρ-

χει μεγάλη διαφορά μεταξύ των λέξεων: στόχος και πορεία…
Καλούμαστε να το κάνουμε σαφές αρχικά στον εαυτό μας, 

ώστε η οποία επαγγελματική πορεία χαράξουμε να είναι η 
σωστή για εμάς.

Το να αισθάνεται κανείς χαμένος είναι ένα θέμα, το να μπορεί 
να αντιλαμβάνεται το πρόβλημα είναι το σημαντικό. Συνειδητο-
ποιούμε ότι δε φτάνει να ξέρουμε που βρισκόμαστε και που πάμε. 
Χρειάζεται να ξέρουμε ποιος είναι ο δρόμος για να φτάσουμε 
εκεί. Χρειαζόμαστε το δρόμο!

Άλλο πράγμα είναι η πορεία, άλλο ο στόχος, ο προορισμός.
Ο στόχος είναι το σημείο άφιξης, ο δρόμος είναι το πως θα 

φτάσουμε. Η πορεία είναι η γραμμή, η κατεύθυνση.
Ευτυχία και τρομερή ικανοποίηση αισθανόμαστε όταν ξέρουμε 

ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Η εσωτερική ηρεμία που νοιώθουμε 
όταν ξέρουμε προς τα που πάει η ζωή μας…. Η σιγουριά ότι δεν 
είμαστε χαμένοι και βαδίζουμε σωστά….

Κάποια στιγμή μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών παρουσίασε στην 
τηλεόραση μια διαφήμιση που κατέληγε ως έξης:

«Οι επιθυμίες μας που έγιναν ανάγκες…..»
Όταν τελικά αναγνωρίσουμε ποιες είναι οι δικές μας επιθυμίες 

που έχουν γίνει ανάγκες κάναμε το πρώτο βήμα. Το αν έχουμε 
όμως τη δυνατότητα, την ικανότητα να φτάσουμε στον προορισμό 

μας είναι εξίσου πολύ σημαντικό. 
Βασικό να κάνουμε εδώ το διαχωρισμό, γιατί τα παραπάνω 

ακουμπούν τη ζωή γενικά, όλες τις πορείες, προσωπικές και 
μη, άρα και το κομμάτι της που σχετίζεται με την επαγγελματική 
μας πορεία.

Τα βήματα εδώ πιο εύκολα, υπάρχουν τρόποι, βοήθειες. Το να 
«δούμε» τον εαυτό μας, να «διαβάσουμε» τις επαγγελματικές μας 
ικανότητες και δεξιότητες είναι μια διαδικασία σχετικά ασφαλής 
πλέον με τα ψυχομετρικά εργαλεία που υπάρχουν στην αγορά. 
Ένας καθρέπτης της εργασιακής μας προσωπικότητας, μια ακτι-
νογραφία των δεξιοτήτων μας και ικανοτήτων μας. 

Μέσα από αυτή τη διαδικασία συνειδητοποιούμε τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά που μας διακρίνουν, την προσωπικότητά μας, το 
χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία μας, τις κλίσεις και τα ενδια-
φέροντά μας, τις ικανότητες και τις δεξιότητες που κατέχουμε, 
ώστε μέσα από από όλα αυτά να οδηγηθούμε στη γνώση του 
εαυτού μας και τελικά, να στηρίξουμε την όποια απόφαση για 
το επαγγελματικό μας μέλλον πάρουμε. 

Τρόπος που μειώνει τις πιθανότητες να μην ανταποκριθούμε 
στις απαιτήσεις που θα προκύψουν και που αφορούν στις θέσεις 
εργασίες που τελικά θα κληθούμε να καλύψουμε. Έτσι, ταυτό-
χρονα, ελέγχουμε και αν ο επιλεγμένος Στόχος ταιριάζει στην 
προσωπικότητα μας, στις πραγματικές ικανότητες-δεξιότητες, 
καθώς και στις επαγγελματικές μας κλίσεις.

Πολλές φορές επιλέγουμε να ασχοληθούμε επαγγελματικά με 
κάτι που μας αρέσει στην προσωπική μας ζωή, χωρίς όμως να 
γνωρίζουμε στην πραγματικότητα ποια είναι η φύση της εργασίας 
αυτής και ποιες οι απαιτήσεις της και αν τελικά μπορούμε εμείς 
να τις καλύψουμε.

Η παγίδα είναι σίγουρα μεγάλη, αλλά η γνώση που προ-
κύπτει και που αφορά εμάς, είναι από την άλλη η προστασία 
μας για σίγουρα και σταθερά βήματα προς το επαγγελματικό 
μας μέλλον.

Μαρία Τουρλώτου
HR Specialist, MyFuture Career

www.myfuturecareer.com.gr
Σύνταξη Βιογραφικών,  

Προετοιμασία Επαγγελματικών Συνεντεύξεων Σύμβουλος  
Επαγγελματικής Καθοδήγησης

Στόχος: Οι σπουδές και η επιδιωκόμενη  
σύνδεση με την αγορά εργασίας
Η πρώτη ερώτηση που θέτουμε σε κάθε 

νέο υποψήφιο για μεταπτυχιακές σπου-
δές που απευθύνεται στο γραφείο μας, 

δεν αφορά ούτε στους βαθμούς, ούτε στην 
εργασιακή εμπειρία, ούτε στις βαθμολογίες 
των διεθνών τεστ αγγλικών ή δεξιοτήτων. Η 
βασική και κύρια ερώτηση που τους θέτουμε 
σχετίζεται με τις επαγγελματικές τους επιδιώξεις 
μετά την αποφοίτηση από το μεταπτυχιακό ή 
το προπτυχιακό πρόγραμμα στο οποίο ενδι-
αφέρονται να φοιτήσουν.

Και αυτό επειδή η εκπαίδευση δεν αποτελεί 
αυτοσκοπό. Σαφώς είναι άρρηκτα συνδεδε-
μένη με την προσωπική βελτίωση και την 
αυτό-ολοκλήρωση, ωστόσο εξυπηρετεί και 
ένα πολύ σημαντικό και στρατηγικό σκοπό: 
την προλείανση των οδών προς την επαγ-
γελματική επιτυχία. Για αυτό και η επιλογή 
προγραμμάτων και πανεπιστημίων πρέπει να 
εξυπηρετεί και αυτό το σκοπό και να μη γίνεται 
με αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια και μόνο.

Σαφώς και το περιεχόμενο και η εξειδίκευση 
ενός προγράμματος πρέπει να κεντρίζουν το 
ενδιαφέρον και να ικανοποιούν τις γνωστικές και 
ερευνητικές αναζητήσεις του/της υποψήφιου/
ας, ωστόσο η εφαρμογή των γνώσεων που 
θα αποκτηθούν γίνεται στην αγορά εργασίας. 
Και για αυτό εμείς στην Admitted επιμένουμε 
ότι η σύνδεση με την αγορά εργασίας πρέπει 
να είναι βασικότατο κριτήριο αξιολόγησης 
ενός προγράμματος, αρχικά προπτυχιακού 
και εν συνεχεία – και κυρίως – μεταπτυχι-
ακού. Ειδικά μάλιστα εάν το μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα αποτελεί στροφή σε νέο κλάδο, 
γνωστικό αντικείμενο ή εξειδίκευση, τότε το 
πανεπιστήμιο πρέπει να «ανοίγει την πρώτη 
επαγγελματική πόρτα» στους φοιτητές του.

Ο τρόπος που γίνεται αυτό είναι μέσω εγ-
γυημένων πρακτικών ασκήσεων (internships) 
ή έργων (projects) που υλοποιούνται σε συ-
νεργασία με συγκεκριμένες εταιρίες πάνω 
σε συγκεκριμένα πραγματικά προβλήματα 
των τελευταίων (company based projects). 
Τόσο διαδεδομένη τείνει να καταστεί η εν 

λόγω πρακτική, ώστε συχνά παρατηρούμε 
πια περιπτώσεις «χορηγών» εταιριών σε με-
ταπτυχιακά προγράμματα (PwC, Capgemini, 
ABN Amro, ING και άλλες). Αυτές οι εταιρίες 
– χορηγοί προσφέρουν εγγυημένες θέσεις 
πρακτικής άσκησης στους τελειόφοιτους των 
μεταπτυχιακών, ως υποχρεωτικό και δομικό 
στοιχείο του περιεχομένου και των προα-
παιτούμενων του προγράμματος. Με αυτόν 
τον τρόπο, όλοι μένουν ικανοποιημένοι: οι 
φοιτητές εφαρμόζουν στην πράξη όσα έχουν 
μάθει χωρίς καθυστέρηση, προσθέτουν ένα 
σημαντικό «όνομα» στο βιογραφικό τους, και 
έχουν την ευκαιρία να πείσουν την εταιρία να 
επενδύσει περισσότερο στις ικανότητές τους. 
Η εταιρία έχει μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία 
να αξιολογήσει νέο ταλέντο στην πράξη και 

βάσει των εξειδικευμένων αναγκών της, και 
μέσω της συνεργασίας με το πανεπιστήμιο 
προωθεί αυτά τα θέματα και τις γνώσεις που 
έχει ανάγκη, ώστε να διδάσκονται και να είναι 
σίγουρη ότι οι απόφοιτοι θα είναι εκπαιδευ-
μένοι ακριβώς πάνω σε αυτά τα θέματα που 
την ενδιαφέρουν. Τέλος, το πανεπιστήμιο 
ενδυναμώνει την αξία του προγράμματός 
του, καθώς επικαιροποιεί το περιεχόμενό 
του σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες 
της αγοράς εργασίας, και επιπρόσθετα το 
καθιστά πιο ελκυστικό καθώς μειώνει την 
αβεβαιότητα της απορρόφησης από την αγορά 
εργασίας, καθώς αποδεικνύει στην πράξη 
ότι οι απόφοιτοί του είναι ενδιαφέροντες για 
τις εταιρίες και μάλιστα τους δίνεται και μία 
πρώτη ευκαιρία εγγυημένα.

Σε προπτυχιακό επίπεδο, οι αντίστοιχες επι-
λογές είναι είτε συνεχόμενες καλοκαιρινές 
πρακτικές ασκήσεις με το που ολοκληρώνονται 
οι παραδόσεις μαθημάτων, είτε με την προ-
σθήκη ενός επιπλέον έτους στο πρόγραμμα 
σπουδών, κατά τη διάρκεια του οποίου, οι 
φοιτητές εργάζονται σε συνεργαζόμενες εταιρίες 
(placement year). Αυτό προσφέρεται κυρίως 
στα πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας, 
και αποτελεί δημοφιλέστατη επιλογή, όπως 
παρατηρούμε και από τους υποψήφιους προ-
πτυχιακών προγραμμάτων για τα πανεπιστήμια 
με τα οποία συνεργάζεται το γραφείο μας στον 
εν λόγω εκπαιδευτικό προορισμό.

Επομένως, η ακαδημαϊκή κοινότητα έχει 
πλήρως αντιληφθεί ότι η σύνδεση με την αγο-
ρά εργασίας αποτελεί πρωταρχικό στόχο του 
έργου που η ίδια επιτελεί. Ευτυχώς, καθώς 
κανείς δε θα ήταν ευχαριστημένος με πλήρως 
καταρτισμένους απόφοιτους οι οποίοι θα μετα-
τρέπονταν σε στρατιές ανέργων. Και ειδικά σε 
μεταπτυχιακό επίπεδο, αυτή η σύνδεση – με 
τη μορφή και των προαναφερθεισών πρακτι-
κών, αλλά και με το λεγόμενο “networking”, 
δηλαδή την ένταξη σε ένα δίκτυο εταιριών και 
επαγγελματιών – είναι απαραίτητη.

Όταν μάλιστα πρόκειται για μεταπτυχιακά 
σε πολύ ανταγωνιστικούς τομείς ή σε τομείς 
εντελώς καινούριους για τον/την υποψήφιο/α, 
τότε μιλάμε για στοιχείο εκ των ων ουκ άνευ. 
Και αυτό το τονίζουμε διαρκώς σε όλους τους 
υποψήφιους για τους οποίους αναλαμβάνουμε 
την πρόταση προγραμμάτων, αλλά και την 
προετοιμασία των φακέλων αιτήσεων. Επειδή, 
η επαγγελματική επιτυχία ενός απόφοιτου 
αποτελεί απόδειξη για τη σωστή και αρμονική 
συνεργασία μεταξύ του ίδιου/ της ίδιας, ενός 
συμβούλου εκπαίδευσης, του πανεπιστημίου, 
και της αγοράς εργασίας.

Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, ΜΒΑ
Σύμβουλος Εκπαίδευσης – Director

Admitted! Education Advisors and Agents
www.education-consulting.gr
info@education-consulting.gr
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hr community conference & awards 2015

Οι νιΚηΤΕΣ Των ΒρΑΒΕιων HR Community AwARds 2015

Οσα πραγματοποιήθηκαν στις 14 Μαΐου
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε 

το πρώτο HR Community Confer-
ence and Awards, που διοργανώθηκε 

στις 14 Μαΐου 2015, στο Divani Caravel. Το 
συνέδριο διοργανώθηκε από το skywalker.
gr και την Ethos Events. 

Στόχος της διοργάνωσης ήταν να εστιάσει στις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος της 
Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα, 
να αναδείξει τις αλλαγές που σημειώνονται 
στο ρόλο των στελεχών HR, να ακουστούν 
απόψεις και πληροφορίες με πρακτική αξία 
για το ακροατήριο.

Τα σχόλια που ακούσαμε τόσο από τους 
ομιλητές όσο και από τους συνέδρους δείχνουν 
ότι ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε σε μεγάλο 
βαθμό. Ο κύριος Δημήτρης Μιχαηλίδης, 
δημοσιογράφος στα ΑγροΝέα και ομιλητής 
του πρώτου πάνελ, έγραψε σχετικά με το HR 
Community Conference and Awards: «Σας 
ευχαριστώ για την ευκαιρία να συναντήσω 
τόσους ενδιαφέροντες ανθρώπους και να 
ανταλλάξω πολλές σκέψεις στο θέμα του 
ανθρώπινου δυναμικού σε ένα ευχάριστο 
και καλά οργανωμένο περιβάλλον, με 
χαμόγελα και ευχάριστη εξυπηρέτηση. Για 
όσους βρεθήκαμε στο CARAVELL Divani, στις 
14-5-2015, η συμμετοχή μας ήταν μια ευχάρι-
στη «όαση» στις καθημερινές επαγγελματικές 
αγωνίες, και τους έντονους ρυθμούς, ενώ οι 
πληροφορίες από τις έρευνες καθώς και οι key 
speakers έδωσαν πάρα πολλά ενδιαφέροντα 
στοιχεία». Η κυρία Σοφία Κουκουρλή, Σύμ-
βουλος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού & 
Εκπαίδευσης – Συστημάτων Ποιότητας, σχολίασε: 
«Όλες οι θεματικές καθώς και το πρόγραμμα 
ήταν καλοσχεδιασμένα.  Η ηλεκτρονική κάλυψη 
και ο τρόπος που έγιναν οι ερωτήσεις επίσης 
ήταν στα θετικά της διοργάνωσης… Όλοι 
νομίζω έχουμε ανάγκη από μια φρέσκια ιδέα».  

Η προσέλευση των συνέδρων ήταν μεγάλη 
και ξεπέρασε τις προσδοκίες των διοργανωτών. 
Σε αυτή την επιτυχία, σίγουρα συνέβαλε η 
υψηλή ποιότητα και το κύρος των ομιλητών 
του συνεδρίου, οι οποίοι μας τίμησαν με την 
παρουσία τους στηρίζοντας αυτή την προσπάθεια. 

Ο κ. Mark Gussetti, Senior Learning Consultant 
και Kirkpatrick Facilitator, ήταν ο keynote 
speaker του συνεδρίου. Η ομιλία του, με τίτλο 
«Becoming a Trusted HR Advisor», εστίασε 
στην ανάγκη επικοινωνίας με το Ανθρώπινο 
Δυναμικό της επιχείρησης και τον προσδιορισμό 
του HR από «τα αποτελέσματα που παράγουν 
προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση και κατά 
συνέπεια στους πελάτες της, τους επενδυτές 
και τους εργαζομένους της». 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η ομιλία του κ. 
Mike Booker, Managing Director της The 
Network, ο οποίος παρουσίασε τη διεθνή 
έρευνα Global Talent Survey. Η παρουσίασή 
του εστίασε στην απόκλιση που παρατηρείται 
σε παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ των αναγκών της 
αγοράς και των γνώσεων και ικανοτήτων των 
υποψηφίων. Επιπλέον, έδωσε εντυπωσιακά 
στοιχεία για τη μετακίνηση ανθρώπινου 
δυναμικού από και προς την Ελλάδα. Η χώρα 
μας είναι κάτω από το παγκόσμιο μέσο όρο 
όσον αφορά την πρόθεση των κατοίκων 
της να αποχωρήσουν για λόγους καριέρας 
(λίγο πιο χαμηλά από το 50%). Επιπλέον, 
το ποσοστό υπηκόων άλλων χωρών που 
θέλει να έρθει για εργασία στη χώρα μας 
είναι υψηλού μορφωτικού επιπέδου και 
θέλει να εγκατασταθεί για 5-10 χρόνια στην 
Ελλάδα, δηλαδή πολλά χρόνια πάνω από 
τον παγκόσμιο μέσο όρο, αφού σε άλλες 
χώρες δηλώνουν πρόθυμοι να παραμείνουν 
μέχρι 2 χρόνια. Εντύπωση προκάλεσε το 
γεγονός ότι στη Γαλλία και την Ολλανδία, 

το ποσοστό των ανθρώπων που δηλώνουν 
πρόθυμοι να φύγουν από τη χώρα τους για 
μια καλύτερη επαγγελματική ευκαιρία φτάνει 
σχεδόν το 95%. 

Η έρευνα της Focus Bari παρουσιάστηκε από 
την κ. Άννα Καραδημητρίου, Αντιπρόεδρο και 
Γενική Διευθύντρια Καταναλωτικών Ερευνών 
και εστίαζε στο πώς επιδρά η χρήση των 
social media στην προσέλκυση και επιλογή 
του προσωπικού. 

Μεγάλο ενδιαφέρον είχαν και οι ομιλίες των 
keynote speakers σε κάθε πάνελ, καθώς και 
οι απόψεις που ακούστηκαν στα πάνελ. Το 
πάνελ Ι επικεντρώθηκε στην «Αρχιτεκτονική 
του εργασιακού τοπίου στην Ελλάδα». 
Την εισαγωγική ομιλία έκανε η κ. Νάνσυ 
Παλεξανδρή, ομότιμη καθηγήτρια του Οικο-
νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «Οι 
εξελίξεις στο χώρο της Διοίκησης Ανθρώπινου 
Δυναμικού». Η κ. Παπαλεξανδρή είχε και το 
ρόλο συντονιστή στο πάνελ, όπου συμμε-
τείχαν ακόμη οι κ.κ. Δημήτριος Μιχαηλίδης, 
δημοσιογράφος, ΑγροΝέα, Σοφία Κουκουρλή, 
Σύμβουλος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 
& Εκπαίδευσης-Συστημάτων Ποιότητας, Πέτρος 
Ραπανάκης, Employee and Labor Relations 
Consultant, και Σπύρος Ακριβός, Οργανωσιακός 
Σύμβουλος Gestalt, Μουσικός, Educament, 
Ακτινολόγος Τεχνολόγος. 

Το δεύτερο πάνελ με θέμα «HR Community: 
Υπηρετώντας την Ελληνική Επιχειρηματι-
κότητα» συντόνιζε η κ. Μαρία Γεωργαλά, 
Κοινωνιολόγος-Σύμβουλος Σταδιοδρομίας 
DEA Επικοινωνίας & Πληροφορίας-GCDF, η 
οποία είχε και την ευθύνη για όλο το πρό-
γραμμα και το περιεχόμενο του συνεδρίου. Οι 
συμμετέχοντες του πάνελ ήταν ο κ. Βασίλειος 
Αϊβαζίδης, Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού, η κ. Βαρβάρα Ασημακοπούλου, 
ΜΒΑ, ACC, President, International Coach 
Federation Greece chapter (ICF), ο κ. Γιάννης 
Κουτράκης, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Νοτιοανατολικής Ευρώπης, IBM και ο 
κ. Δημήτρης Παυλόπουλος, Founder & CEO, 
Ecinisi Business Centers. 

Στο πάνελ ΙΙΙ, keynote speaker ήταν ο κ. 
Γιώργος Ζαφειρίου, CEO, Comergon SA Risk 
Managers Insurance Brokers. Με συντονιστή τον 
κ. Γιώργο Μπιθυμήτρη, Διδάκτορα Κοινωνικής 
Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Project manager, 

Όμιλος ΑΠΟΨΗ (Υπηρεσίες Εκπαίδευσης & 
Συμβουλευτικής), οι ομιλητές τοποθετήθη-
καν στο θέμα «Οικοσύστημα HR: Εργαλεία 
για αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου 
Δυναμικού». Συμμετείχαν οι κύριοι Γιώργος 
Ζαφειρίου, CEO, Comergon SA Risk Managers 
Insurance Brokers, Ιωάννης Άγγελος Λιάτσος, 
HR Management Consultant & Co-Owner 
of Great Escape intelligent Entertainment 
& Shareholder of Kastelorizo Group, Καλ-
λιόπη Μαρίνη, Ψυχολόγος Msc., Σύμβουλος 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ISON/
PSYCHOMETRICA, Αθηνά Π. Ντόβα, COO & 
Co-Founder, Owiwi και Βασίλειος Γ. Πρασσάς, 
Εμπορικός Διευθυντής & HR Director, Όμιλος 
Εταιρειών Epsilon Net. 

Οι εργασίες του συνεδρίου έκλεισαν με 
την παρουσίαση case study από χορηγούς. 
Συγκεκριμένα, στο πρώτο case study, ο κύριος 
Βασίλειος Γ. Πρασσάς, Εμπορικός Διευθυντής 
& HR Director, Όμιλος Εταιρειών Epsilon Net, 
μας μίλησε για τη διασφάλιση της νομιμότητας 
του εργοδότη από τις αλλαγές της νομοθεσίας. 
Ακολούθησε η κυρία Κονδυλένια Γουρδουβέλη, 
HCM/ HRMS Solutions Division Manager, Uni 
Systems S.A. και παρουσίασε το case study: «Σε 
Μια Εποχή Ραγδαίων Εξελίξεων και Αλλαγών 
οι Σύγχρονοι Οργανισμοί Χρειάζεται να 
Προσαρμοστούν Άμεσα στις Νέες Προοπτικές 
Ανάπτυξης». Το τρίτο case study ήρθαν να 
παρουσιάσουν η κυρία Αθηνά Π. Ντόβα, 
COO & Co-Founder, Owiwi και ο κύριος Ηλίας 
Βαρθολομαίος, CEO & Co-Founder, Owiwi

Την ενότητα αυτή έκλεισε ο κύριος Ιωάννης 
Άγγελος Λιάτσος, HR Management Consultant 
& Co-Owner of Great Escape intelligent Enter-
tainment & Shareholder of Kastelorizo Group, 
με θέμα: «Πώς τα Escape rooms μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως ένα χρήσιμο εργαλείο 
για το HR».

Κορύφωση του συνεδρίου ήταν η απονομή 
των HR Community Awards 2015. Την κριτική 
επιτροπή αποτελούσαν οι: 
• Βασίλειος Αϊβαζίδης, Σύμβουλος Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού
• Βαρβάρα Ασημακοπούλου, ΜΒΑ, ACC, 
President, International Coach Federation 
Greece chapter (ICF)
• Δρ. Ευθύμιος Ζαχαρόπουλος, Πρύτανης, 
Deree

• Μαρία Κουτσαύτη, Σύμβουλος Διαχείρισης 
Σταδιοδρομίας, Career Associates
• Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρόεδρος, Εμπο-
ρικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
• Δημήτρης Μπουραντάς, Δ/ντης Μεταπτυ-
χιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Ανθρώ-
πινου Δυναμικού
• Δρ. Σοφία Πρωτόπαπα, Director of the 
Career Development Office, Hellenic American 
College

Νικητές αναδείχθηκαν οι:
1. Βραβείο Δημιουργικού Εργασιακού Πε-
ριβάλλοντος
BRONZE: EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ 
BRONZE: Software Competitiveness  
International (Soft Com International)
SILVER: ΤΡΑΒΕΛΠΛΑΝΕΤ24 Α.Ε.
2. Βραβείο Διακράτησης Προσωπικού
BRONZE: ELVIAL S.A.
SILVER: ΨΗΜΙΤΗ Α.Ε.
3. Βραβείο Διαχείρισης Αλλαγών
SILVER: CELESTYAL CRUISES S.A.
4. Βραβείο Ισορροπίας Επαγγελματικής – 
Προσωπικής Ζωής
SILVER: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
5.Βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
(ΕΚΕ)
BRONZE: Positivity Coaching
SILVER: CELESTYAL CRUISES S.A.
SILVER: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
6.Βραβείο Καινοτόμου Πρακτικής
BRONZE: GREAT ESCAPE
SILVER: EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ
7. Βραβείο Υγιεινής και Ασφάλειας
GOLD: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
8. Βραβείο Πολιτικής Κινήτρων και Παροχών
ΒRONZE: Software Competitiveness  
International (Soft Com International)
SILVER: CELESTYAL CRUISES S.A.
9 Βραβείο Διαχείρισης Απόδοσης & Αμοιβών
SILVER: CELESTYAL CRUISES S.A.
10. Βραβείο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού
BRONZE: ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΨΗ
SILVER: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
11. Βραβείο Εφαρμογής Τεχνολογίας
BRONZE: Owiwi
12. Βραβείο Αποτελεσματικής Διαχείρισης 
Κρίσης
BRONZE: ΨΗΜΙΤΗ Α.Ε.
13. Βραβείο Διασυνοριακής Διαχείρισης 
Ανθρώπινου Δυναμικού
BRONZE: ICAP Outsourcing Solutions
14. Βραβείο Συστήματος Διαχείρισης  
Ανθρώπινων Πόρων
GOLD: EPSILON NET
15. Βραβείο Ψυχομετρικών Εργαλείων
BRONZE: OWIWI
BRONZE: ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΨΗ
16. Βραβείο Συμβούλων Επαγγελματικής 
Ανάπτυξης
BRONZE: ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΨΗ
17. Βραβείο Intranet ως Εργαλείο HR
SILVER: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
18. Βραβείο Website και Διεπαφών
BRONZE: EPSILON NET
BRONZE: Software Competitiveness International 
(Soft Com International)
19. Βραβείο Καλύτερου Τμήματος Ανθρώπινου 
Δυναμικού
SILVER: CELESTYAL CRUISES S.A.

Περισσότερα για τους ομιλητές, τους 
συντονιστές, φωτογραφίες από την απονο-
μή των βραβείων, τους χορηγούς και άλλες 
πληροφορίες, μπορείτε να δείτε στο site του 
HR Community Conference & Awards 2015: 
www.hrcommunity.gr 
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επιχειρηματικοτητα

Το marketing, εξορισμού είναι εκείνη η διαδικασία, η οποία 
συνδέει το προϊόν ή την υπηρεσία μας με τον πελάτη. Η λέξη 
διαδικασία, δεν έχει επιλεγεί τυχαία. Δηλώνει μια ακολουθία 
ενεργειών και όχι μία μεμονωμένη ενέργεια. Έτσι η απάντηση 
στο ερώτημα γιατί μία επιχείρηση, μεγάλη ή μικρή χρειάζεται 
marketing είναι γιατί η κάθε επιχείρηση χρειάζεται πελάτες!

Μπορεί κάποιος να έχει δημιουργήσει το πιο καινοτόμο, ποιο-
τικό, αποτελεσματικό και χρήσιμο για τους καταναλωτές προϊόν. 
Αν όμως οι καταναλωτές δε μάθουν ποτέ για αυτό το προϊόν, 
τότε το αποτέλεσμα θα είναι να μην το ζητήσουν και φυσικά να 
μην το αγοράσουν.

Η αγορά αλλάζει (η Ελληνική αγορά είναι χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αγοράς που αλλάζει ραγδαία τα τελευταία χρόνια) 
επομένως οι επιχειρήσεις χρειάζονται προσαρμοστικότητα. Δεν 
μπορεί πλέον κανείς να περιμένει να τον ψάξει ο πελάτης σε 
"επαγγελματικούς καταλόγους" για να τον βρει, γιατί μέχρι τότε 
τον πελάτη θα τον έχει ήδη βρει-προσεγγίσει κάποιος ανταγω-
νιστής που δραστηριοποιείται περισσότερο.

Επίσης οι καταναλωτές βομβαρδίζονται καθημερινά από χι-
λιάδες μηνύματα. Εάν η δική μας επιχείρηση δεν κάνει καμία 
ενέργεια επικοινωνίας τότε ακόμα και να μας γνωρίζουν ήδη οι 
πελάτες μας θα μας ξεχάσουν σύντομα.

Για όλους τους παραπάνω λόγους μία επιχείρηση χρειάζεται 
το marketing!

Σε κάθε επιχείρηση, χρειάζεται κανείς να επενδύσει χρήματα 
για να κερδίσει χρήματα. Μια επένδυση στο μάρκετινγκ είναι 
εξίσου, αν όχι και περισσότερο, σημαντική με επενδύσεις σε 
μηχανήματα, προσωπικό, πρώτες ύλες κτλ.

Μία μικρή επιχείρηση όμως, δε διαθέτει πάντα ένα αρκετά 
μεγάλο budget, να επενδύσει σε διαφήμιση-επικοινωνία και για 
το λόγο αυτό αποθαρρύνεται και δεν κάνει καμία ενέργεια μέχρι 

"να φτιάξουν τα πράγματα" και "αυξηθούν τα κέρδη". Όμως 
όπως αναφέρθηκε και στην αρχή, αν δεν έρθει ο καταναλωτής 
σε επαφή με το προϊόν ή με το brand μας, τότε δε θα το αγοράσει 
και" τα πράγματα" όχι μόνο "δε φτιάχνουν" αλλά ο τζίρος της 
επιχείρησης μειώνεται συνεχώς.

 Η λύση για τις μικρές κυρίως επιχειρήσεις είναι η εξεύρεση νέων 
τρόπων επικοινωνίας, πιο οικονομικών αλλά και πιο αποδοτικών:

1. Χρησιμοποιείστε το Internet
Το Internet, μπορεί να μεταδώσει το μήνυμά μας πολύ γρήγορα, 

πολύ στοχευμένα και κυρίως πολύ πιο οικονομικά.
Σωστή και επαγγελματική χρήση των Social Media, email 

campaigns, newsletters, SEO, Google ads είναι κάποια από 
τα εργαλεία του Internet Marketing τα οποία μπορεί να είναι 
εξαιρετικά αποδοτικά.

2. Δημιουργήστε «Θόρυβο» γύρω από την επιχείρησή σας 
ή το brand σας

Χρησιμοποιείστε το word of mouth (επικοινωνία από 
"στόμα σε στόμα"), συνδεθείτε με opinion leaders, βρείτε 
«πρεσβευτές-ambassadors» για τη μάρκα σας, προβληθείτε 
μέσω χορηγιών.

3. Αναζητήστε δημοσιότητα-Public Relations
Στείλτε Δελτία Τύπου για τα νέα σας σε Μέσα Ενημέρωσης 

σχετικά με το κοινό σας (sites, blogs) που ενδιαφέρονται να τα 
δημοσιεύσουν, κάντε προσφορές προς τους αναγνώστες τους, 
για δωρεάν υπηρεσίες ή προϊόντα.

4. Δικτυωθείτε-ενημερωθείτε
Συμμετέχετε σε εκθέσεις, σε forums, σε events. Μιλήστε παντού 

για το brand ή την επιχείρησή σας. Σε τέτοιου είδους συγκεντρώ-
σεις θα βρείτε από δυνητικούς σας πελάτες έως συνεργάτες και 
επενδυτές.

5. Συνεργαστείτε
Κάντε συνέργειες με άλλες επιχειρήσεις-άλλες μάρκες.«Η 

ισχύς εν τη ενώσει» επιμερίζει τα κόστη και ενδυναμώνει την 
επικοινωνία.

Βίκυ Πέππα, International Marketing Consultant
General Manager at A bit Of Greece

Γιατί οι μικρές επιχειρήσεις χρειάζονται το marketing;

«Επιχειρηματικότητα και η αναπτυξιακή  
δυναμική της καινοτομικής δραστηριότητας»
Η επιχειρηματικότητα αποτελεί νοοτροπία 

αλλά συνάμα και μια πολυδιάστατη έν-
νοια. Αναφέρεται στην ικανότητα ενός 

ατόμου ή και μιας ομάδας να αναγνωρίζει και 
να εκμεταλλεύεται ευκαρίες προκειμένου να 
πετύχει οικονομικό όφελος ή οποιαδηπότε άλλη 
μορφή προστιθέμενης αξίας. Η έννοια της επιχει-
ρηματικότητας αφορά τα άτομα, τις επιλογές και 
τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν κατά την 
έναρξη, εξαγορά ή λειτουργία μιας επιχείρησης 
ή τη συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων.

 Για να αποκτήσει η σύγχρονη οικονομία αντα-
γωνιστικό και δυναμικό χαρακτήρα, η επιχειρη-
ματικότητα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα. 
Είναι η κινητήρια δύναμη για την οικονομική 
ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων ερ-
γασίας, απελευθερώνοντας το ανθρώπινο δυ-
ναμικό και επιτρέποντας τη μετατροπή ιδεών σε 
επιτυχημένες προσπάθειες. 

 Είναι πλέον παραδεκτή πραγματικότητα πως 
η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε μια διαρκή 
ύφεση και οι επιχειρηματικότητα καλείται να 
ανταπεξέλθει και να αναπτυχθεί σε ένα ιδιαί-
τερα δυσμενές οικονομικό και ανταγωνιστικό 
περιβάλλον το οποίο μεταβάλλεται συνεχώς. 
Μέσα σε αυτές λοιπόν τις πραγματικά δύσκολες 
συνθήκες της χρηματοπιστωτικής κρίσης, κοινός 
στόχος των επιχειρήσεων είναι η δημιουργία 
ενός διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτή-
ματος. Η καινοτομική επιχειρηματικότητα μπορεί 
να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο προς την 
κατεύθυνση αυτή. 

 Ο Peter Drucker χαρακτήρισε την καινοτομία 
«ως το αναγκαίο εργαλείο που διαθέτουν οι 
επιχειρήσεις για να εκμεταλλευτούν την αλλα-
γή, η οποία αποτελεί την ευκαιρία μιας διαφο-
ρετικής επιχειρηματικής δραστηριότητας». Η 
επιχειρηματικότητα είναι στενά συνδεδεμένη 
με την καινοτομία καθώς αναζητά σε μία αδιά-
λειπτη βάση «το νέο» που να ανταποκρίνεται 
στις εξελισσόμενες ανάγκες της επιχείρησης και 

του περιβάλλοντός της.  Η καινοτομία μπορεί 
να αφορά είτε στο επιχειρησιακό μοντέλο, είτε 
να είναι τεχνολογική. Σημασία βέβαια έχει πόσο 
αποτελεσματικά εφαρμόζεται η καινοτομία στην 
αγορά και όχι πόσο έξυπνη είναι.

 Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον 
επιτάσσει από μια επιχείρηση για να είναι ανταγω-
νιστκή να καινοτομεί συνεχώς, να διαφοροποιείται 
και να αναβαθμίζεται. Εντούτοις, η καινοτομία 
δεν είναι αυθύπαρκτη αλλά καθορίζεται από 
συγκεκριμένους δείκτες όπως η επιθυμία των 
καταναλωτών να χρησιμοποιούν νέα προϊόντα, 
η διαθεσιμότητα στελεχών και η ικανότητά τους 
να δημιουργούν καινοτομικές ιδέες, οι διαθέσι-
μοι πόροι, η καταλληλότητα των υφιστάμενων 
υποδομών, κτλ. 

H καινοτομία μπορεί και προσφέρει ανταγωνι-
στικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις αυξάνοντας 

την παραγωγικότητά τους, την κερδοφορία τους, 
το μερίδιο αγοράς τους, το βαθμό ικανοποίησης 
των πελατών, την ποιότητα των παρεχόμενων 
προϊόντων και υπηρεσιών καθώς επίσης, ανοί-
γοντας και νέες αγορές.

 Ωστόσο, εμπειρικές μελέτες έχουν αποδείξει 
πως μια καινοτομική επιχειρηματική δραστηριότητα 
συνδέεται άρρηκτα με την επιχειρηματική συμπε-
ριφορά υψηλού ρίσκου καθώς το μεγαλύτερο 
ποσοστό των καινοτομιών δεν ολοκληρώνεται 
σχεδόν ποτέ και μπορεί να μην εξυπηρετήσουν 
κανέναν αρχικό ή τελικό επιχειρηματικό στόχο. 

 Για το λόγο αυτό, είναι πρωτεύουσας σημασίας 
να γίνει ξεκάθαρο και σαφές στις εκάστοτε διοι-
κούσες αρχές να πορευθούν με την αντίληψη πως 
η καινοτομία οδηγεί σε επιχειρηματική επιτυχιά 
μόνο όταν γίνει βασική εταιρική φιλοσοφία. 
Κατ’επέκταση, η τήρηση μίας συντονισμένης 

και μεθοδευμένης στρατηγικής διαδικασίας είναι 
αναπόσπαστο κομμάτι: αρχικά δημιουργία και-
νοτόμων ιδεών, στη συνέχεια, αξιολόγηση της 
δυνατότητας υλοποίησης τους και του κόστους 
εφαρμογής τους , αλλά και των επιπρόσθετων 
εσόδων που θα αποφέρε ο σχεδιασμός της 
υλοποίησης της καινοτομίας (παραγωγικής και 
εμπορικής) και στη συνέχεια, η παρακολούθηση 
και ενδεχομένως η τροποποίηση ορισμένων 
τμημάτων της εάν βέβαια αυτή είναι απαραίτητη. 
Άλλωστε, επιτυχημένη καινοτομική χαρακτη-
ρίζεται μια επιχείρηση η οποία έχει κατανοήσει 
σε βάθος πως αφενός η καινοτομία δεν είναι 
τυχαίο γεγονός αλλά αποτελεί επιχειρησιακή 
διαδικασία και αφετέρου πως το management 
της καινοτομικής δραστηριότητας είναι αναγκαίο.

 Ένα αποτελεσματικό management πρέπει να 
βασίζεται στις εξής δομές:
1. Στην εστίαση της επιχειρηματικής δραστηρι-
ότητας και η αποφυγή διασποράς της.
2. Στην κατάλληλη επιλογλητου οργανωσιακού 
μοντέλου.
3. Το management δεν είναι μονόπλευρο πιστεύ-
οντας πως η καινοτομία ειναι μονάχα τεχνολογική 
ή εμπορική ή οργανωσιακή.
4. Στην ανάπτυξη σωστής επικοινωνίας και συ-
νεργασίας όλων των εμπλεκόμενων κάτω από 
έναν κοινο στόχο.
5. Στην ανάπτυξη μιας ενιαίας επιχειρησιακής 
καινοτομικής κουλτούρας. 

 Ολοκληρώνοντας, αυτό που ενδεχομένως 
θα πρέπει να επισημανθεί και είναι μείζονος 
σπουδαιότητας, είναι το γεγονός πως τελικά η 
ενσωμάτωση μιας κουλτούρας που θα ευνοεί 
την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της 
καινοτομίας θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχική 
ανάγκη των επιχειρήσεων που δεν επιθυμούν 
να αφήσουν το μέλλον τους στην τύχη.  

Αΐντα Νίκα, Πρόεδρος  
του μη κερδοσκοπικού φορέα BUSINESS 

MENTALITY, Ιδρύτρια της A.I.D.A. Marketing & 
Business Development 
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εθελοντισμοσ

Μια ομάδα νέων ανθρώπων έχει θέσει 
τις δυνάμεις της στο να αποδείξει ότι οι 
πολίτες έχουν τη δύναμη να δημιουρ-

γήσουν αλλαγές. Η Ειρήνη Κωστάκη, η Νάντια 
Δρακούλα, η Μαρία Ναθαναήλ, ο Στέφανος 
Λουκόπουλος, ο Αντώνης Σβαρτς και ο Πανα-
γιώτης Βλάχος δημιούργησαν το vouliwatch για 
όλους εμάς. Μια ιντερνετική πλατφόρμα που μας 
επιτρέπει να ελέγχουμε με απλό τρόπο τι γίνεται 
στη Βουλή, να ελέγχουμε τους βουλευτές μας 
μέσω ερωτήσεων και να καταθέτουμε τις δικές 
μας προτάσεις. Η κοινωνία των πολιτών βρήκε 
έναν ισχυρό σύμμαχο, μέσω της οποίας προω-
θείται η δημοκρατία και ο διάλογος. Ο Στέφανος 
Λουκόπουλος, Εκτελεστικός Διευθυντής του 
Vouliwatch, μας εξηγεί γιατί είναι απαραίτητη η 
ύπαρξη του vouliwatch στη χώρα που γέννησε 
τη δημοκρατία.

Τι είναι το vouliwatch;
Είναι ένας πολιτικά ανεξάρτητος Μη Κερδοσκο-

πικός Οργανισμός, ο οποίος έχει ως κύριο στόχο 
να ενισχύσει τη δημοκρατία παντρεύοντας την 
ψηφιακή τεχνολογία με την πολιτική. Θέλουμε 
να φέρουμε τους πολίτες πιο κοντά στη Βουλή 
και στο έργο των βουλευτών. Πρακτικά είμαστε 
ένα παρατηρητήριο της Βουλής. 

Η πρωτοβουλία για να φτιάξετε το vouliwatch 
πώς ξεκίνησε;
Η κεντρική ομάδα αποτελείται από 6 άτομα. 

Πολλοί από εμάς ζούσαμε στο εξωτερικό για 
αρκετά χρόνια και είχαμε επαφές με διάφορους 
οργανισμούς. Στη Γερμανία είδαμε ότι υπήρχε 
ένα site παρόμοιο με το δικό μας vouliwatch, 
το οποίο δραστηριοποιείται από το 2004 και το 
οποίο είναι το πρώτο του είδους του και από εκεί 
πήραμε την ιδέα. Ήρθαμε σε επαφή μαζί τους 
και μας έδωσαν κάποιες συμβουλές και αφού 
το εξετάσαμε περίπου ένα χρόνο αποφασίσαμε 
να το ξεκινήσουμε.

Σε ποιους απευθύνεται και τι επιδιώκει;
Πιστεύουμε ότι δημοκρατία δε σημαίνει ψη-

φίζω μια φορά τα 4 χρόνια και έπειτα νίπτω τας 
χείρας μου. Η δημοκρατία έχει ως προαπαιτού-
μενα δύο πράγματα. Πρώτον σωστή ενημέρωση 
των πολιτών και δεύτερον συμμετοχή. Για να 
έχεις το ένα χρειάζεσαι και το άλλο, μεταξύ 
τους υπάρχει μια αλληλοσύνδεση. Πιστεύουμε 
ότι μπορούμε να γεφυρώσουμε το χάσμα που 
έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια ανάμεσα 
στους πολίτες και στους δημοκρατικούς μας 
θεσμούς, διότι πέρα από την κρίση η οποία έχει 
αποξενώσει τον κόσμο προς τους πολιτικούς και 
έχει δημιουργήσει ένα κλίμα καχυποψίας, το 
οποίο δεν είναι απαραίτητα κακό, καθώς είναι 
ένα φαινόμενο που κάπου βασίζεται, από την 
άλλη όμως παρατηρούμε ότι έχει ξεκινήσει να 
παίρνει η μπάλα τους θεσμούς, όχι μόνο τους 
πολιτικούς. Μάλιστα όλη αυτή η διαδικασία 
έχει οδηγήσει στην άνοδο της Χρυσής Αυγής, 
η οποία παραμένει αρκετά ψηλά και χρειάζεται 
ιδιαίτερη προσοχή καθώς είναι ένα φαινόμενο 
αρκετά επικίνδυνο. 

Αυτό που θέλουμε είναι να ενημερώσουμε 
τον κόσμο, να του δώσουμε το έναυσμα για να 
δραστηριοποιηθεί και να μην είναι παθητικός 
δέκτης των καταστάσεων. Ο κόσμος ο απλός 
που θα κάτσει να διαβάσει ένα νομοσχέδιο, είναι 
πιθανό να μην καταλάβει τι διαβάζει γιατί είναι 
γραμμένο με νομικίστικο τρόπο. Εμείς αυτό που 
κάνουμε είναι ότι παίρνουμε το νομοσχέδιο, το 
εξηγούμε σε λίγες γραμμές, με αρκετά απλό και 
κατανοητό τρόπο, έτσι ώστε να έχει μια εικόνα 
ο πολίτης. 

Απευθυνόμαστε πρώτα και κύρια σε όσους 
έχουν πρόσβαση στο internet. Κυρίως στους 
νέους ανθρώπους γιατί είναι πιο εύκολο να 
αλλάξεις τη νοοτροπία του νέου παρά κάποιον 
που έχει μεγαλώσει σε ένα σύστημα και θεωρεί 
ότι δεν αλλάζουν τα πράγματα. Άλλωστε το site 
μας έχοντας τη συγκεκριμένη στόχευση είναι 
πιο φιλικό προς τους νέους σε ηλικία χρήστες. 

Είναι πολύ σημαντικό να ασχολούμαστε με την 
πολιτική από μικρή ηλικία και αυτή η διαδικασία 
να μας γίνει τρόπος ζωής.

Στην Ελλάδα υπάρχει μια γενική εικόνα ότι 
όποιος ασχολείται με την πολιτική έχει ίδιο 
όφελος. Εσείς πως χρηματοδοτείστε;

Με ενοχλεί αρκετά αυτά που λέγονται κατά 
καιρούς γιατί πολύς κόσμος δεν καταλαβαίνει 
ότι υπάρχουν άνθρωποι που όντως θέλουν να 
βελτιώσουν την κατάσταση γύρω τους χωρίς να 
αποσκοπούν σε κάτι άλλο. Όλη μου την καριέρα 
δούλευα σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς γιατί 
πιστεύω στη δύναμη των πολιτών, πιστεύω στην 
αλλαγή από τα κάτω προς τα πάνω. Άρα εμείς 
δεν έχουμε τέτοιες φιλοδοξίες. 

Όπως όλες οι Μ.Κ.Ο. έχουμε το άγχος της 
χρηματοδότησης. Ξεκινήσαμε με δικούς μας 
πόρους, όπου το κάθε μέλος της ομάδας έδινε 
όσα μπορούσε όταν μπορούσε για να ξεκινήσει 
αυτό το site. Στη συνέχεια κάναμε μια καμπάνια 
κοινωνικής χρηματοδότησης από όπου αντλή-
σαμε ένα σεβαστό ποσό που μας βοήθησε, μετά 
κάναμε αίτηση σε ιδρύματα όπου καταφέραμε να 
εξασφαλίσουμε ένα ποσό που θα μας βοηθήσει 
να ανταπεξέλθουμε μέχρι το τέλος του ’15. Τώρα 
συνεχίζω και ψάχνω για πόρους και μάλιστα θα 
στραφούμε προς την Ε.Ε., έχουμε αρχίσει να 
γινόμαστε περισσότερο projectoriented. Έχου-
με κάνει αίτηση στο Erasmus plus με στόχο να 
βοηθήσουμε να στηθεί ένα parliamentwatch 
στην Κύπρο, οπότε αν πάρουμε το συγκεκριμένο 
project περιμένουμε και από εκεί κάποια έσοδα. 
Τέλος υπάρχουν οι δωρεές των πολιτών, όπου 
συνήθως καταθέτουν κάποια μικροποσά ως στήριξη 
που φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό 
είναι το οικονομικό μας μοντέλο μέχρις στιγμής.

Παρατηρούμε μια ιδιαιτερότητα σε εσάς. 
Έχετε προσπαθήσει να παντρέψετε τις νέες 
τεχνολογίες με την πολιτική. Αυτό για ποιο 
λόγο το κάνετε;
Πιστεύουμε ότι είναι ο μόνος τρόπος για να 

υπάρξει περισσότερη συμμετοχή του κόσμου. 
Μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών, μας παρέ-
χονται κάποια εργαλεία που μας βοηθάνε να 
παρακολουθούμε πιο άνετα, πιο δυναμικά και 
πιο άμεσα το τι γίνεται στη Βουλή. Με αυτό 
τον τρόπο μπορούμε να προσελκύσουμε πολύ 
περισσότερο κόσμο. Η τεχνολογία είναι πάρα 
πολύ σημαντική για τη δημοκρατία και δεν είναι 
δική μας γνώμη, αλλά υπάρχει ένα παγκόσμιο 
κίνημα από parliamentwatch που λένε αυτό το 
απλό πράγμα. Για να υπάρξει σωστή δημοκρα-
τία χρειάζεται να υπάρχει και συμμετοχή. Αυτό 
το καταφέρνουμε μέσα από το internet, για 
να μπορούμε να ενημερώνουμε εκατομμύρια 
πολίτες απλά και άμεσα. Στην Ελλάδα όντως 
υπάρχει θέμα κυρίως κουλτούρας, γιατί δεν έχει 
αναπτυχθεί πλήρως το digitalculture.

Μέσα από τη δράση σας τι αποτελέσματα 
έχετε βγάλει;

Για εμένα το πιο βασικό είναι ότι κοντά στα 
200.000 άτομα έχουν μπει στη διαδικασία να 
περιηγηθούν στο site, να μάθουν πως λειτουργεί 
η Βουλή και να μάθουν ποιος βουλευτής τους 
εκπροσωπεί, γιατί πολλοί μπορεί να μην ξέρανε 
καν ποιος είναι ο βουλευτής της περιφέρειάς τους 
ή τι κάνει ο εκάστοτε βουλευτής μέσα στη Βουλή. 

Πιο τρανταχτό αποτέλεσμα είναι ότι στείλαμε 
μια επιστολή σε όλους τους βουλευτές, όπου 
αιτούμασταν μεγαλύτερη διαφάνεια και πρό-
σβαση σε δεδομένα, γιατί για να μάθω στοιχεία 
για μια ονομαστική ψηφοφορία θα πρέπει να 
έχω συνεχώς ένα άτομο μέσα στη Βουλή που 
να καταγράφει τα πάντα. Όλα αυτά δεν υπάρ-
χουν. Εμείς από τη μεριά μας κάναμε το αίτημα, 
ανταποκρίθηκε ένας βουλευτής, και αυτός με 
τη σειρά του έκανε το αίτημά μας ερώτηση στον 
αρμόδιο υπουργό.

Επίσης ένα ακόμα σημαντικό είναι ότι πρόσφα-
τα ένας βουλευτής βασίστηκε σε μια ερώτηση 
που του έγινε από πολίτη και έκανε παρέμβαση 
στη Βουλή. Σε διεθνές επίπεδο είμαστε ο μόνος 
Ελληνικός οργανισμός ο οποίος συμμετέχει στο 
δίκτυο του UNCAC (United Nations Coalition 
Against Corruption) αλλά και που έχει υπογράψει 
τη «Δήλωση για την Κοινοβουλευτική Διαφά-
νεια» ως μέλος του διεθνές δικτύου «Οpening 
Parliament». Τέλος μεγάλη επιτυχία συνιστά 
και η δημιουργία του international parliament 
watch network το οποίο και έγινε μετά από δική 
μας πρωτοβουλία. 

Βλέπουμε μία καθημερινή επαφή με τον πο-
λιτικό κόσμο και μάλιστα και επιτυχίες. Όμως 
ξεκινώντας τι δυσκολίες είχατε αντιμετωπίσει; 
Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν τα χρήματα, η 

έλλειψη πόρων. Ιδέες είχαμε πολλές, αλλά κο-
στίζουν. Επίσης πολλοί βουλευτές δεν έβλεπαν 
το όλο εγχείρημα ως κάτι με το οποίο θα άξιζε 
να ασχοληθούν. Εμείς όταν ξεκινήσαμε κάναμε 
μία κλειστή παρουσίαση, όπου καλέστηκαν όλοι 
οι βουλευτές, από τους οποίους ήρθαν 50, τους 
εξηγήσαμε ποιοι είμαστε, τι κάνουμε και τι θέ-
λουμε να πετύχουμε, αρκετοί μας συνεχάρησαν 
γι’ αυτή μας την πρωτοβουλία αλλά η ενεργή 
συμμετοχή των πολιτικών δεν επετεύχθη. Αυτό 
όμως έχει πλέον αντιστραφεί καθώς κάθε μήνα 
παίρνουμε τουλάχιστον 10 απαντήσεις από βου-
λευτές. Δυστυχώς εξακολουθεί να υφίσταται ως 
ζήτημα η συμμετοχή τους. Αρκετοί βουλευτές 
το αντιλαμβάνονται ως έξτρα δουλειά.

Συμμετέχετε και σε ένα διεθνές δίκτυο. Πες 
μας λίγα λόγια.
Το δίκτυο ήταν μια δική μας πρωτοβουλία. 

Πάντα ήθελα να είμαστε εξωστρεφείς και πιστεύω 
πάρα πολύ στην ανταλλαγή καλών πρακτικών 
και παραδειγμάτων γιατί έτσι πάμε μπροστά, 
δεν είμαστε ανταγωνιστές, όλοι για το ίδιο πα-
λεύουμε. Οπότε πήραμε την πρωτοβουλία να 
καλέσουμε στην Ελλάδα το περασμένο Μάρτη 
κάποιους οργανισμούς σαν τον δικό μας, από τη 

Γερμανία, τη Γαλλία, την Αυστρία, το Μαρόκο, 
την Τυνησία και την Υεμένη. Ανταποκρίθηκαν 
όλοι, είδαμε και εμείς πως τα πάμε σε σχέση 
με άλλους, ακούσαμε καλές πρακτικές, είδαμε 
πως αντιμετωπίζουν αυτοί τα προβλήματα που 
προκύπτουν, καταλάβαμε ότι όλοι αντιμετω-
πίζουμε τα ίδια ζητήματα και αυτό μας έφερε 
όλους πιο κοντά. 

Αντιληφθήκαμε ότι αυτή η κίνηση χρειαζόταν 
να πάρει μονιμότερη μορφή και κάπως έτσι 
αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στο επόμενο 
επίπεδο και να δημιουργήσουμε ένα διεθνές 
δίκτυο. Γι’ αυτό το δίκτυο έχουμε κάνει αίτηση 
χρηματοδότησης από την Ε.Ε. για να μπορέσου-
με να στήσουμε ένα site και συγκεκριμένα το 
parliamentwatch.eu, όπου θα φαίνονται όλα τα 
αντίστοιχα site σε όλη την Ευρώπη και επίσης 
με τα χρήματα αυτά σκοπεύουμε να κάνουμε 
τη δεύτερη μεγάλη συνάντηση στις Βρυξέλλες 
και συγκεκριμένα στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.

Στην Ελλάδα υπάρχουν οργανώσεις με τις 
οποίες συνεργάζεστε;
Συνεργαζόμαστε με την Πολιτεία 2.0. η οποία 

είναι μια πλατφόρμα πολιτικής καινοτομίας, με το 
Generation2.0 που έχει στον πυρήνα δράση του 
ζητήματα που έχουν να κάνουν με μετανάστες 
δεύτερης γενιάς και την διεκδίκηση ιθαγένειας 
και τέλος με το Lawspot o oποίος είναι ένας 
οργανισμός που ασχολείται με την ενημέρωση 
πολιτών για νομικές πληροφορίες. 

Γενικά είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες. Όταν 
ήρθα στην Ελλάδα παρατήρησα ότι μεταξύ των 
Μ.Κ.Ο. δεν υπάρχει επικοινωνία, δεν υπάρ-
χουν συνέργιες αλλά συνήθως υπάρχει ένα 
κλίμα ανταγωνισμού. Θεωρώ ότι πρέπει να 
συνεργαζόμαστε, να ανταλλάσουμε απόψεις και 
να ενδυναμώνουμε την κοινωνία από όλες τις 
πλευρές. Με βάση αυτή τη λογική διοργανώσαμε 
ένα εργαστήρι/workshop το οποίο ονομάσαμε 
«Ενωμένοι Ρωτάμε» όπου καλέσαμε μόνο Μ.ΚΟ., 
κάθισαν σε θεματικά τραπέζια π.χ. περιβάλλον 
κ.λπ., και αφού συζητήσανε και βρήκαν κοινό τόπο 
κατέθεσαν από κοινού ερωτήσεις σε βουλευτές 
μέσα από την πλατφόρμα μας. Το εργαστήρι 
είχε μεγάλη επιτυχία και πολλοί εκπρόσωποι 
των ΜΚΟ μας ζήτησαν να το επαναλάβουμε, 
κάτι που θα γίνει σίγουρα.

Τι άλλο να περιμένουμε από εσάς;
Σχεδιάζουμε πάρα πολλά το τελευταίο διά-

στημα. Καταρχάς θέλουμε να ενισχύσουμε το 
χαρακτήρα μας ως παρατηρητήριο της Βουλής. 
Φτιάχνουμε νέες εφαρμογές οι οποίες θα δίνουν 
τη δυνατότητα στους πολίτες να βλέπουν και να 
καταγράφουν τις μη ονομαστικές ψηφοφορίες. 
Επίσης θα έχουμε ένα καινούριο κομμάτι στο 
site όπου θα καταγράφονται οι καινούριες τάσεις 
που παρατηρούνται μέσα στην ιστοσελίδα μας 
π.χ. ποιες ερωτήσεις απασχολούν περισσότερο 
τον κόσμο, ποια κόμματα είναι τα πιο ενεργά 
κ.α. Επίσης σκοπεύουμε τον επόμενο Μάρτη 
να συνδιοργανώσουμε με το Politia 2.0 ένα 
μεγάλο τριήμερο event στην Τεχνόπολις, όπου 
η βασική θεματική θα είναι «η συμμετοχή των 
πολιτών στα κοινά μέσω καινοτόμων ιδεών». 
Θα υπάρχουν αρκετά workshop παράλληλα 
με τις υπόλοιπες δραστηριότητες, συζητήσεις, 
ευκαιρίες για γνωριμίες και συνεργασίες. Τέλος 
επιδιώκουμε να κάνουμε μια συνάντηση με 
την κα. Κωνσταντοπούλου, για την παροχή 
δεδομένων και στοιχείων μέσα από τη Βουλή, 
το συγκεκριμένο ζήτημα (ανοιχτά/προσβάσιμα 
δημόσια δεδομένα) είναι κάτι που μας απασχολεί 
αρκετά και το οποίο θα αποτελέσει σύντομα 
βασικό άξονα της καμπάνιας μας. Γενικά έχουμε 
πολλές ιδέες και σκέψεις, αλλά δε θα σου πω 
άλλες γιατί δεν ξέρω αν θα τις καταφέρουμε όλες, 
οπότε προχωράμε με αυτές τις δραστηριότητες 
οι οποίες είναι σίγουρο ότι θα εμπλουτίζονται 
συνεχώς.

Αποστόλης Ζαβιτσάνος
Δημοσιογραφική τεκμηρίωση, skywalker.gr

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

Back Office

Για το τμήμα υποστήριξης πωλήσεων της θυγατρικής  
ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ, η οποία δραστηριοποιείται 
στο σχεδιασμό & την κατασκευή ανελκυστήρων με  
έδρα τη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. με θετική ή τεχνολογική  
κατεύθυνση 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση χειρισμού υπολογιστών 
•Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Προηγούμενη εμπειρία στον κλάδο  
των ανελκυστήρων θα εκτιμηθεί θετικά

Αρμοδιότητες θέσης: 
•Υποστήριξη πωλήσεων (αλληλογραφία,  
αποστολές, διαχείριση παραγγελιών)  
•Συνεχή επικοινωνία με πελάτες στο εξωτερικό 
•Καταχώρηση παραγγελιών ανελκυστήρων

Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερές αποδοχές  
•Συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@metronsa.eu

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Βοηθός Γραμματέας

Για όμιλο επιχειρήσεων στον Πειραιά.

•Κατά προτίμηση με σχετική εμπειρία, μέχρι 30 
ετών, κοινωνική, συνεπής, οργανωτική, με πολύ 
καλή γνώση Η/Υ και Αγγλικών.

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

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Εταιρεία εμπορίας και μεταποίησης προϊόντων 
χάλυβα αναζητά:

Υπεύθυνο Παραγωγής - Αθήνα

Περιγραφή θέσης: 
•Εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας της παραγωγής 
(οργάνωση/προγραμματισμός παραγωγής) 
•Ανάθεση εργασιών σε χειριστές μηχανών  
και τεχνίτες 
•Παρακολούθηση αποθεμάτων πρώτων υλών  
και ετοίμου προϊόντος 
•Βελτιστοποίηση παραγωγικής διαδικασίας 
•Επίλυση προβλημάτων 
•Έλεγχος της τήρησης των προγραμμάτων  
εργασίας, των διαδικασιών ασφάλειας και υγιεινής 
και των οδηγιών διασφάλισης ποιότητας 
•Συνεργασία με το τεχνικό τμήμα για τη συντήρηση 
και τον ποιοτικό έλεγχο 
•Επίβλεψη και αξιολόγηση της απόδοσης  
των εργαζομένων 
•Σύνταξη αναφορών

Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο TEI (κατά προτίμηση μηχανολόγοι) 
•Τουλάχιστον τρία (3) έτη προϋπηρεσίας  
σε αντίστοιχη θέση 
•Γνώσεις προγραμματισμού υλικών και παραγωγής, 
καθώς και γνώσεις ή και εμπειρία σε συστήματα 
παραγωγής θα εκτιμηθούν ιδιαιτέρως 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών  
MS Office και Αγγλικής γλώσσας 
•Δυναμική προσωπικότητα με ανεπτυγμένες  
ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και επίλυσης 
προβλημάτων 
•Εμπειρία σε διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

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

 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Η εταιρεία μας, μια από τις ταχύτερα 
αναπτυσσόμενες στο χώρο των συμβούλων ανάπτυξης, 
αναζητεί στέλεχος περιφερειακής ανάπτυξης για τα 
γραφεία της στην Αθήνα:

Στέλεχος Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (κωδ. Π.Α.Α)

Απαραίτητα προσόντα: 

•Πτυχίο ΑΕΙ ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής. 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στη διοίκηση  
και διαχείριση έργων περιφερειακής ανάπτυξης. 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε ευρωπαϊκά,  
διακρατικά διαπεριφερειακά έργα. 
•Ευχέρεια στον προφορικό και γραπτό λόγο. 
•Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office.

Προαιρετικά προσόντα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος Μ.Β.Α., Msc. 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
•Δίπλωμα οδήγησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
βιογραφικά σημειώματα στην ακόλουθη διεύθυνση 
(θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια) e-mail: Kaplanis@
noisisdev.gr. NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Για την Αθήνα: 
Μαιάνδρου 19, Ιλίσια 115 28, fax: 210 7250812, υπόψη 
κ. Αντώνη Καπλάνη (απαραίτητη η αναγραφή του 
κωδικού θέσης: Π.Α.Α.)

 
Η κλινική μαλλιών Bergmann Kord που εδρεύει στο 
Χαλάνδρι ενδιαφέρεται να προσλάβει προσωπικό για:

Τμήμα Marketing - (Κωδικός 005)

Περιγραφή θέσης: 
•Συμμετοχή στο δημιουργικό και τη διαχείριση  
της διαδικτυακής παρουσίας των ιστοσελίδων 
•Διαχείριση της παρουσίας στα social media 
•Συμμετοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση  
των marketing plans 
•Συμμετοχή στο σχεδιασμό νέων πλάνων  
και την υλοποίηση στρατηγικών επικοινωνίας  
& διαφήμισης 
•Συγγραφή δελτίων τύπου και κειμένων

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής (ΑΕΙ) 
•Προϋπηρεσία στο χώρο του e-marketing 
•Άριστη γνώση ελληνικής γλώσσας  
(γραπτά & προφορικά) 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστος χειρισμός Η/Υ και ειδικότερα internet 
•Εστίαση στην επίτευξη αποτελεσμάτων 
•Δημιουργική σκέψη 
•Ευγένεια και αναπτυγμένη επικοινωνιακή  
ικανότητα 
•Ομαδικότητα και διάθεση για συνεργασία

Αποστόλη βιογραφικών μέσω e-mail στο: hr@kord.
gr. Η Bergmann Kord τηρεί απόλυτη εχεμύθεια για 
όλα τα βιογραφικά. Bergmann Kord, Λ. Κηφισίας 
348, Χαλάνδρι, τηλ: 210 6828888,fax: 210 6828188, 
website: www.kord.gr

Ikos Resorts is a 5* hospitality chain that creates 
and develops a collection of contemporary luxury 
Greek resorts, based on the exciting concept of 
Infinite Lifestyle.

At Ikos Resorts, we envision to offer an outstanding 
customer experience, based on unparalleled operational 
excellence, exceptional hospitality talent, great 
teamwork and innovative approach. We are currently 
looking for a payroll & HR coordinator to join our 
human resources team in Halkidiki, Greece:

Payroll & HR Coordinator 
 (Ref: PC1)

Location: Halkidiki, Greece

Reporting to the human resources operations 
manager, your main accountabilities will include:
•Process and manage overall payroll procedure 
•Compile payroll data such as hours worked, 
taxes, and insurance to be withheld, and employee 
identification number, from time sheets  
and other records 
•Review wage computed and correct errors  
to ensure accuracy of payroll; Prepare periodic 
reports of earnings, taxes, and deductions 
•Record changes affecting net wages such 
as exemptions, insurance coverage, and loan 
payments for each employee to update master 
payroll records 
•Prorate expenses to be debited or credited  
to each department for cost accounting records 
•Research and resolve questions from managers 
and employees as they relate to the processing  
of payroll information 
•Additional responsibilities relate to daily work  
on HR coordinator duties including mainly 
operational and administration tasks of HR dept.

Your main qualifications need to include: 
•University degree in accounting, finance  
or business administration (necessary) 

•Knowledge of labor & tax legislation 
•At least 2 years’ experience with computerized 
payroll processing/ ideally within hotel/tourism 
sector 
•Excellent knowledge of Microsoft Word and Excel 
•Excellent knowledge of HR software system 
•Excellent knowledge of English

You also need to be or/and have the following 
skills: 
•Integrity, ability to manage confidential 
information and be discreet 
•Attention to detail combined with superb 
analytical abilities 
•Flexibility in working time, team spirit and 
willingness to learn new approaches and skills

We are an equal opportunities employer. 

Send your CV to the following e-mail: careers@
ikosresorts.com. All applications will be considered 
as confidential. Follow us on website & LinkedIn for 
more company news and job updates, www.ikosresorts.
com. The Infinite Lifestyle Experience.

 
Υπεύθυνος Εξαγωγών 
(Κωδ. Θέσης:1291ΥΕ)

Ελληνική εταιρεία με έδρα στη Θεσσαλονίκη και πο-
λυετή δραστηριοποίηση στην εμπορία τυποποιημένων 
αγροτικών προϊόντων, αναζητεί υπεύθυνο εξαγωγών 
με κύριες αρμοδιότητες την ανάπτυξη εξαγωγών, τη 
διαχείριση υφιστάμενου πελατολογίου και τη γενικότερη 
παρακολούθηση της εξαγωγικής δραστηριότητάς της.

Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Τουλάχιστον 2 έτη εμπειρίας σε τμήμα εξαγωγών 
(ιδανικά στον κλάδο των τροφίμων) 
•Άριστη γνώση της Γερμανικής και της Αγγλικής 
γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση του Η/Υ (MS Office) 
•Δυνατότητα ταξιδίων ανά 2 μήνες (3-4 ημερών, 
κυρίως στην Ευρώπη)

Αποδοχές: 
•Η εταιρεία προσφέρει ικανοποιητικό μισθό  
και εταιρικό κινητό τηλέφωνο

ποστολή βιογραφικών μέσω του link: http://goo.
gl/O8wGTJ. Σε όλες τις επαφές θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεμύθεια.

Our client is a leading, high valued company in the 
FMCG industry, by transforming innovative ideas in 
high quality products. Due to continuing expansion, 
we are now looking, on behalf of them to recruit a:

Marketing Manager - Athens

The job holder will be responsible for developing, 
establishing and maintaining marketing strategies 
to meet organizational objectives.

Main responsibilities: 
•Manage and coordinate all marketing, advertising 
and promotional activities of the organization 
•Manage and evaluate the financial aspects of 
product development, such as budgets and P/L. 
•Manage the entire product line life cycle from 
strategic planning to tactical activities 
•Develop pricing strategy, analysis of customer 
research, current market conditions  
and competitor information 
•Deliver marketing activity within agreed budget; 
Negotiate contracts with vendors 
•Liaison with media shop and advertising agencies 
•Maintain professional internal and external 
relationships that meet company core values 
•Check and coordinate of changes on corporate 
websites; maintain and develop web site 
campaigns

On top of that, the ideal candidate should have: 
•University degree in marketing (master’s degree 
would be considered an asset) 
•At least 5 years experience in all aspects  
of developing and maintaining marketing 
strategies, preferably in FMCG industry 
•Excellent command in English 
•Very good knowledge of MS Office  
and other software applications 
•Excellent written and verbal communication 
skills 
•Candidates for this specific position should  
be passion driven, with an inspired and creative 
thinking, high energy and organizational skills, 
problem solving skills, adaptability.

If you are interested to join a dynamic working 
environment where quality and innovation are highly 

valued, you may apply now to the following link: 
http://goo.gl/cl7HLJ. Follow us to Linkedin, Twitter, 
Facebook, so as to be immediately informed about 
our latest news and ads!

 
H Digital SIMA ΑΕ, με 25ετή παρουσία στο χώρο της 
πληροφορικής, και ειδίκευση στους τομείς δικτύωσης, 
ασφάλειας δεδομένων και αποθήκευσης ενδιαφέρεται 
να προσλάβει για μερική ή πλήρη απασχόληση:

Digital Marketing 
Assistant - Αθήνα

Βασικά καθήκοντα: 
•Διαχείριση social media. 
•Σχεδιασμός και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών 
για τα προϊόντα της εταιρείας. 
•Διαχείριση εταιρικής ιστοσελίδας. 
•Οργάνωση σεμιναρίων και εκδηλώσεων. 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ σχετικό με το αντικείμενο. 
•Άριστη κατανόηση και χρήση των δημοφιλών 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 
•Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής 
γλώσσας. 
•Εμπειρία σε τομείς επικοινωνίας, marketing, 
διαφήμισης, ή / και συναφών πεδίων (τουλάχιστον 
2 ετών). 

Επιθυμητά προσόντα:  
•Εμπειρία social media management. 
•Εμπειρία στη παρακολούθηση social media 
analytics. 

Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών. 
•Δυνατότητες εξέλιξης. 
•Πολύ καλές συνθήκες εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
τα βιογραφικά τους, αναφέροντας τον κωδικό Dig_
Mark, στο e-mail: vkal@digitalsima.gr ή στο fax: 
210 9010405. Για περισσότερες πληροφορίες μπο-
ρείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.
digitalsima.gr

Randstad is seeking on behalf of its client, a social 
media agency:

Social Media Copywriter & 
Community Manager - Athens

Αρμοδιότητες/responsibilities: 
•Craft the perfect strategic voice for the client. 
•Create and manage ongoing social media 
content for agency clients enforcing the strategic 
guidelines as defined by the clients.  
•Manage multiple social platforms and timely 
respond when required according to the guidelines 
defined by the client, fostering  
a positive community and adding value  
to the users’ experience. 
•Assist with conception, presentation  
and implementation of social media strategy  
and integrated marketing campaigns. 
•Focus copy and content creation on driving 
improved engagement and brand loyalty. 
•Perform monthly reporting for clients.

Προσόντα/requirements: 
•Passion for social media. 
•At least 2 years of creative copywriting 
experience in social media. 
•A strong portfolio highlighting creativity  
and ability to design innovative concepts,  
and communicate them in an interesting  
and concise manner. 
•Proven experience in social media management. 
In depth knowledge and understanding of social 
media platforms and how they can be leveraged 
for different marketing strategies. Ability  
to actively participate in a wide variety of social 
media activities. 
•Demonstrated expertise in engaging  
and activating community groups and writing 
within a specific brand personality. 
•Exceptional and flexible writing skills.  
Ability to communicate clearly in all mediums 
•Familiarity working with a diverse range  
of clients on projects. 
•Excellent time management and organizational 
skills. 
•Strong team collaboration skills and ability  
to interact with international teams. 
•Multi tasker comfortable with a fast moving 
environment. 
•Proficiency in the Greek and English language. 
•Communication and presentation skills. 
•Proficiency in PowerPoint and presentation tools. 

Αγγελίες εργασίας



11Τρίτη 9 Ιουνίου 2015

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

•Knowledge of social advertising tools will be 
considered an asset.

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/ZzEkg6 
All applications are considered strictly confidential. 
Follow us on: LinkedIn, Facebook, Twitter, website: 
www.randstad.gr

Βοηθός Διευθυντή 
Προμηθειών - Θεσσαλονίκη

H εταιρία Neodent A.E, στα πλαίσια της συνεχούς 
ανάπτυξής της, επιθυμεί να προσλάβει άτομο για τη 
στελέχωση της θέσης του «βοηθού διευθυντή προ-
μηθειών».

Σημαντική σημείωση για τους υποψήφιους: Μέρος 
της συνέντευξης θα διενεργηθεί στα Αγγλικά.

Ποιοι είμαστε: Η Neodent A.E είναι η μοναδική εγχώρια 
καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής οδοντιατρικών 
μηχανημάτων και εξαρτημάτων με σημαντικό κύκλο 
εργασιών σε χώρες του εξωτερικού. Παράλληλα, 
είναι μια από τις μεγαλύτερες εισαγωγικές εταιρίες 
οδοντιατρικών υλικών και αναλωσίμων με δικό της 
δίκτυο διανομής σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.

Το προφίλ του υποψηφίου που αναζητούμε: 
•Απόφοιτος ανώτερης ή ανώτατης σχολής  
(τριτοβάθμια εκπαίδευση) με πτυχίο οικονομικής 
κατεύθυνσης. 
•Άριστη γνώση αγγλικών  
(προφορικός και γραπτός λόγος) 
•Άριστη γνώση ελληνικής γλώσσα  
(ορθογραφία, σύνταξη κειμένων) 
•Οργανωτικές δεξιότητες 
•Ομαδικό πνεύμα

Τα καθήκοντα της θέσης:
Γενική περιγραφή: το άτομο αυτό υποστηρίζει λειτουργικά 
το διευθυντή προμηθειών, ο οποίος έχει την εν γένει 
επιστασία και συντονισμό του τμήματος και βρίσκεται 
σε καθημερινή επαφή και συνεργασία με αυτόν. 

Τα κυριότερα καθήκοντά του περιγράφονται ως εξής:
•Παραλαβή εισαγωγών/αγορών, αποδελτίωση 
τιμολογίων, τακτοποίηση και οργάνωση  
στην αποθήκη 
•Επικοινωνία και συντονισμός με μεταφορικές 
εταιρίες/δρομολόγια παραδόσεων 
•Καθημερινή επικοινωνία- επαφή με προμηθευτές 
από όλον τον κόσμο, τοποθέτηση παραγγελιών  
και παρακολούθηση πορείας τους. 
•Διεκπεραίωση παραγγελιών πελατών 
•Σύνταξη και παρακολούθηση προϋπολογισμού 
αγορών – συνεργασία με οικονομικό διευθυντή 
•Παρακολούθηση της αγοράς για διαθέσιμα υλικά 
και ενημέρωση για νέες τεχνολογίες.

Γιατί να υποβάλετε υποψηφιότητα: Διότι είστε ένα 
δυναμικό, φιλόδοξο άτομο, με θέληση για εργασία 
και επαγγελματική ανέλιξη. Διότι σας ενδιαφέρει ένα 
ασφαλές και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον που 
διαπνέεται από ομαδικότητα και άριστες διαπροσω-
πικές σχέσεις. Διότι έχετε όλα τα προσόντα και τις 
προδιαγραφές να εξελιχτείτε σε ένα αξιόλογο στέλεχος 
επιχειρήσεων αλλά δεν έχετε την εργασιακή εμπειρία.

Τι προσφέρουμε: Πενθήμερη (Δευτέρα-Παρασκευή), 
οκτάωρη, πλήρης απασχόληση, εξαρτημένης εργασίας 
αορίστου χρόνου, από τις 7.00 πμ έως τις 15.15 μμ με 
έδρα το εργοστάσιο μας στη Θεσσαλονίκη.

Που να απευθυνθείτε: Η υποβολή των βιογραφι-
κών γίνεται μόνο  ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: hr@
neodent.eu

Εισαγωγική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο 
της μόδας αναζητά:

Yπεύθυνο Aνάπτυξης και Διαχείρισης 
Περιεχομένου & Γραφικών 

Ηλεκτρονικού Καταστήματος - Αθήνα

Περιγραφή θέσης: 
•Δημιουργία & ανανέωση περιεχομένου με νέα 
προϊόντα 
•Δημιουργία περιεχομένου και ενημέρωση blog  
& social media 
•Δημιουργία και αποστολή Newsletter 
•Δημιουργία Web Banners 
•Ανάλυση πωλήσεων και δημιουργία στρατηγικής 
αύξησης τους 
•Εξυπηρέτηση πελατών

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Άριστη γνώση Google AdWords & Analytics 
•Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel) 
•Γνώση SEO 
•Online Marketing 
•Πολύ καλή γνώση Photoshop 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Πρόσθετα προσόντα: 
•Εμπειρία σε οποιοδήποτε CMS θα εκτιμηθεί 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση στο χώρο της μόδας

Προσωπικά χαρακτηριστικά:  
•Δημιουργικό πνεύμα με οργανωτική συμπεριφορά 
& ομαδικότητα 
•Ενδιαφέρον για τη μόδα 
•Συνεχής ενημέρωση βέλτιστων πρακτικών  
στο χώρο του web

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@basicsense.
gr. Κωδικός θέσης: ESHOP SPECIALIST.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Financial Markets 

Retail Trader - Αθήνα

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης: 
•Ανάλυση και ερμηνεία της διεθνούς αγοράς  
και των χρηματαγορών 
•Trading στις διεθνείς αγορές

Απαραίτητα προσόντα και εμπειρία: 
•Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής/χρηματοοικονομικής 
κατεύθυνσης 
•Μεταπτυχιακό χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης 
ή MBA (θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν) 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτή  
και προφορική επικοινωνία) 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

Απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες: 
•Ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης οικονομικών 
πληροφοριών 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και έμφαση 
στη λεπτομέρεια 
•Ομαδικό πνεύμα

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
•Bonus επίτευξης στόχων 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@master-trading.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
MedNet International is a unique information 
technology company. We are specialists in health 
insurance and since 1992 we have been exclusively 
developing and implementing innovative IT software 
solutions worldwide. 

We are a member of Munich Health - one of three 
business segments of Munich Re that brings together 
Munich Re’s global healthcare know-how in primary 
insurance, reinsurance and risk-management. This 
gives us access to more than 5,000 experts at 26 
locations who provide input to our solutions. Due to 
our increasing demand of designing and implementing 
«best in industry IT solutions», at our Athens Office, 
we are seeking specialists for the following position:

Information Security & 
Compliance Officer - ISO 001 - Athens

Profile: Candidates will be responsible for the 
development and delivery of a comprehensive 
information security program, including the development 
of information security policies, standards and 
procedures. They will further develop an ongoing 
risk assessment program and implement an incident 
reporting and response system to address security 
incidents. They will further act as the company’s 
compliance and consulting officer on information 
security issues, making sure that legislative and 
statutory requirements are always met.

Qualifications: 
•University level degree (at postgraduate level 
is a plus) in computer science, information 
technology or relevant field of study. 
•7+ years of working experience in information 
security, information technology and/or other 
related field. 
•Experience in developing and administering  
an information security program would be an asset. 
•Excellent project management and 
organizational skills. 
•Excellent oral and written communication skills. 
•Fluency in English language.

We offer: 
•Competitive compensation & benefits package 
•Continuous training 

•Enjoyable and stable working environment 
•Leading-edge technology

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

Senior Java Spring Software 
Developers - Aθηνα

H SIGMASOFT S.A., εταιρεία με αντικείμενο την πα-
ραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής σε 
Ελλάδα και εξωτερικό, αναζητά Senior Java Spring 
Software Developers. Οι υποψήφιοι θα ασχοληθούν 
με το σχεδιασμό, ανάπτυξη, συντήρηση και ποιοτικό 
έλεγχο JAVA εφαρμογών.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο TEI/ΑΕΙ στην πληροφορική ή σε συναφές 
αντικείμενο 
•Ελάχιστη εργασιακή εμπειρία 2 ετών σε ανάπτυξη 
εφαρμογών JAVA SPRING 
•Ελάχιστη εργασιακή εμπειρία 2 ετών σε Oracle 
PL/SQL 
•Άριστη γνώση Web Services (REST/SOAP) 
•Άριστη γνώση Javascript/Angular JS  
•Άριστη γνώση Object Oriented Analysis  
& Design patterns 
•Βασικές γνώσεις Linux

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Bonus επίτευξης στόχων 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Δυνατότητα συνεργασίας είτε με σχέση εξαρτημέ-
νης εργασίας (πρόσληψη ΙΚΑ) είτε μέσω απόδειξης 
παροχής υπηρεσιών για ελεύθερους επαγγελματίες.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: hr@sigmasoft.
gr με κωδικό: DevAth2015. Για όλα τα βιογραφικά 
θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Οι υποψήφιοι(ες) που 
θα επιλεγούν, μετά από αξιολόγηση των βιογραφικών 
τους, θα κληθούν σε προγραμματισμένες συνεντεύξεις.

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

Software Developer  
(Κωδ. SD 0315) - Χαλάνδρι

Ρόλος/αρμοδιότητες: Ο/η κάτοχος της θέσης θα γίνει 
μέλος μίας δυναμικής ομάδας στελεχών που έχει στόχο 
την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας 
μέσω του www.e-gate.gr. Θα είναι υπεύθυνος για το 
σχεδιασμό, ανάπτυξη και κατασκευή / συντήρηση των 
εφαρμογών της εταιρείας.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε C# / .NET 
Framework, κυρίως Windows Forms Applications. 
Απαραίτητη γνώση Object Oriented programming. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε Postgres 9+, 
MS-SQL 2005+, MySQL 
•Άριστη γνώση Linux Server Administration 
•Εμπειρία σε περιβάλλοντα Virtualization Virtualbox 
•Καλή γνώση PHP, Apache 
•XML, JSON, AJAX 
•Καλές γνώσεις δικτύων 
•Εμπειρία στην παροχή τεχνικής υποστήριξης 
•Ικανότητα να λειτουργεί εντός αυστηρών  
προθεσμιών

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλυση, σχεδιασμό  
& υλοποίηση σε σύνθετα τεχνικά περιβάλλοντα 
•Linux Mail Server administration 
•Γνώση SVN Server 
•Θα θεωρηθεί προσόν η εμπειρία  
σε Singular Logic ERP 
•Πολύ καλές γνώσεις σε e-commerce platforms 
και Open Source CMS (CS-Cart, Magento, Joomla, 
Xcart, PrestaShop, OpenCart κλπ.) 
•Γνώσεις HTML, CSS, JavaScript 
•Εμπειρία σε RESTful ή SOAP services 
•Ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον με γρήγορους 
ρυθμούς 
•Ικανότητα στην οργάνωση και το σχεδιασμό 
•Να είναι σε θέση να επικοινωνεί αποτελεσματικά 
με τους συναδέλφους

Η E-GATE Ε.Π.Ε. προσφέρει ένα ανταγωνιστικό σύ-
νολο αμοιβών και ανταμοιβών, ιδιαίτερα σύγχρονο 
και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, συνθήκες που 
ενισχύουν τη γνώση και την επαφή με την «αφρόκρεμα» 
της επιχειρηματικής κοινότητας, σημαντικές ευκαιρίες 
εξέλιξης στο πλαίσιο μίας δυναμικά αναπτυσσόμενης 
εταιρείας στο χώρο της πληροφορικής.

Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας, 
αναφέροντας τον κωδικό της θέσης εργασίας στο 
e-mail: hr@e-gate.gr. Μπορείτε να αναζητήσετε πε-
ρισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητές 
μας στην ιστοσελίδα: www.e-gate.gr

H Γενική Ταχυδρομική ζητά:

Senior.Net Developer  
Ref: GTDEVNET

Για τη συμμετοχή στην ανάπτυξη / συντήρηση / βελτίωση 
πολύπλοκων εσωτερικών εφαρμογών.

Περιγραφή θέσης εργασίας: 
Συνεχής βελτίωση της κύριας desktop εφαρμογής, 
όπως: 
•Σύνδεση με την REST API της εταιρείας 
•Μηχανισμός αυτόματης ενημέρωσης 
•Βελτίωση του συστήματος ηλεκτρονικού  
ταχυδρομείου (HTML μορφή, βελτιωμένη  
αποθήκευση) 
•Ανάλυση της μετάβασης σε καθολικές εφαρμογές

Συντήρηση: 
•Αναβάθμιση για την υποστήριξη νέων εκδόσεων 
των Windows 
•Μετάβαση στο τελευταίο .NET framework 
•Διόρθωση σφαλμάτων και βελτίωση  
της λειτουργικότητας

Απαιτούμενα προσόντα: 
Τέλεια γνώση των: 
•C # / VB 
•.NET Framework 2,0 - 4,5 
•MS SQL 
•Τακτική χρήση ενός configuration management 
tool (κυρίως GIT) 
•Ικανότητα παραγωγής ποιοτικού κώδικα  
και οργάνωσης αναθεωρήσεων κώδικα

Θα εκτιμηθούν: 
•Γνώση σε σχεδιαστικά πρότυπα για εφαρμογές  
και μεγάλης κλίμακας βάσης δεδομένων 
•Γνώση της αλγοριθμικής ανάλυσης  
πολυπλοκότητας

Προσωπικές δεξιότητες: 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Αυτονομία και ενεργητικότητα 
•Άριστη επικοινωνία, γραπτή και προφορική  
σε ελληνικά και αγγλικά

Ο υποψήφιος θα πρέπει να στείλει συνδέσμους για 
οποιαδήποτε αναφορά σε προηγούμενη εργασίας ή 
/ και δείγμα κώδικα. Θα υπάρξει προγραμματιστικό 
τεστ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Αποστολή 
βιογραφικών στο e-mail: job-it@taxydromiki.gr

 
Το Κέντρο Σπουδών Αρνός με αντικείμενο την on 
line εκπαίδευση ζητά:

Web Developer  - Αθήνα 
(κωδ. θέσης 12100)

Αρμοδιότητες: 
Οι αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν: 
•τη διαχείριση της εταιρικής ιστοσελίδας 
•τη σύνταξη σύγχρονων προτάσεων ανάπτυξης

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ σχετικό με το αντικείμενο 
•Εμπειρία από διαχείριση περιεχομένου  
σε δυναμικά web sites (εμπειρία χρήσης Content 
Management System - CMS) 
•Πολύ καλή γνώση HTML5 
•Άριστη γνώση Adobe Photoshop, Illustrator  
και Javascript 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Ενδιαφέρον για έρευνα και καινοτομία 
•Δημιουργική ικανότητα, υψηλή αισθητική  
και σύγχρονες ιδέες

Το Κέντρο Σπουδών Αρνός προσφέρει: 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης  
σε μια δυναμική αγορά 
•Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση 
•Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων

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

 
Στελέχη Πληροφορικής (1) 

Θεσσαλονίκη

Εταιρία συμβουλευτική - μελετητική - νέων τεχνο-
λογιών ζητά για απασχόληση στη Θεσσαλονίκη, 
στελέχη πληροφορικής με εμπειρία στην ανάλυση 
- σχεδίαση εφαρμογών λογισμικού.

•Οι υποψήφιοι(ες) θα πρέπει να διαθέτουν συναφές 
πτυχίο ανώτατης σχολής και άριστη γνώση  
της Αγγλικής γλώσσας. 
•Εμπειρία σπουδών ή/και εργασίας στο εξωτερικό, 
μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, και γνώση  
της Ιταλικής γλώσσας θα εκτιμηθούν ως πρόσθετα 
προσόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι(ες) θα πρέπει να αποστείλουν ηλε-
κτρονικά στη διεύθυνση: hrscrs-in.fo@outlook.com, 
πλήρες βιογραφικό τους, με αναφορά στον κωδικό 
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αγγελίας IT01. Οι υποψήφιοι(ες) που θα επιλεγούν, 
μετά από αξιολόγηση των βιογραφικών τους, θα κλη-
θούν σε προγραμματισμένες συνεντεύξεις.

.Net Developer (Project Server 2010) 
(ref: NDE/05/15), Luxembourg

With experience in the development of complex 
aplications using microsoft technologies and Project 
Server 2010.
EUROPEAN DYNAMICS (www.eurodyn.com) is a leading 
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 state-of-the-
art technology. Our current ICT projects have a value 
exceeding 200 million Euro. EUROPEAN DYNAMICS is 
a renowned supplier of IT services to European Union 
Institutions, international organizations, European 
Agencies and national government Administrations 
internationally.
We currently have a vacancy for a .Net Developer 
fluent in English and French, to offer his/her services as 
an expert who will be based in Luxembourg. 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 into the Team of Analysts of the company 
that will closely cooperate with a major client’s IT 
team on site.
Your tasks: 
•Requirements analysis, drawing up of functional 
and technical specifications and prototyping; 
•Development of applications, unit and integration 
test suites; 
•Definition and integration of technological 
components; integration with other applications 
and production of technical documentation; 
•Provision of assistance with the deployment  
and configuration of the system.
Your skills: 
•University degree with minimum 4 years  
of experience in IT 
•Minimum 4 years of proven experience  
in the development of Information Systems using 
.Net framework; 
•Minimum 2 years of experience with Project 
Server 2010; 
•Hands on experience with UML or case tools; 
•Extensive experience with RDBMS, relational 
databases and SharePoint; 
•Excellent command of English and French.
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: (NDE/05/15), 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.

 
Front-end Software Developer 

(Code: AD-SWD) - Athens

We are looking for an exceptional individual whose 
key role will be to maintain and extend our real time 
monitoring and management system platform.
Education: 
•University degree in Informatics, or computer 
science, or relevant studies
Key responsibilities: 
•Maintain and improve/design enhancements  
on our server-based management platform 
(middle and front-end) core product 
•Re-design database schema 
•Identify and apply appropriate modern 
technologies & techniques for the middle  
and front-end SW development 
•Estimate effort required including time  
and resources
Essential skills: 
•3+ years of experience in software development 
•Real time software / data acquisition / monitoring 
software 
•Database design 
•Front-End development 
•Expert knowledge of Java and experience in PHP. 

Knowledge of Javascript, jQuery, HTML5, CSS3  
is beneficial 
•Front-End: JS MVC frameworks  
(backbone / ember / angular / node) 
•Experience in working with REST, JSON Web 
Services 
•Database: relational, MS, MySQL 
•Experience in building reporting automations 
•Excellent troubleshooting and problem solving 
abilities 
•Ability to work in a fast-paced environment  
and meet/set deadlines 
•Good communication and collaboration skills
Considered as a plus- skills: 
•Cross-browser application 
•Back-end experience 
•SQL query optimization or experience in working 
with big volumes of data 
•Linux/Unix shell scripting knowledge 
•SW development life-cycle methodologies  
and best practices
Send your CV to the following e-mail:  
info@telcoserv.gr

 
Web Applications Software  

Developer - Athens 

Business process optimization and automation in a 
document centric world. 
CIMA Software EMEA represents the “DocuClass” & 
“Invoices365” software suites in Europe. DocuClass™ 
and Invoice365™ are ones of the most robust, flexible 
and scalable ECM software solutions in the market 
today. Both are designed to organize, distribute, 
standardize, and control how documents and financial 
records are managed within a company’s business 
environment, thereby effectively streamlining business 
processes. We are looking to hire under contract a 
web applications software developer, meeting the 
following qualifications and experience.
Qualifications & experience: 
•University or technical university degree 
in computer science or information technology 
•Minimum 2 years experience in software 
development 
•Proven experience in PHP, JAVASCRIPT & AJAX 
technology 
•Ability to work with different tasks  
and contribute if needed to all stages of software 
life cycle (design, implementation, testing, 
support, etc) 
•Development experience with different 
RDBMS (MS SQL, ORACLE, MY SQL) and mobile 
applications development frameworks  
will be considered a plus, but it is not required 
•Self motivated with the ability to work 
independently and to set the correct priorities  
at any given time to meet the deadlines 
•Strong communication skills in Greek & English
Company offers: A competitive starting package and 
a flexible working environment.
Please forward your English CV to the following e-mail: 
sales.europe@docuclass.com quoting the reference 
code SC-101. All applications will be treated in strict 
confidence, website: www.docuclass.eu & www.cima-
software.com

 
BI - ETL Analyst/Developer  

Athens, Greece - Ref: ETL-GR

The position: 
•Requires frequent travelling 
•Information needs analysis; Understand  
the customer’s business processes 
•Translate business information needs  
into technical requirements 
•Data process flow design & development (ETL) 
•Defining and implementing Data Capture 
processes from various sources and formats. 
•Design of data integration solutions: 
•Develop an in-depth understanding of the source 
systems and data models 
•data profiling 
•end-to-end design of the production process  
to extract, transform and load the data 
•be involved in requirements gathering 
•collaborating with front end team 
•constructing, unit testing and automating  
the extract, transformation and loading process 
•Support development of the logical data model 
•Physical data model design, development  
& implementation 
•Provision of clear & concise technical 
documentation
The candidate: 
The ideal candidate will be expected to possess 
the following: 

•At least 7 years of proven experience and solid 
knowledge in the area of DWH Analysis; 
•Knowledge of SCRUM s/w development 
methodology; 
•Ability to organize and prioritize tasks 
as well as plan and delegate responsibilities; 
•Excellent communicational and organizational 
skills as well as sound judgement  
and the ability to discern key issues and deal  
with them effectively; 
•Excellent command of English both written  
and spoken; 
•Flexibility for frequent travel and able to work  
in an international and multi-cultural environment; 
•The majority of the core systems in the 
project are implemented using Oracle products 
(Databases & ETL), therefore practical and proven 
experience in the design of Oracle solutions  
is necessary. 
•Practical experience of gathering information 
requirements and business process analysis 
•Hands on experience of designing, developing 
& implementing ETL processes using industry-
standard ETL tools 
•Building/tuning procedures with PL/SQL 
•Practical knowledge and experience of Data 
Analysis and Data Profiling. 
•Practical experience of data modelling  
(logical and physical) 
•Experience of implementing solutions 
in Enterprise level Data Warehousing projects

The company offers: The company offers a competitive 
remuneration and benefits package, opportunities to 
work abroad, outstanding career development within 
a prominent and dynamic multinational organization, 
as well as the conditions to express and develop 
both your expertise and your business development 
capabilities, in a multi-disciplinary and rewarding 
work environment.

Please send your CV in English  to the following 
e-mail: careers@trasys.gr. All inquiries and 
applications will be handled in strict confidence 
and will be acknowledged promptly.

 
Back-end System Developer 

(Code: TS-BSD) - Athens

We are looking for an exceptional individual whose 
key role will be to maintain and extend our real time 
monitoring and management system platform.

Education: 
•University degree in informatics, or computer 
science, or relevant studies

Key responsibilities: 
•Maintain, verify, design and extend functionality 
of our server-based remote monitoring 
and management platform 
•Identify and apply appropriate modern 
technologies & techniques for the backend 
development 
•Re-design database schema 
•Document technical information & system 
architecture 
•Estimate effort required including time  
and resources for development

Essential skills: 
•3+ years of experience in software development 
•Back-end system development 
•Familiar with designing, testing of systems, 
especially in digital and embedded systems 
•Data acquisition 
•Database design (Relational, MS SQL, MySQL) 
•High-Level Programming: .NET, C#, C / C++,  
and Object Oriented Programming 
•Interfacing & Protocols: Ethernet / SNMP,  
RS-232, USB, SPI, RS-485 / Modbus etc 
•Basic understanding of computing networks, 
ethernet, TCP/IP, HTTP, ATM, VPN, etc 
•SW development life-cycle methodologies  
and best practices 
•Excellent troubleshooting and problem solving 
abilities 
•Ability to work in a fast-paced environment  
and meet/set deadlines 
•Good communication and collaboration skills

Considered as a plus- skills: 
•Development of real time software / data 
acquisition / monitoring software 
•Low-level programming: assembly  
for microprocessors/microcontrollers 
•Experience in building reporting automations 
•SQL query optimization or experience in working 
with big volumes of data 
•Front-End web development, PHP, Java 
•Linux/Unix shell scripting knowledge

Send your CV to the following e-mail: info@telcoserv.gr

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Η διαφημιστική εταιρία Oxygen2adv αναζητά:

Graphic Designer - Θεσσαλονίκη 
για Μόνιμη Απασχόληση

Η εταιρία χειρίζεται απαιτητικούς λογαριασμούς οπότε 
η (τουλάχιστον) 3 έτη εμπειρία σε ανάλογη θέση είναι 
απαραίτητη. 

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, In Design 
•Online Portfolio 
•Καλές γνώσεις Αγγλικών

Επιθυμητά προσόντα: 
•Flash

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
elena@oxygen2adv.gr

Η ALOUETTE ΑΕ με παρουσία 39 χρόνων στο χώρο 
του παιδικού ενδύματος και έχοντας ηγετική θέση στο 
συγκεκριμένο κλάδο, αναζητά:

Γραφίστρια για το Δημιουργικό 
Τμήμα της Εταιρίας - Αθήνα

Περιγραφή θέσης / αρμοδιότητες: 
•Δημιουργία μακετών για τα εικαστικά των ρούχων 
(τυπώματα & κεντήματα) 
•Ολοκλήρωση μακετών (επιλογή χρωμάτων  
και τεχνικών)

Η ιδανική υποψήφια πρέπει να διαθέτει: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε παρόμοια θέση. 
•Πολύ καλή γνώση στα προγράμματα Illustrator  
& Photoshop. 
•Γνώση Αγγλικών. 
•Γνώση ίντερνετ & αποστολή email. 
•Δημιουργικό πνεύμα & ευχάριστη προσωπικότητα.

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να αποστείλουν το βι-
ογραφικό τους στο e-mail: m.tafidi@alouette.gr με 
την ένδειξη «Γραφίστρια».

Από μεγάλη πολυεθνική εταιρία χρωμάτων, ζητούνται 
νεαρά άτομα κατά προτίμηση:

Απόφοιτοι της Σχολής 
Καλών Τεχνών - Αθήνα

•Για την ενίσχυση του τμήματος χρωματογραφίας 
για την ανάπτυξη / σχεδιασμό νέων προϊόντων.

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

Διακοσμητής-τρια / Σχεδιαστής-τρια 
(Κωδ. Θέσης DEC6/15) – Αθήνα

Προφίλ υποψηφίου: 
•Ικανότητα σχεδιασμού χειρόγραφης αφίσας 
•Γνώσεις Corel – Photoshop σε περιβάλλον 
Windows και Mac 
•Απαραίτητη η προϋπηρεσία στο χώρο των S/M 
•Γνώσεις στολισμού / διακόσμησης καταστήματος 
•Ικανότητα στησίματος προβολών 
•Υπευθυνότητα & ομαδικό πνεύμα.

Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών. 
•Προοπτικές εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βι-
ογραφικό σημείωμα αναγράφοντας απαραίτητα 
τον κωδικό της θέσης στο e-mail: d.prosopikou@
market-in.gr, fax: 2299 150 500, διεύθυνση ανθρω-
πίνου δυναμικού. Όλα τα βιογραφικά σημειώματα 
θα εξεταστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Customer Service / Support 

Job description: We are looking for a man for the 
position of customer service / support assistant to 
join our office in the center of Athens for ensuring 
that outstanding customer service experience is 
delivered at all times.

Day to day responsibilities will involve: 
•Taking incoming phone calls from customers 
•Responding to customer emails 
•Making outbound calls to customers  
as and when necessary 
•Liaising information between customers  
and other departments (i.e. design/development/
sales/billing) 
•Manage the performance across the service 
delivery process

Requirements & skills: 
•2 or more years of experience in customer 
service / support 

συνέχεια στη σελ. 14
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•Excellent communication and organizational 
skills 
•Positive/friendly and clear over the phone, email, 
letter and face to face 
•Good level of IT skills particularly Microsoft 
Office/ Outlook 
•Efficient at learning new systems 
•Ability to work productively with cross functional 
teams (designers, developers) 
•Strong analytical and technical troubleshooting 
skills 
•Strong verbal and written communication skills 
•Excellent English verbal & writing skills 
•Exceptional time management skills,  
with the ability to multi-task 
•Ability to prioritize and plan 
•Ability to work under pressure whilst maintaining 
a calm methodical approach 
•Attention to detail and accuracy

And as a plus: 
•Previous experience in a digital marketing agency 
•Understanding of the whole project cycle of web 
designing, development and digital marketing. 
•Technical understanding (HTML hugely 
advantageous)

Preferred qualifications: 
•High school diploma.

What we offer: 
•We are offering a steady salary inside a dynamic 
team atmosphere where you will have the 
opportunity to apply your organizational skills. 
•Our goal is to create world class websites, 
applications and tools both for tourists to Greece 
and hoteliers.

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

Στελέχη Τηλεφωνικής 
Πώλησης - Αθήνα

Λόγω αυξανόμενων αναγκών στο τμήμα τηλεφωνικών 
πωλήσεων της εταιρίας ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. θα 
προσληφθούν άμεσα 5 συνεργάτες.

Με τα παρακάτω προσόντα: 
•Ηλικία 28-45 ετών 
•Απόφοιτοι λυκείου 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Προϋπηρεσία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Παρέχουμε: 
•Σταθερός μισθός & ΙΚΑ 
•Μηνιαίες προμήθειες 
•Επιπλέον μηνιαία bonus 
•Εκπαίδευση στις τεχνικές τηλεφωνικής πώλησης 
•Σύγχρονος χώρος εργασίας, πλησίον ΗΣΑΠ

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: k.morou@
telemarketing.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας: 211 2115228.

 
Η ΩΘΗΣΗ Α.Ε. - εταιρεία παροχής υπηρεσιών, ανάπτυξης 
πελατολογίου και προώθησης πωλήσεων - μία από 
τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες εταιρείες στο χώρο 
των πωλήσεων ζητά να προσλάβει άμεσα:

Στελέχη για το Τμήμα Πωλήσεων 
4ωρης - 5ωρης - 6ωρης  

Απασχόλησης

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα εργασθούν με αντικείμενο 
την προώθηση υπηρεσιών σε πελατολόγια μεγάλων 
εταιρειών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
(πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ – ΙΕΚ θα εκτιμηθεί άμεσα  
σε προοπτικές εξέλιξης) 
•Άνεση στην επικοινωνία και ευγένεια 
•Διάθεση για εργασία 
•Γρήγορη αντίληψη και σταθερό χαρακτήρα 
•Χρήση Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε τηλεφωνικές πωλήσεις 
•Γνώση Αγγλικών

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό (όχι ποσοστά) 
•Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ 
•Υψηλό μηνιαίο bonus επίτευξης στόχου 
•Ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής και μισθολογικής  
εξέλιξης (team leader, εκπαιδευτής, προϊστάμενος) 
•Εύκολη πρόσβαση (50 μέτρα από το μετρό  
Ακρόπολης)

Για αποστολή βιογραφικών κωδικός θέσης: 
OTH27 
•Στο e-mail: info@othisi.com.gr 
•Στο fax: 211 200 46 00 
•Τηλέφωνο για πληροφορίες: 211 200 45 00

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

Πωλητές / Πωλήτριες

Για τα καταστήματά τους στα Νότια Προάστια.

Αν έχετε προηγούμενη εμπειρία σε πωλήσεις σε αρτο-
ζαχαροπλαστείο, σας αρέσει ο χώρος της εστίασης και 
να δουλεύετε ομαδικά, τότε θα χαρούμε να ακούσουμε 
από εσάς.

Κύρια καθήκοντα: 
•Προετοιμασία του μαγαζιού το πρωί 
•Εξυπηρέτηση πελατών καθ’ όλη τη διάρκεια  
της ημέρας 
•Διατήρηση του χώρου καθαρού και τακτοποιημένου 
•Τήρηση διαδικασιών (ISO 22000, HACCP)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προηγούμενη εμπειρία σε πωλήσεις,  
με προϋπηρεσία σε αρτοζαχαροπλαστείο 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Βασικές γνώσεις Η/Υ 
•Ευελιξία εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Προσεγμένη εμφάνιση 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και όρεξη για δουλειά

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Σταθερές αποδοχές και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Εργασία σε ευχάριστο περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Πιστοποιητικό υγείας υποχρεωτικό.

Για αποστολή βιογραφικού (φωτογραφία απαραίτη-
τη) στείλτε μας e-mail στο: jobs@frankzepaul.com ή 
στο fax: 210 6836298, αναγράφοντας στο θέμα τον 
κωδικό: FZP-POL-ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ.

Πωλήτρια Καταστήματος

Ζητάει η γαλλική εταιρία ORCHESTRA, η οποία δρα-
στηριοποιείται στο χώρο της παιδικής ένδυσης και 
ειδών βρεφανάπτυξης για τα megastore καταστήματα 
της σε Αιγάλεω - Λυκόβρυση και Μακεδονία (Πυ-
λαία 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.

Η Claire’s stores είναι η παγκόσμια ηγέτης των fashion 
accessories, με περισσότερα από 3,200 καταστήματα σε 
20 χώρες σε όλο τον κόσμο. Από το 2005 αναπτύσσεται 
και στην Ελλάδα, με δυναμική παρουσία στους πιο 
σημαντικούς εμπορικούς δρόμους και εμπορικά κέντρα

Αν είσαι κοινωνική, σου αρέσουν οι πωλήσεις, θέλεις 
να είσαι πάντα στο επίκεντρο της μόδας και δε φοβάσαι 
τη δουλειά, στείλε μας το βιογραφικό σου.

Πωλήτρια στο Καινούριο Καταστήματα 
Κοσμημάτων Μόδας Claire’s 

•Περιοχή: Εμπορικό κέντρο “Smart Park” Σπάτα  
•Κωδικός: 4013  
•Σχέση εργασίας: Μόνιμη - full time.

Αναζητούμε υποψηφίους: 
•Με διάθεση για προσωπική ανάπτυξη  
και επαγγελματική εξέλιξη 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ. 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Ικανότητα συνεργασίας και ομαδικού πνεύματος 
•Προϋπηρεσία θα συνεκτιμηθεί στην αξιολόγηση 
•Κάτοικος περιοχής

Προσφέρουμε: 
•Εξαιρετικά ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. 
•Εκπαίδευση στον τρόπο λειτουργίας εντός  
καταστήματος, μέλος μιας παγκόσμιας εταιρίας. 
•Δυνατότητα εξέλιξης λόγω ανάπτυξης  
της εταιρίας στην Ελλάδα. 
•Σημαντική έκπτωση στα προϊόντα της Claire’s.

Η Claire’s είναι ο απόλυτος προορισμός fashion 
accessories που εμπιστεύονται teenagers και νέες 

γυναίκες σε όλο τον κόσμο, για τις πιο trendy εμ-
φανίσεις! Είσαι έτοιμη να πάρεις μέρος; Στείλε το 
βιογραφικό σου τώρα στο e-mail: kyriakopoulous@
malliaris-ae.gr

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

Πωλήτρια Λιανικής (Full Time)

Για τα καταστήματα μας, στα Νότια Προάστια.

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στο χώρο 
•Ικανότητα επικοινωνίας και ευελιξία 
•Γνώσεις Η/Υ & αγγλικής γλώσσας 
•Ηλικία έως 28 ετών

Παροχές εταιρείας: 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Σταθερότητα 
•Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους με στο e-mail: m.papanikolaou@attrattivo.gr

Πωλήτρια  
(Μερικής & Πλήρης Απασχόλησης) 

για το Κατάστημα BLOOM - Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στο χώρο της λιανικής 
πώλησης 
•Ηλικία 25 έως 35 ετών 
•Γνώση Αγγλικών και Η/Υ 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και ευχάριστη  
προσωπικότητα 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Φιλοδοξία και δυναμισμός

Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@el-fashion.
gr. Πληροφορίες στο 2310 273378.

 
Πωλήτριες Λιανικής 

 (Κωδ. Ret/Sal) - Αθήνα

Η εταιρεία επώνυμης ένδυσης «ΡΑΚΑΣ» ζητά 
Πωλήτριες για άμεση πρόσληψη.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Άνεση στην επικοινωνία και στην εξυπηρέτηση 
πελατών. 
•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας. 
•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

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

 
Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Πωλητές / Πωλήτριες  
για Πλήρη Απασχόληση,  

για το Κατάστημα στην Άρτα

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

Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στις πωλήσεις γενικότερα 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία στο χώρο της υπόδησης 
•Γνώση της αγοράς υπόδησης

Η εταιρία προσφέρει: 
•Συνεχόμενη εκπαίδευση στις νέες τεχνικές  
πωλήσεων, σύμφωνα με τις νέες τάσεις της αγοράς 
•Εργασία σε πολυτελείς χώρους 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης.

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα: 
DEXIM A.E.: 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Άγι-
ος Στέφανος Αττικής, 145 10, e-mail: hr@dexim.
gr, κωδικός αγγελίας: 2015201.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Πωλήσεις

Κύριος/α με προϋπηρεσία σε πωλήσεις υπηρεσιών 
ζητείται από την κάρτα υγείας EY Club για Αττική 
και Θεσσαλονίκη.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•ηλικία άνω των 25 
•ομαδικό πνεύμα 
•ευχέρεια λόγου 
•ανεπτυγμένες επικοινωνιακές διαπραγματευτικές 
ικανότητες

Προσφέρει: 
•σταθερές μηναίο μισθό με αξιοπιστία και συνέπεια 
στις πληρωμές 
•bonus επίτευξης στόχων 
•ασφάλιση ΙΚΑ, νόμιμα επιδόματα 
•συνεχής εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@eyclub.gr, 
κωδ. θέσης: sales01 για Αττική και sales02 για 
Θεσσαλονίκη, website: www.eyclub.gr

 
Εξασφαλίστε την επαγγελματική σας επιτυχία ως:

Στέλεχος Πωλήσεων 
  της Εθνικής Ασφαλιστικής - Αθήνα

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

Η ιστορία και η αξιοπιστία του ονόματος της Εθνικής 
Ασφαλιστικής, το εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων, τα 
προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης και η ποιότητα 
των ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών προ-
ϊόντων, σε συνδυασμό με τις δυνατότητές σας, είναι 
τα συστατικά που μπορούν να εξασφαλίσουν τη δική 
σας επιτυχία.

Ελάτε να «χτίσουμε» μαζί μια επιτυχημένη σταδι-
οδρομία ασφαλιστικού συμβούλου και να μοιρα-
στούμε τα προνόμια και τις δυνατότητες της πρώτης 
Ασφαλιστικής Εταιρίας και του ομίλου της Εθνικής 
Τράπεζας.

Στοιχεία επικοινωνίας: 
•Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
ea.athina8721@insurance.nbg.gr

 
Εισαγωγική/εξαγωγική εταιρία βιομηχανικών πρώτων 
υλών με έδρα την Αττική ζητά

Στελέχη Πωλήσεων - Αθήνα

Για τους κλάδους τροφίμων, καλλυντικών, φαρ-
μάκων, απορρυπαντικών.

Προσόντα υποψηφίων: 
•Πτυχία χημικού, βιολόγου, γεωπόνου, χημικού 
μηχανικού, φαρμακοποιού 
•Άπταιστα Αγγλικά, πτυχίο Proficiency 
•Άριστη γνώση MS Office 
•Ικανότητα στην επικοινωνία, διαπραγμάτευση, 
ομαδικότητα και επίτευξη στόχων 
•Δυναμισμός, δημιουργική σκέψη 
•Προϋπηρεσία 3 χρόνια 
•Απαραίτητη η εμπειρία στον ίδιο ή σχετικό τομέα 
•Δυνατότητα ταξιδίων σε Ελλάδα και εξωτερικό 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Ηλικία 25-30 ετών

Η εταιρία προσφέρει άριστες συνθήκες εργασίας, 
ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχή εκπαίδευση 
και εξαιρετικές προοπτικές καριέρας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιο-
γραφικό τους στη διεύθυνση: salesp50@gmail.com

 
Από το μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό όμιλο και 
για τις κορυφαίες επιχειρησιακές του μονάδες 
ζητούνται:

Στελέχη Διοίκησης

Που θα στελεχώσουν τις παρακάτω θέσεις εργασίας:
•Συντονιστής ομάδας συνεργατών 
•Investment advisor’s 
•Στέλεχος διαχείρισης πελατών - account 
managers 
•Υπεύθυνος πωλήσεων

Απαραίτητες εργασιακές προϋποθέσεις: 
•Πτυχίο ανώτατης και ανώτερης εκπαίδευσης 
•Ηλικία άνω των 27 ετών 
•Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε έναν από 
τους παρακάτω τομείς:  management - marketing 
- πωλήσεις - επικοινωνία - εκπαίδευση -  
χρηματοοικονομικά - έρευνα αγοράς - διοικητική 
υποστήριξη - στρατηγικός σχεδιασμός ανάπτυξης. 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε κλάδους υπηρεσιών
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
συνέχεια στη σελ. 18

Ιδιαίτερες δεξιότητες: 
•Προφίλ προσωπικότητας με δυναμισμό,  
ακεραιότητα και ενέργεια. 
•Συνθετική και αντιληπτική ικανότητα. 
•Εμπειρία σε θέματα διαχείρισης, κρίσεων  
και σύνθετων επιχειρησιακών θεμάτων. 
•Προσήλωση στην επίτευξη μετρήσιμων  
και υψηλών στόχων. 
•Άριστες διαπραγματευτικές ικανότητες  
και επαγγελματική επικοινωνία. 
•Ανθρωποκεντρική προσέγγιση για όλες  
τις ομάδες κοινού.

Οι απολαβές μας: 
•Σταθερές απολαβές βάση θέσης εργασίας καθώς 
και επαγγελματικών ικανοτήτων 
•Υψηλές προμήθειες συν bonus αποδοτικότητας 
•Δυνατότητες γρήγορης εξέλιξης στο ανώτατο 
χρηματοοικονομικό management  
•Ανταγωνιστικό πλαίσιο ομαδικής ασφάλισης 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας και συνεργασίας 
•Διαρκείς εκπαίδευση- καθοδήγηση (mentoring)

Σημείωση: Για κάθε θέση εργασίας θα επιλεγούν 3 άτομα

Αποστολή βιογραφικών υπόψη κας Τσεκουρά και 
κα Τσακίρογλου, τηλ: 210 9986750.

Faros Solutions a software development company 
is looking to employ a:

Sales Representative - Athens 
to Further Develop its Market Share

Job description: 
•generate and explore leads, 
•meet sales targets 
•negotiate sales deals 
•provide after sales client support

Requirements: 
•previous sales experience, 
•information technology, computer or similar 
bachelor’s degree from ΤΕΙ or University 
•good interpersonal and communication skills 
•good written and spoken English 
•self motivated 
•dynamic personality 
•28 - 35 years of age 
•Completed military service.

The company offers a basic salary package with 
great bonus options.

Send your CV to the following e-mail: cv@faros-
solutions.com, website: www.faros-solutions.com

 
Αποκλειστικός αντιπρόσωπος – διανομέας των 
οίκων ζητεί:

Στέλεχος Πωλήσεων - Αθήνα
Μόνο εάν: 
•Έχετε προϋπηρεσία στο χώρο του αυτοκινήτου 
•Έχετε δημιουργική διάθεση και επικοινωνία 
•Είστε δυναμικός και φιλόδοξος 
•Σας χαρακτηρίζει η συνέπεια και η διάθεση  
για δουλειά 
•Έχετε αποδεδειγμένη εμπειρία στις πωλήσεις 
•Είστε μέχρι 35 ετών 
•Γνωρίζετε πληροφορική 
•Μπορείτε να ταξιδεύετε

Τότε στείλτε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση  Ρό-
δου 193, Αθήνα, Τ.Κ. 10443 ή με e-mail στο:  info@
parnasoil.gr – υπόψη Κου Δ. Κύρκου. Θα τηρηθεί 
πλήρης εχεμύθεια. Συστατικές επιστολές απαραίτητες.

 
Στέλεχος Πωλήσεων  
για το Νομό Αττικής

H εταιρία Neodent A.E, στα πλαίσια της συνεχούς 
ανάπτυξής της, επιθυμεί να προσλάβει άτομο για τη 
στελέχωση της θέσης του «Στελέχους Πωλήσεων».

Ποιοι είμαστε: Η Neodent A.E είναι η μοναδική 
εγχώρια καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής 
οδοντιατρικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων με 
σημαντικό κύκλο εργασιών σε χώρες του εξωτε-
ρικού. Παράλληλα, είναι μια από τις μεγαλύτερες 
εισαγωγικές εταιρίες οδοντιατρικών υλικών και 
αναλωσίμων με δικό της δίκτυο διανομής σε ιδι-
ωτικούς και δημόσιους φορείς.

Το προφίλ του υποψηφίου που αναζητούμε: 
•Πελατοκεντρικός τρόπος σκέψης και λειτουργίας 
•Άριστη γνώση αγγλικών (προφορικός και γραπτός 
λόγος) 
•Άριστη γνώση ελληνικής γλώσσας  
(ορθογραφία, σύνταξη κειμένων) 
•Οργανωτικές δεξιότητες 
•Ομαδικό πνεύμα

Τα καθήκοντα της θέσης:
Γενική περιγραφή: Εκτελεί το πρόγραμμα πωλήσεων 
των προϊόντων ευθύνης του, ώστε να επιτυγχάνεται ο 

ποιοτικός και ποσοτικός στόχος των πωλήσεων σύμ-
φωνα με τις διαδικασίες και την εμπορική πολιτική 
της επιχείρησης. 

Αναλυτικά, το στέλεχος πωλήσεων  
έχει τις εξής βασικές αρμοδιότητες: 
•Επισκέπτεται τακτικά τους πελάτες σύμφωνα  
με το πρόγραμμα επισκέψεων, με σκοπό  
την προώθηση των προϊόντων, τη διατήρηση  
της καλής φήμης της εταιρείας, τη δημιουργία  
άριστων διαπροσωπικών σχέσεων  
και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. 
•Επιβλέπει τις παρεχόμενες υπηρεσίες  
έως ότου ολοκληρωθεί η πώληση,  
αλλά και μετά από αυτή. Κρατά τακτικές επαφές  
με όλους τους πελάτες, ώστε να εξασφαλίζει  
την ικανοποίηση τους. 
•Μεριμνά για την έγκαιρη και σωστή είσπραξη  
των οφειλών των πελατών, ώστε να υλοποιείται  
η πιστωτική πολιτική της εταιρίας. 
•Μεριμνά για τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά  
με τις κινήσεις του ανταγωνισμού  
και τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς,  
με σκοπό την άμεση ενημέρωση του διευθυντή 
πωλήσεων και την λήψη διορθωτικών μέτρων. 
•Συντάσσει αναφορές επισκέψεων σε πελάτες  
σε ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση, μηνιαίες  
αναφορές και ετήσιες αναφορές πορείας  
πωλήσεων του τομέα ευθύνης του. 
•Συγκεντρώνει πληροφορίες συνθηκών αγοράς, 
που αναφέρει σε μηνιαία έκθεση του. 
•Συγκεντρώνει πληροφορίες άμεσου  
και έμμεσου ανταγωνισμού (πολιτική τιμών,  
προώθησης, οργάνωσης, κλπ.) και ενημερώνει  
τον προϊστάμενο του. 
•Κάνει αιτιολογημένες προτάσεις – εισηγήσεις  
για αλλαγή πολιτικής, γενικώς ή σε συγκεκριμένους 
πελάτες. 
•Γνωρίζει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
και μειονεκτήματα της εταιρίας και των προϊόντων 
της, καθώς και τους πελάτες ως άτομα  
και ως επιχείρηση. 
•Παρέχει συμβουλευτικές τεχνικές υπηρεσίες 
στους πελάτες. 
•Φροντίζει για τη διατήρηση σωστά οργανωμένου 
προσωπικού αρχείου με στοιχεία πελατών,  
στατιστικά πωλήσεων, κλπ. 
•Έχει πάντα μαζί του βοηθήματα πωλήσεων  
(κάρτες, prospectus, τιμοκαταλόγους, μπλοκ  
παραγγελιών, κλπ.) 
•Έχει πάντα ευπρεπή εμφάνιση και συμπεριφορά 
προς πελάτες, συναδέλφους και τρίτους.

Γιατί να υποβάλετε υποψηφιότητα: Διότι είστε ένα 
δυναμικό, φιλόδοξο άτομο, με θέληση για εργασία 
και επαγγελματική ανέλιξη. Διότι σας ενδιαφέρει ένα 
ασφαλές και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον που 
διαπνέεται από ομαδικότητα και άριστες διαπροσω-
πικές σχέσεις. Διότι έχετε όλα τα προσόντα και τις 
προδιαγραφές να εξελιχτείτε σε ένα αξιόλογο στέλεχος 
επιχειρήσεων αλλά δεν έχετε την εργασιακή εμπειρία.

Τι προσφέρουμε: Πενθήμερη (Δευτέρα-Παρασκευή), 
οκτάωρη, πλήρης απασχόληση, εξαρτημένης εργασίας 
αορίστου χρόνου.

Που να απευθυνθείτε:
•Η υποβολή των βιογραφικών γίνεται μόνο  ηλε-
κτρονικά στη διεύθυνση: hr@neodent.eu

 
Σύμβουλος Μηχανογράφησης – Πωλήσεων 

 (Software Sales Consultant) – Θεσσαλονίκη 
Κωδικός: #SC003

Αρμοδιότητες: 
•Εντοπισμός και ανάλυση αναγκών στις λειτουργίες 
και διαδικασίες των επιχειρήσεων. 
•Παρουσίαση ανάλογων ως προς τις ανάγκες  
της επιχείρησης μηχανογραφικών λύσεων. 
•Σύνταξη τεχνικών – οικονομικών μελετών,  
επίτευξη συμφωνιών. 
•Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών  
σε υφιστάμενο πελατολόγιο

Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ από σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, 
marketing, οικονομικών ή εμπειρία / προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον δύο χρόνια. 
•Άριστη γνώση Microsoft office. 
•Γνώση Αγγλικών. 
•Δίπλωμα οδήγησης. 
•Θα ληφθεί υπόψη γνώση hardware, software, 
βασικών IT θεμάτων. 
•Ικανότητα παροχής επαρκών και απλοποιημένων 
επεξηγήσεων τόσο προφορικά όσο και γραπτά. 
•Ικανότητα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων 
στηριγμένη σε πελατοκεντρική φιλοσοφία. 
•Ικανότητα διαχείρισης χρόνου. 
•Ομαδικό και οργανωτικό πνεύμα. 
•Ικανότητα συλλογής και ερμηνείας πληροφοριών. 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες. 
•Οι υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει  
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα, αναγράφοντας τον κωδικό 
της θέσης σε διακριτό σημείο, στη διεύθυνση:  hrm@
exelixis-software.gr. Για όλα τα βιογραφικά θα τη-
ρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

ΙΑΤΡΟΙ
Νευρολόγοι 

από τους SOS IATΡΟΥΣ Αθήνας

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ιατρικής σχολής 
•Τίτλος ειδικότητας 
•Κλινική εμπειρία στα επείγοντα 
•Γνώση Αγγλικών

Οι SOS ΙΑΤΡΟΙ εξασφαλίζουν στον ιατρό: 
•Εξαιρετικές οικονομικές αποδοχές 
•Ευέλικτο ωράριο εργασίας 
•Ενδιαφέρον αντικείμενο εργασίας 
•Ενεργή συμμετοχή σε επιστημονικές  
δραστηριότητες

Πώς εργάζεται ο ιατρός: 
•Αναλαμβάνει πρόγραμμα εφημεριών  
•Ειδοποιείται από το συντονιστικό κέντρο  
για επισκέψεις ασθενών κατ’ οίκον 
•Αμείβεται άμεσα από τους ασθενείς με προσωπική 
απόδειξη 
•Αποδίδει μέρος της αμοιβής στην εταιρεία

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

Εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στον 
εργασιακό χώρο ζητεί:

Αδειούχο Εργασιακό Ψυχολόγο 
για Πλήρη Απασχόληση 

(Κωδ. Θέσης PSY) - Κέντρο Αθήνας

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
•Μεταπτυχιακές σπουδές 
•Τουλάχιστον 5 έτη επαγγελματικής εμπειρίας 
•Οργανωτικές & επικοινωνιακές ικανότητες 
•Πνεύμα συνεργατικότητας, συνέπεια και ήθος 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη χρήση Η/Υ 

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στον τομέα παροχής υπηρεσιών 
•Εμπειρία στο εξωτερικό 
•Ικανότητα διενέργειας παρουσιάσεων/εκπαιδεύσεων

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
humanresources1.services@gmail.com

PROMOTION-
MERCHANDISERS

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

 
Στελέχη Προώθησης 
Προϊόντων - Αθήνα

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

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
•Πτυχίο ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής 

•Ηλικία 25 έως 35 ετών και 
•Οργανωτική ικανότητα και μεθοδικότητα

Το “πακέτο” αμοιβών, bonus παραγωγικότητας, ασφα-
λιστικών καλύψεων και εξειδικευμένης εκπαίδευσης 
είναι δελεαστικό.

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

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 
Ιατρικός Επισκέπτης - Πιερία 

 Κωδικός Θέσης: ΙΕ ΠΙΕ

Η Γενική Χημικών Προϊόντων δραστηριοποιείται από 
το 1977 στα φαρμακευτικά / ιατρικά είδη. Η ανοδική 
πορεία της εταιρίας οφείλεται στο δυναμικό στρατηγι-
κό σχεδιασμό και στη δέσμευσή της στον ανθρώπινο 
παράγοντα.
Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει: 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Καλή παρουσία και άνεση με τους πελάτες 
•Φιλοδοξία και εργατικότητα 
•Επιθυμητή γνώση Αγγλικών και Η/Υ 
•Επιθυμητή εμπειρία σε πωλήσεις 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές, συν bonus αναλόγως 
απόδοσης 
•Συνεχής off-the-job και on-the-job εκπαίδευση 
•Αυτοκίνητο, laptop, κινητό 
•Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρία 
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη αγορά 
•Πενθήμερη εργασία, οχτάωρο
Αποστολή βιογραφικών στο fax: 210 6201332, στο 
e-mail: nio@gcp.gr ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: 
Αυγής 60, 145 64 Κηφισιά, website: www.gcp.gr

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

Νοσηλευτικό Προσωπικό 
για Πλήρη Απασχόληση - Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυxίο νοσηλευτικής ΑΕΙ/ΤΕΙ απαραίτητο 
•Άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση επιπλέον  
γλωσσών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Οργανωτικότητα, συνέπεια, υπευθυνότητα
Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών σε ένα 
σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον με ευκαιρίες ανέλιξης.
Παρακαλώ αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα 
στο e-mail: lagiant@cosmeticdermamedicine.gr. Όλα 
τα βιογραφικά θα εξετασθούν από τη δ/νση ανθρώπι-
νου δυναμικού με πλήρη εμπιστευτικότητα. Απαραίτητη 
φωτογραφία.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Ο όμιλος ιατρικών διαγνωστικών κέντρων «ΒΙΟ-
ΤΥΠΟΣ» ζητά να προσλάβει:

Τεχνολόγο Ακτινολογικού

•Ηλικίας μέχρι 24 ετών, απόφοιτο ΤΕΙ ή ΙΕΚ,  
για την κάλυψη αναγκών της ιατρικής μονάδας  
στο Αιγάλεω.

Θα προτιμηθούν υποψήφιοι/ες με προϋπηρεσία.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τα βιογραφικά 
τους στη διεύθυνση: gratsikas.biotypos@gmail.com

 
GENEPHARM S.A., a leading european generic 
pharmaceutical company, with an impressive international 
customer base, seeks to appoint:

Senior Regulatory Affairs CMC Officer 
(REF: CMC/RA)

The position resides within the regulatory affairs 
department and it involves new and marketed products 
support as it pertains mainly to writing, compiling, 
and maintenance of the quality and technical section.
The candidate is expected to remain current with 
regards to regulations, guidelines and policies for the 
pharmaceutical/manufacturing areas and to assist in 
interpreting and advising on the complex and evolving 
regulatory CMC requirements.
Major responsibilities include, but are not limited 
to, the following:
•Coordinating, compiling and reviewing CMC 
(quality) data package for appropriate  
and complete documentation 
•Communicating with internal and external parties 
to obtain required supporting documents data 



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

Μηχανικό Δικτύων Εταιρικών Πελατών 
Κωδ. Θέσης: CCSE2805 - Αθήνα

Ο κάτοχος της θέσης έχει την ευθύνη υλοποίησης 
και υποστήριξης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
εταιρικών πελατών.

Κύριες αρμοδιότητές της θέσης: 
•Διαχείριση βλαβών και υλοποίηση 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μεγάλων 
εταιρικών πελατών 
•Λειτουργία/βελτιστοποίηση του IP Access δικτύου 
•Υποστήριξη Telecom υπηρεσιών φορέων 
Σύζευξις, Νησίδα 3 Θεσ/κης 
•Παρακολούθηση SLA συμβάσεων πελατών 
& έγκριση προγραμματισμένων εργασιών δικτύου 
•Συμμετοχή σε έργα λειτουργίας, βελτιστοποίησης 
του δικτύου και σε πιστοποιήσεις της εταιρίας  
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να έχει: 
•Επαγγελματική εμπειρία στο χώρο 
των τηλεπικοινωνιών και τουλάχιστον 3 έτη 
σε αντίστοιχη θέση δεύτερου επιπέδου τεχνικής 
υποστήριξης και τεχνικής διαχείρισης 
και υλοποίησης μεγάλων έργων 
•Πτυχίο στους τομείς δικτύων / τηλεπικοινωνιών 

ή και ηλεκτρονικής 
•Πιστοποιήσεις Cisco Routing/Switching/VoIP 
επιπέδου CCNP/CCVP θα ληφθούν σημαντικά 
υπόψη 
•Τεχνογνωσία ανάλυσης / debugging των Voip 
πρωτόκολλων SIP / ISDN/ H323 αλλά και εμπειρία 
εγκατάστασης, διαχείρισης Voip PBX θα ληφθούν 
σημαντικά υπόψη 
•Εμπειρία στη χρήση Routers, Voice Gateways, 
ME Switches, Firewalls 
•Άριστη χρήση Η/Υ και MsOffice 
•Εμπειρία με εργαλεία παρακολούθησης 
και διαχείρισης δικτύου 
•Ομαδικό πνεύμα  
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

H FINAL Support, μέλος του ομίλου AGT Constructions &  Services Group, με έδρα την Αθήνα, ζητά 
για μόνιμη απασχόληση:

Μηχανολόγο - Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
•Με πτυχίο ΤΕΙ και με τουλάχιστον  5ετή αποδεδειγμένη εμπειρία.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: evrah@agtgroup.gr 

Ο όμιλος Πλαστικά Θράκης αναζητά να προσλάβει ένα άτομο με την ειδικότητα:

Στέλεχος Λογιστηρίου
Η θέση υπάγεται στo διευθυντή λογιστηρίου της 
εταιρείας Πλαστικά Θράκης Pack ABEE και έχει 
ως έδρα τα Ιωάννινα.

Μεταξύ των καθηκόντων της θέσης 
περιλαμβάνονται: 
•Καταχώρηση εγγραφών γενικής λογιστικής 
•Καθημερινή συμφωνία λογαριασμών πελατών – 
προμηθευτών – τραπεζών 
•Καταχώρηση παρακρατούμενων φόρων 
και σύνταξη των μηνιαίων φορολογικών 
δηλώσεων (φορολογία εισοδήματος, ΦΠΑ, ΦΜΥ 
και λοιπών φορολογικών αντικειμένων) 
•Κατάρτιση μηνιαίων report 
•Συμμετοχή στη διαδικασία μηνιαίας 
κοστολόγησης της εταιρείας 
•Συμμετοχή στην κατάρτιση του προϋπολογισμού 
•Συνεργασία με ελεγκτές της εταιρείας 
 
O/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει 
τα εξής προσόντα: 

•Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης 
•Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Προϋπηρεσία 3 ετών σε λογιστήριο βιομηχανίας 
•Πολύ καλή γνώση ΕΓΛΣ, ΚΦΑΣ, ΦΠΑ, 
φορολογία επιχειρήσεων. 
•Άριστη γνώση Αγγλικής (επιπέδου Proficiency) 
•Άριστη γνώση Excel, Power point (MS Office) 
και χρήσης ERP 
•Απαραίτητη η γνώση βιομηχανικής 
κοστολόγησης 
•Επιθυμητή γνώση των προγραμμάτων της SAP 
(BPC, BI) 
•Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας, 
δημιουργική σκέψη 
•Αναλυτικές και οργανωτικές ικανότητες, 
υπευθυνότητα, έμφαση στο αποτέλεσμα

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: career@
thraceplastics.gr

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
Πολυτεχνείου - Αθήνα

Αρμοδιότητες: 
•Turn key project manager 
•Ηλεκτρολογικές μελέτες 
•Σύνταξη φακέλων προσφορών 
•Τεχνική υποστήριξη πελατών 
•Έρευνα αγοράς  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Πτυχίο Πολυτεχνείου 
ηλεκτρολόγου μηχανικού 
•Εμπειρία σε μελέτες 
και σχεδίαση συστημάτων 
μέσης τάσης, αυτοματισμούς. 
•Γνώση σχεδιαστικού 
προγράμματος (Caddy 

Electrical, AutoCAD κτλ) 
•Όρεξη για μάθηση 
•Διαθέσιμος για ταξίδια 
•Έως 40 ετών  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σταθερές αποδοχές 
με προοπτικές αύξησης 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Βαθύτατες γνώσεις σε όλους 
τους τομείς των συστημάτων 
ηλεκτρικής ενέργειας. 
•Μοναδικές εμπειρίες σε πολύ 
εξειδικευμένες εφαρμογές 
του ηλεκτρισμού σε σταθμούς 
παραγωγής και υποσταθμούς 

υψηλής και μέσης τάσης 
και βιομηχανίες. 
•Ταξίδια σε όλη την Ελλάδα 
και στο εξωτερικό

Θα πρέπει να έχει όρεξη για μά-
θηση, να έχει μεγάλο αίσθημα 
υπευθυνότητας και να αφοσιωθεί 
βαθιά στο επάγγελμα.

Παρακαλώ, με μεγάλη έμφαση 
στα ανωτέρω, μόνο σοβαρές 
προτάσεις, μισθός συζητήσιμος.

Αποστολή βιογραφικών 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
i.xaskis@xaskis.gr

Jr. Software Developer 
(JSD-04.15) - Athens

The successful candidate will be providing his/her 
services within the field of software development 
supporting the management and configuration of 
company’s back office & software applications. He/
She will be part of intelligent and electromechanical 
systems department and will report directly to the 
TCS, back office system (BOS) & networks manager.

Main responsibilities: 
•Support the management and configuration 
of company’s back office systems. 
•Participate in the development of the back 
office system’s new requirements. 
•Provide preventive maintenance 
and troubleshooting to company’s systems 
and databases 
•Develop supporting tools for company’s 
operating systems. 
•Provide technical services to support the 
operation and maintenance of company’s 
ticketing system 
•Manage and maintain company’s customized 
web applications and web services 
•Provide application support to company’s users  
Professional attributes: 
•University degree in computer science 
or information technology 

•Master degree in the relevant field 
is considered an asset 
•1-3 years of experience in a professional 
programming environment: 
-developing in Java, JSP, J2EE languages 
-designing and implementing databases 
interfaces 
•Strong knowledge of development 
methodologies, standards and procedures. 
•Excellent command of English language 
•Previous experience in web pages development 
(C, C#, Perl, PHP) is preferred 
•Previous experience in IT support activities 
(Scripting Tools, MySQL & Oracle databases)  
Essential attributes: 
•Strong problem solving skills and analytical 
skills 
•Very good time management skills 
•Ability to cope with heavy workload 
•Performance and quality orientation 
•Ability to work within a team 
•Very good communication skills 
•Flexibility

Interested candidates should send their curriculum 
vitae by e-mail: hr@neaodos.gr or by fax to 210 
6178011 quoting the code (JSD_04.15).

Μεγάλος όμιλος αναζητά δυναμικά άτομα για τη  στελέχωση:

Νέου Τμήματος Πωλήσεων - Αθήνα
Προσόντα: 
•Ηλικία 25-45 ετών 
•Εκπληρωμένη στρατιωτική 
θητεία (για άνδρες) 
•Απολυτήριο λυκείου 

•Επιπλέον τίτλοι θα εκτιμηθούν 
•Εργασιακή εμπειρία  
Προσφέρονται: 
•Υψηλές αμοιβές 
•Συνεχής επιμόρφωση 

•Δυνατότητες εξέλιξης  
Επικοινωνία:  
•Τηλ: 210 9093030, υπεύθυνος 
αξιολόγησης υποψήφιων: 
Δ. Τζουγανάτος.

ΜΕΓΑΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
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for compilation of the CTD dossier, supplements/
variations, responses to authorities questions etc., 
maintaining timelines of projects 
•Supports transfer of procedures  
to manufacturing 
•May provide regulatory CMC expertise during 
negotiations and interactions with regulatory 
agencies

The applicant should have: 
•At least bachelor’s degree in pharmacy, 
chemistry or related scientific discipline with 
minimum 5 years regulatory experience in similar 
position. 
•Excellent knowledge of English both written  
and oral 
•Be able to handle multiple tasks/projects, 
meeting deadlines

The company offers: 
•Competitive salary 
•Training and development opportunities

Candidates who believe they meet the above 
requirements are invited to send their CV in English to 
the address: GENEPHARM S.A., 22C Marathon Avenue, 
19009 Pikermi, fax: 210.60.39.402 or via e-mail: hr@
genepharm.com

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Ο όμιλος εταιριών Kleemann λόγω της συνεχούς 
ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του στη διεθνή αγορά 
επιθυμεί να προσλάβει, στη βιομηχανική περιοχή Κιλκίς:

Γερμανόφωνο Μηχανικό 
Πωλήσεων  (κωδ. 1215)

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ -ΤΕΙ μηχανολογίας/ ηλεκτρολογίας  
ή συναφούς ειδικότητας 
•Άριστη γνώση Γερμανικής γλώσσας  
(επίπεδο proficiency) 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας  
(επίπεδο advanced-proficiency) 
•Πολύ καλή χρήση H/Y (Ms Office, Autocad) 
•Δυνατότητα ταξιδιών

Αρμοδιότητες: 
•Προώθηση παραγγελιών 
•Οικονομοτεχνική μελέτη προς πελάτη - follow up 
προσφορών 
•Επικοινωνία με εσωτερικούς και εξωτερικούς  
πελάτες για διαχείριση και διευθέτηση προβλημάτων 
•Σχεδιασμός, εκτέλεση και παρακολούθηση  
οικονομικού πλάνου

Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση & επαγγελματική ανάπτυξη 
•Ιατρείο με 8ωρη απασχόληση νοσοκόμας 
•Πρόσθετη ιατρική κάλυψη 
•Δυνατότητα μετακίνησης με δικά της  
μεταφορικά μέσα 
•Σύγχρονες εγκαταστάσεις (εστιατόριο, γυμναστήριο 
& playroom)

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογρα-
φικό τους με e-mail στο: cv@kleemann.gr μέχρι τις 
22/06/2015,  υπόψη Δ. Λαζαρίδη αναγράφοντας τον 
κωδικό της αγγελίας. Ιστοσελίδα: www.kleemann.gr

Ο πελάτης μας, μεγάλη εταιρία παροχής υπηρεσιών 
ασφαλείας ζητά να προσλάβει έναν: 

Μηχανικό Πωλήσεων Συστημάτων Ασφαλείας 
Βόρεια Προάστια Αττικής 

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, θα πρέπει να είναι διπλωμα-
τούχοι ΕΜΠ της ειδικότητας ηλεκτρολόγων μηχανικών 
ή αντίστοιχης ειδικότητας ΤΕΙ, να είναι κάτοχοι άδειας 
secutiry Α’ Τάξεως και να μιλούν άριστα την αγγλική 
γλώσσα και να γνωρίζουν εφαρμογές υπολογιστών 
γραφείων όσο και τεχνικών παρουσιάσεων.

Η προϋπηρεσία των υποψηφίων θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 2ετής σε ανάλογα καθήκοντα και να 
διαθέτουν εμπειρία στις πωλήσεις εγκαταστάσεων 
μεγάλων συστημάτων ασφαλείας, όπως και τις ανά-
λογες τεχνικές γνώσεις που αφορούν στο σχεδιασμό, 
μελέτη και υλοποίηση της εγκατάστασης.

Οι επικοινωνιακές αρετές είναι πολύ σημαντικές διότι θα 
πρέπει οι πελάτες ή οι εκπρόσωποί τους να απολαμβάνουν 
ενός άριστου επιπέδου εξυπηρέτησης, σύμφωνα με τις 
αυστηρές προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την εταιρία. 

Στα καθήκοντα του κατόχου της θέσης περιλαμβάνε-
ται η συντήρηση και εξυπηρέτηση του υφιστάμενου 
πελατολογίου της επιχείρησης παράλληλα όμως και 
η αναζήτηση νέων πελατών στο γεωγραφικό χώρο 
κυρίως της Αττικής.

Καθώς η εταιρία αναπτύσσεται σταθερά προσφέροντας 
υπεύθυνες υπηρεσίες και εγγυημένα προϊόντα προς τους 
πελάτες της απαιτείται από τον κάτοχο της θέσης να 

βελτιώνει τις γνώσις του μέσω διαρκούς εκπαίδευσης 
όσο και έρευνας.
Ως προς τις παροχές της η εταιρία προσφέρει μισθό, 
bonus βάσει επίτευξης στόχων, εταιρικό αυτοκίνητο, 
κινητό τηλέφωνο.
Αποστολή βιογραφικών μέσω του link:  
http://goo.gl/P4NnLP

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ζητείται για γερμανικό σχολείο στο  Sachsen-Anhalt 
της Γερμανίας:

Καθηγητής Μαθηματικών (ΠΕ) 
για Άμεση Πρόσληψη

Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΑΕΙ 
•Ικανότητα διδασκαλίας σε παιδιά τάξεων 5η  
έως 13η (Ε’ δημοτικού έως Γ’ λυκείου) 
•Εργασιακή εμπειρία σε παιδιά δημοτικής  
εκπαίδευσης 
•Δυνατότητα ανάληψης καθηκόντων υπευθύνου 
τμήματος 
•Γνώση της γερμανικής γλώσσας σε επίπεδο  
B2 τουλάχιστον
Προφίλ θέσης: 
•Μόνιμη απασχόληση 
•Αρχική μισθοδοσία 3000-Ευρώ 
•Καλή συνεργασία με τους γονείς 
•Άριστες συνθήκες εργασίας
Αποστολή βιογραφικών και πληροφορίες: Anastasia 
Kalpaktsi Recruitment Department, MD Hellas Monis 
Agarathou 7, 71202, Heraklion, Crete, Greece Phone: 
+30 2810 330 009,  fax: +30 2810 285 749, e-mail: 
kariera@md-hellas.gr, website: www.md-hellas.gr

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Η ELVIAL ΑΕ, βιομηχανία διέλασης αλουμινίου με 
έδρα το 25ο χλμ Θεσσαλονίκης - Κιλκίς, αναζητά 
υπάλληλο για την παρακάτω θέση εργασίας:

Χειριστής Μηχανημάτων CNC

Απαιτούμενα προσόντα:  
•Γνώση χειρισμού μηχανημάτων CNC  
εργαλειομηχανών (κέντρων κατεργασίας,  
ηλεκτροδιάβρωσης σύρματος κτλ) 
•Πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού ΤΕΙ 
•Γνώσεις σχεδιασμού autocad 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Μεθοδικότητα και οργανωτικότητα 
•Ανάλογη προϋπηρεσία στο αντικείμενο  
και στο χώρο θα εκτιμηθεί

Προσφέρονται:  
•Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης 
•Ευχάριστο, σύγχρονο και σταθερό περιβάλλον 
εργασίας

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

 
Μεγάλη τεχνική εταιρία μελετών, επιβλέψεων 
και αδειοδοτήσεων  με πολυετή εμπειρία στο χώρο 
αναζητά στην Αθήνα:

Μηχανολόγο / Ηλεκτρολόγο Μηχανικό

Με εμπειρία στην αδειοδότηση πρατηρίων υγρών & 
αέριων καυσίμων, συνεργείων, σταθμών αυτοκινή-
των και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Δίπλωμα μηχανολόγου / ηλεκτρολόγου μηχανικού 
•τουλάχιστον 3ετή εμπειρία στη σύνταξη τεχνικών 
φακέλων για την αδειοδότηση επιχειρήσεων όπως: 
-Πρατήρια υγρών καυσίμων με υγραέριο  
ή/και φυσικό αέριο 
-συνεργεία αυτοκινήτων 
-σταθμοί αυτοκινήτων (parking) 
•Πολύ καλή γνώση κανονισμών πυροπροστασίας 
για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις 
•Καλή γνώση της Αγγλική γλώσσας 
•Άριστη γνώση Word, Excel, Autocad 
•Ευχέρεια στον προφορικό και στο γραπτό λόγο 
•Κριτική ικανότητα, στοχευμένος και δομημένος 
τρόπος σκέψης με κατανόηση της επιχειρηματικής 
λειτουργίας 
•Ικανότητα σε εργασία κάτω από πίεση λόγω  
τήρησης χρονοδιαγραμμάτων 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες, με υψηλό 
αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τήρηση προθεσμιών 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκίνητου 
•Γνώση κτιριοδομικού & οικοδομικού κανονισμού 
θα συνεκτιμηθεί 

•Αναλυτική σκέψη και ικανότητα σύνθεσης 
•Εμπειρία στην έρευνα, επεξεργασία και ανάλυση 
πληροφοριών και στοιχείων 
•Ευχάριστος χαρακτήρας 
•Δυνατότητα ταξιδιών εκτός Αθηνών

Αποστολή μόνο σχετικών βιογραφικών. Παρακα-
λούμε αποστείλετε ηλεκτρονικά το βιογραφικό σας 
σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: meletes.
epivlepsis@gmail.com, αναφέροντας τον κωδικό 
της θέσης (ΚΩΔ 01).

Customer Service Engineer 
Data Center Operations - Κορωπί

Αντικείμενο: 
•Επίβλεψη και διασφάλιση της ορθής λειτουργίας 
του εξοπλισμού υποδομών data center:  
(Συστήματα ηλεκτρικής παροχής: μέση τάση,  
Μ/Σ, διανομή ΧΤ, UPS, γεννήτριες. Συστήματα  
ψύξης και κλιματισμού. Συστήματα ασφαλείας:  
πυρανίχνευση, πυρόσβεση, Access control, 
Intrusion Alarm, CCTV κλπ) 
•Εντοπισμός δυσλειτουργιών - βλαβών. first level 
support. 
•Επικοινωνία με πελάτες  
•Υποστήριξη ΙΤ πρώτου επιπέδου (patching, 
rebooting, reset, κλπ) 
•Reporting

Σπουδές: 
•Πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός ΤΕΙ

Εμπειρία:
Τουλάχιστον 4ετή εμπειρία, εκ των οποίων τα 2 έτη 
σε λειτουργία και παρακολούθηση ή συντήρηση και 
υποστήριξη κρίσιμων υποδομών ή IT support και data 
center infrastructure support, συμπεριλαμβανομένων:
•Διανομή χαμηλής τάσης 
•Συστήματα αδιάλειπτης παροχής (UPS) 
•Δομημένη καλωδίωση 
•Γεννήτριες 
•Συστήματα ασφαλείας 
•Δίκτυα 
•BMS

Θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν η γνώση -  
εμπειρία στα ακόλουθα συστήματα: 
•Γνώσεις μέσης τάσης 
•Γνώσεις συστημάτων ψύξης - κλιματισμού 
•Να διαθέτει πολύ καλή θεωρητική και πρακτική 
κατάρτιση

Γλώσσες: 
•Ελληνική 
•Αγγλική σε επίπεδο τουλάχιστον Lower.  
Επιθυμητές γνώσεις τεχνικής Αγγλικής ορολογίας.

Άλλα: 
•Πολύ καλές γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή 
(Windows, MS office. Ιδιαιτέρα σημαντική η γνώση 
Excel και Visio). 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Υπευθυνότητα, δυνατότητα εργασίας υπό πίεση, 
προθυμία.  
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες (24ωρη βάρδια 
με κυλιόμενο ωράριο). 
•Επιθυμητή ηλικία: 28 - 32 ετών

Τόπος εργασίας: Κορωπί - Αττική 
Απασχόληση: Πλήρης απασχόληση, αορίστου χρόνου

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδο-
χών, βάσει προσόντων και σχετικής εμπειρίας, συνεχή 
εκπαίδευση και προοπτικές καριέρας σε ένα διεθνές 
αναπτυσσόμενο περιβάλλον.

Επικοινωνία: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν 
τα βιογραφικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
hr-ops@lamdahellix.com αναγράφοντας τον κωδικό 
OPS/SK/040615.

ERP Engineer Code: IS 001 
Locations: Athens

Main tasks/competencies: 
•Research, determine and present SAP FICO 
solutions to analyse business systems and realize 
business goals for strategic projects in subject area. 
•Formulate and deliver an enterprise level 
functional design for all SAP FICO modules  
and integration of SAP with legacy systems  
in finance and controlling area 
•Participate in pre-planning, blueprinting, 
realization, final preparation and go-live/support 
phases of IT strategic roadmap projects assigned. 
•Complete SAP configuration to meet the design 
criteria for strategic projects in respective area. 
•Provide level 2 & 3 system maintenance support 
for subject area. 
•Utilize experience in SAP FICO implementation, 
FICO configurations for SAP roll outs, system 
configurations in AP, AR and GL, RM-CA, COPA, 

and FICO production support. 
•Understand the general strategic and operational 
dimensions of the telecom industry and apply  
to solution

Basic requirements/qualifications: 
•Bachelor’s degree in business administration, 
financial or information technology 
•Master’s degree will be an asset 
•Excellent knowledge of English language 
•Excellent computer skills (MS Office, Excel  
and PowerPoint) 
•SAP implementation experience in the FICO,  
RM-CA modules 
•Knowledge of integration of FICO and RM-CA  
to other SAP modules 
•Other SAP modules experience or SAP 
programming language is an asset 
•Full life cycle Implementation experience 
•Work experience in similar position preferably  
in telecoms is an asset 
•Ability to analyze and communicate complex 
information 
•Excellent analytical and problem solving skills 
•Ability to work in teams, commitment to results 
and communication skills

Candidates wishing to apply must forward their 
CV’s, by 30/06/2015, quoting the position code 
at the following address: WIND HELLAS S.A., 66 
Kifissias Ave., 151 25 Maroussi, Athens. E-mail: jo@
wind.gr, fax: (+30) 210 6106504. All applications will 
be treated in strict confidence. Candidates who meet 
the position requirements will be contacted via phone.

 
Chief Engineer - Cyprus 

Our company is currently looking to recruit a dynamic 
person for the position of the chief engineer. 

•The successful candidate should be a degree 
holder of electrical / mechanical engineering or 
relevant  degree, computer literate, and should 
have good knowledge of the Greek and English 
language.  
•Cruise ship or hotel experience will be considered 
as an advantage.

Interested candidates should send their curriculum 
vitae to: Human resources office, Hilton Cyprus, P.O. 
Box 22023, 1516 Nicosia, Cyprus, e-mail: Koulla.
Kyriakou@Hilton.com, tel: +357 22377777.

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
Όμιλος επιχειρήσεων στον Πειραιά ζητάει:

Υπάλληλο Εξωτερικών Εργασιών 
23-35 Ετών

Προσόντα: απολυτήριο λυκείου, στρατού, απαραίτητα 
δίπλωμα και εξαιρετική οδήγηση αυτοκινήτου-μηχανής 
μεγάλου κυβισμού,ευγενικός, σοβαρός, εμφανίσιμος 
για μόνιμη εργασία.

Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: cvext8@gmail.com

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

Assistant Waiter - Assistant 
Waitress for F&B Departments

Aπαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής (επιθυμητό) 
•Προϋπηρεσία 2-4 χρόνια σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχείο 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ και συστημάτων  
ασύρματης παραγγελιοληψίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Επαγγελματική συμπεριφορά

Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Απασχόληση από Μάιο έως και Σεπτέμβριο

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

 
Α’ Σερβιτόρος 

Για το ξενοδοχείο Poseidonion Grand Hotel στις Σπέτσες.

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Τρία χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση κρασιών 



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

In the year 2014, among other company’s achievements, we doubled our team, we established new 
and very promising long term cooperation, enhancing in parallel our existing ones and our presence in 
Middle Europe, we became awarded with a Business Award and we expanded our certifications’ portfolio 
technically and with ISO 9001:2008 and ISO 27001:2013. This year our company participated as an 
exhibitor at the biggest International Exhibition for Information Technology CeBIT 2015 (Hannover-
Germany) and became awarded by the HR COMMUNITY in Greece. Due to the positive growth prospects 
for our company and because we know that success is possible only through a motivated and dedicated 
team, we currently are looking for a:

Senior Front End Web Developer 
Javascript Developer - Athens

Τo offer his/ her services (SW analysis, design, 
coding, testing) to one of our international long 
term cooperation, with one of the Middle European 
innovation players in the area of knowledge 
management, from our company’s premises in Athens.

Required skills: 
•a talented software engineer with a passion 
for writing software, 
•willing to take on new challenges, 
•a strong analytical thinking, 
•able to work independently, 
•a team player, able to cooperate with others 
within a multi-national team, 
•flexible enough to work in a fast paced 
environment, according to the customer’s 
mentality, 
•willing to be part of a very dynamically working 
company, 
•University degree in computer science 
or relevant discipline 
•Excellent in HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery 
•Sass 
•Familiarity with Node.JS, Grunt, Bower 
•Basics of Single Page Application 
•Bootstrap CSS Framework 
•Adobe PhotoShop 
•Proven working experience of 4 years, as 
a minimum, as a professional Front End-
Javascript developer, using the required 
technologies 
•Fluency in English (spoken, written) 

The following will be considered as an asset: 
•Basics of .NET Framework , C#, ASP.NET, ASP.
NET MVC 
•knowledge of the German language (spoken, 
written 
•The successful candidate will be part 
of an international team of highly qualified 
professionals, being involved in the full 
software development lifecycle for a very 
innovative product of our customer. 
He/ she will have an enabling in market- 
and product- specifics in Germany.  
Prerequisites: 
•Ability to stay abroad (Germany) for 2-4 weeks, 
during the enabling period 
•Ability to travel abroad, as needed (in average 
< 10% of the working time, during the year) 
•Participation to a technical test
In case you are willing to become part of our team 
and make the difference, please send your detailed 
CV in English, quoting reference ref: IM-FJ/05/15, 
to the following e-mail address: hr@softcom-int.
com, not later than 10.06.2015. Starting date of 
the cooperation: asap

We offer a competitive remuneration package, 
based on qualification / experience, and benefits, 
and work in a challenging multinational environment. 

All applications will be treated as confidential. 
For information regarding our company, please 
consult our website: www.softcom-int.com

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 Βόλο:

Τεχνικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Οι κύριες αρμοδιότητες 
περιλαμβάνουν: 
•Άριστη γνώση συναρμολόγησης 
και αποσυναρμολόγησης 
φορητών υπολογιστών. 
•Άριστη γνώση συναρμολόγησης 
και αποσυναρμολόγησης 
επιτραπέζιων υπολογιστών. 
•Άριστη γνώση διάγνωσης  
& επίλυσης βλαβών hardware. 
•Άριστη γνώση διάγνωσης 
& επίλυσης βλαβών software. 
•Άριστη τεχνική κατάρτιση 
σε προϊόντα, υπηρεσίες 
και λύσεις πληροφορικής. 
•Γνώση διάγνωσης & επισκευής 
tablet και λογισμικού Android. 
•Απαραίτητες γνώσεις 
σύγχρονων λειτουργικών 
συστημάτων, λογισμικού 
πακέτου εφαρμογών Office και 
υπηρεσιών δικτύου LAN-WAN. 
•Επικοινωνία με τις 
συνεργαζόμενες εταιρείες  
για τεχνικά θέματα.

Σχετικά με την εταιρεία ‘ΚΩΤ-
ΣΟΒΟΛΟΣ’: Η ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ εί-
ναι η Νο 1 αλυσίδα ηλεκτρικών 
ειδών στην Ελλάδα. Η εταιρεία 
‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ ξεκίνησε το 1950 
από ένα απλό μαγαζί στην Αθήνα. 
Σήμερα λειτουργεί 97 καταστήματα 
και απασχολεί πάνω από 1.700 
εργαζομένους. 

Από το Σεπτέμβριο του 2004, 
κάτοχος της πλειονότητας του 
μεριδίου ιδιοκτησίας της εταιρίας 
είναι ο όμιλος Dixons. Επιπλέον, 
η δυναμική ανάπτυξη της ‘ΚΩΤΣΟ-
ΒΟΛΟΣ’ τα τελευταία χρόνια την 
έχει καταστήσει κυρίαρχο στην 
αγορά των ηλεκτρικών ειδών 
στην Ελλάδα.

Η εταιρεία εξειδικεύεται στην 
πώληση ηλεκτρονικών προϊό-
ντων υψηλής τεχνολογίας, ηλε-
κτρονικών υπολογιστών, οικια-
κών συσκευών, φωτογραφικού 
εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιακών 

προϊόντων, καθώς και στις υπηρε-
σίες συντήρησης μετά την πώληση.

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

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλού-
νται να στέλνουν το βιογραφικό 
τους μέσω της παρακάτω ιστοσε-
λίδας: www.kotsovolos-careers.
gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύ-
θεια.

Ο πελάτης μας, η πολυεθνική εταιρεία Πυθέας Αλιεύματα ΙΚΕ στο χώρο των τροφίμων, επιθυμεί να 
προσλάβει:

Υπεύθυνο Πωλήσεων (AJS05) με έδρα τον Πειραιά
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•πτυχίο ΤΕΙ/ ΑΕΙ 
•απαραίτητη προϋπηρεσία στην πώληση 
κατεψυγμένων αλιευμάτων 
•καλή γνώση αγγλικών & Η/Υ 
•άδεια οδήγησης και δυνατότητα ταξιδιών

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται η δια-
τήρηση του υπάρχοντος πελατολογίου αλλά και η 
διεύρυνσή του. Στο πελατολόγιο περιλαμβάνονται 
χονδρέμποροι τροφίμων, super markets και HO.RE.CA.

Η εταιρεία προσφέρει δυναμικό & ευέλικτο εργα-
σιακό περιβάλλον.

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

Προγραμματιστή Mobile Εφαρμογών  
(Ref:.MT/PMA/05/15) - Aθήνα

Μεγάλη εταιρεία πληροφορικής, 
ηγετική στον τομέα της, με δεκα-
ετή επιτυχημένη πορεία, παρέχει 
ολοκληρωμένα συστήματα τε-
χνολογικής αιχμής και υψηλής 
ποιότητας και ζητά να προσλά-
βει ζητά προγραμματιστή mobile 
εφαρμογών.

Οι δραστηριότητες της εταιρείας 
συμπεριλαμβάνουν τον σχεδιασμό 
και εγκατάσταση πολύ προηγμένων 
λύσεων πληροφορικής, με έμφα-
ση σε φορητά συστήματα, ειδικά 
σχεδιασμένα για κάθετες αγορές 
δημιουργώντας καινοτόμες και 
αποτελεσματικές λύσεις.

Η θέση: 
•Η θέση ανήκει στο τμήμα 
ανάπτυξης που βρίσκεται 
στην Αθήνα. 

Προσόντα: 
•Οι υποψήφιοι θα πρέπει 
να κατέχουν σχετικό πτυχίο 
ανωτάτης σχολής, και πολύ 
καλή γνώση 
της αγγλικής γλώσσας. 
•Οι υποψήφιοι θα πρέπει 
να έχουν αποδεδειγμένη 
εμπειρία σε σύγχρονες 
τεχνολογίες. Απαραίτητα 
θα πρέπει να διαθέτουν άριστη 
γνώση ανάπτυξης εφαρμογών 
με τη χρήση Visual Studio 
2005, 2008 ή/και C# 
και εμπειρία προγραμματισμού 
για Windows Mobile. 
•Προηγούμενη εμπειρία 2 ετών 
& άνω σε ανάπτυξη εφαρμογών 
είναι απαραίτητη. Επιπλέον οι 
υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν 
βασικές γνώσεις των λογιστικών 

εννοιών, δεξιότητες διαχείρισης 
έργων & ομαδικό πνεύμα. 
Θα πρέπει να είναι οργανωτικοί 
και να μπορούν να εργάζονται 
υπό πίεση.

Η εταιρεία προσφέρει: Η εται-
ρεία έχει στο πελατολόγιο της τις 
σημαντικότερες επιχειρήσεις στην 
ελληνική αγορά, αντιπροσωπεύει 
καταξιωμένους οίκους του εξω-
τερικού, επενδύει στην έρευνα και 
την εκπαίδευση των στελεχών της, 
προσφέρει ανταγωνιστές απολα-
βές, άριστο περιβάλλον εργασίας 
και προοπτικές εξέλιξης.

Εάν βρίσκετε τη θέση ενδιαφέ-
ρουσα, στείλτε μας το βιογραφικό 
σας,  αναφέροντας τον κωδικό της 
θέσης MT/PMA/05/15 στο e-mail: 
cv@futuretrend.gr

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 - Παλλήνη

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
•Άνεση στην επικοινωνία & στη 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 εταιρεία 
ταχύτατα αναπτυσσόμενη 
•Σύγχρονο, νέο και ιδιαίτερα ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας 
•Εύκολη προσβασιμότητα (5 λεπτά από το μετρό 
Παλλήνης)

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

Ο όμιλος εταιριών Kleemann λόγω της συνεχούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του στη διεθνή 
αγορά επιθυμεί να προσλάβει, στη βιομηχανική περιοχή Κιλκίς:

Γερμανόφωνο Tεχνικό Πωλήσεων 
Ανταλλακτικών& Διαχείρισης 

Παραπόνων Πελατών (κωδ. 3515)
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ αυτοματισμού/ 
ηλεκτρολογίας 
•Πολύ καλή γνώση Γερμανικής 
γλώσσας (επίπεδο proficiency) 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής 
γλώσσας (επίπεδο advanced – 
proficiency) 
•Πολύ καλή χρήση H/Y (Office) 
•Επιθυμητή η εμπειρία 2-3 
ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
στο εξωτερικό 
•Καλές επικοινωνιακές 
δεξιότητες, συνέπεια, υπομονή, 
ευγένεια 

Αρμοδιότητες: 
•Τηλεφωνική υποστήριξη 
σε after sales θέματα 
γερμανόφωνων 
και αγγλόφωνων πελατών 
•Διαχείριση-αποστολή 
ανταλλακτικών σε πελάτες 
•Προώθηση πωλήσεων 
ανταλλακτικών 
•Διαχείριση παραπόνων 
πελατών  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση 
& επαγγελματική ανάπτυξη 

•Ιατρείο με 8ωρη απασχόληση 
νοσοκόμα 
•Πρόσθετη ιατρική κάλυψη 
•Δυνατότητα μετακίνησης 
με δικά της μεταφορικά μέσα 
•Σύγχρονες εγκαταστάσεις 
(εστιατόριο, γυμναστήριο 
& playroom)

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να 
στείλουν το βιογραφικό τους στο 
e-mail:  cv@kleemann.gr μέχρι 
τις 22/06/2015, υπόψη Δ. Λαζα-
ρίδη αναγράφοντας τον κωδικό 
της αγγελίας. Ιστοσελίδα: www.
kleemann.gr 
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

ΛΟΓΙΣΤΕΣ 
Λογιστής 

(Κωδ. Α-Fo-15) - Αθήνα

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω 
προσόντα:
•Πτυχίο ΑΕΙ λογιστικής κατεύθυνσης  
•5ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στο αντικείμενο 
•Άριστη γνώση και ευχέρεια στη χρήση  
λογιστικού πακέτου KΕΦΑΛΑΙΟ, XLINE κ.λ.π. 
•Γνώση σε θέματα Κ.Φ.Ε., ΦΠΑ,Ε.Γ.Λ.Σ  
και μισθοδοσίας. 
•Οργανωτικές ικανότητες και πνεύμα  
ομαδικότητας 
•Άριστη γνώση Η/Υ (Word, Excel κλπ) 
•Γνώση Αγγλικών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστεί-
λουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας 
τον αντίστοιχο κωδικό στο fax: 210-6401070  ή με 
e-mail στο: p.konidari@finas.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.

 
Randstad Hellas, is seeking to employ an:

 Senior Accountant - Athens

On behalf of its client, a multinational company.

Αρμοδιότητες/responsibilities: 
•Be the stat and tax compliance coordinator  
for the ERP implementation for 3 legal entities 
•Will work closely with the project manager  
to draft the FRD and actively participate  
in the requirements final prioritization 
•Responsible for Stat to GAAP walks to clear 
aged items in current ERPs before migration 
•Data migration to new system 
•Structure test plan to ensure stat and tax 
compliance before go-live 
•Understand current books recordings  
and closing process and propose simplifications 
under the allowed framework 
•Support on ad-hoc requests as part  
of the project 
•Build and maintain strong working relationships 
with partners

Προσόντα/requirements: 
•Accounting/ finance Greek University degree 
•7-12 years’ experience in accounting dept.  
of a multinational company in Greece  
and preferably prior participation  
in ERP implementation 
•Excellent knowledge of Greek GAAP, financial 
statements and Tax returns 
•Strong experience with ERP systems, preferably 
Oracle 
•Strong system skills (MS Office) especially  
in Excel 
•Excellent command of English language 
(spoken & written) 
•Strong organisation skills with the ability  
to manage multiple priorities 
•Ability to communicate at all levels 
•Team player 
•Ability to challenge processes and implement 
improved working methods

Πληροφορίες/information:  
•John Karlos,  +30 210 6770523

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/
kOvptC. All applications are considered strictly 
confidential. Follow us on: LinkedIn, Facebook, 
Twitter, website: www.randstad.gr

 
Η ΑΕΠΙ Α.Ε. ελληνική εταιρεία προστασίας της 
πνευματικής ιδιοκτησίας ζητά:

Λογιστή - Φοροτεχνικό 
για Πλήρη Απασχόληση 

(Κωδικός Θέσης: Λ07) - Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ λογιστικής/οικονομικής 
κατεύθυνσης 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών ως λογιστής  
μηχανογραφημένου λογιστηρίου ανωνύμων  
εταιρειών ή ομίλου εταιρειών 

•Απαραίτητη γνώση ERP (Κατά προτίμηση Soft1) 
•Άριστη γνώση και εμπειρία Βιβλίων Γ΄ κατηγορίας, 
φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, 
ΚΦΑΣ, ΦΠΑ 
•Άριστη γνώση ΕΓΛΣ / γενικών αρχών λογιστικής 
/ κόστους 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Γνώση ενδοκοινοτικών συναλλαγών 
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, εφαρμογών Ms Office 
•Άριστη γνώση Excel 
•Δικαίωμα υπογραφής

Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση διεθνών λογιστικών προτύπων 
•Γνώση εργατικών/ασφαλιστικών και χειρισμού 
λογισμικών μισθοδοσίας 
•Δημιουργία και επεξεργασία budgeting  
και reporting

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Επαγγελματισμό 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Οργανωτικές & επικοινωνιακές ικανότητες 
•Αποτελεσματικότητα διαχείρισης χρόνου -  
τήρησης προθεσμιών 
•Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και δέσμευση  
για το αποτέλεσμα

Βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων που δε διαθέτουν 
τα απαραίτητα προσόντα δε θα ληφθούν υπόψη για 
τη συγκεκριμένη θέση εργασίας.

Προσφέρεται: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών & παροχών. 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης  
•Δυναμικό & σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Συστατικές επιστολές θα εκτιμηθούν. Αποστολή 
βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
cv@aepi.gr

 
Μεγάλη βιομηχανία με έδρα στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσ-
σαλονίκης (κύκλο εργασιών 10.000.000€, προσωπικό 
100 άτομα) μέλος μεγαλύτερου ομίλου (leader σε 
Ελλάδα & Βαλκάνια), ζητεί:

Στέλεχος Λογιστηρίου - Λογιστής 
(Κωδ. 26056-15)

Αρμοδιότητες: 
•Ολοκλήρωση εργασιών φορολογικών  
υποχρεώσεων εταιρίας 
•Γνώσεις κοστολόγησης 
•Διαχείριση προϋπολογισμών - οικονομικών  
αναφορών budgeting και reporting 
•Επίβλεψη και έλεγχος των τιμολογήσεων 
•Επικοινωνία με δημόσιες υπηρεσίες, πελάτες, 
προμηθευτές

Προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνση 
•Καλή γνώση ΕΓΛΣ, ΚΒΣ, ΦΠΑ, κοστολόγησης, 
budgeting & reporting 
•Καλή γνώση φορολογικού πλαισίου Α.Ε. 
•Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία σε μεγάλη  
οργανωμένη επιχείρηση 
•Πολύ καλή γνώση ERP συστημάτων και ΜS Office 

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

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

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@cosmoshellas.com

 
Το ξενοδοχείο Creta Star στη Σκαλέτα Ρεθύμνου 
μέλος της αλυσίδας Aegean Star Hotels, επιθυμεί 
να προσλάβει:

Λογιστή

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Απαραίτητα πτυχίο οικονομικής σχολής  
πανεπιστημιακού επιπέδου. 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 χρόνια 
σε λογιστήριο ξενοδοχείου. 
•Ηλικίας από 30 έως 45 ετών. 
•Μακροχρόνια συνεργασία. 
•Ικανότητα στην επικοινωνία  
και στις διαπροσωπικές σχέσεις 
•Πλήρης απασχόληση (όχι εποχική)

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋ-
ποθέσεις, να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους 

σημείωμα με φωτογραφία. Τηλ: 23740 20820, 28310 
20735, φαξ: 23740 20544, e-mail: manager-chal@
aegeanstar.com

 
Η ΑΤΟΑ ΜΕΠΕ ζητά για πρωινή πλήρης απασχόληση 
για εξωτερικές εργασίες:

Λογιστή-Φοροτεχνικό - Κέντρο Αθήνας

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ/AΤΕΙ λογιστικής/οικονομικής 
κατεύθυνσης 
•Εμπειρία 3 ετών σε λογιστικό γραφείο  
•Άριστη γνώση φορολογίας εισοδήματος  
φυσικών προσώπων, ΚΦΑΣ, ΦΠΑ 
•Άριστη γνώση ΕΓΛΣ /γενικών αρχών λογιστικής/
κόστους 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Καλή γνώση χειρισμού η/υ, εφαρμογών Ms Office 
•Άριστη γνώση Excel 
•Δίπλωμα για μηχανάκι και Ε.Ι.Χ και μηχανάκι
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση εργατικών/ασφαλιστικών και χειρισμού 
λογισμικών μισθοδοσίας 
•Γνώση λειτουργικού συστήματος extra λογιστική 
της Epsilonet
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Επαγγελματισμό 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Οργανωτικές & επικοινωνιακές ικανότητες 
•Αποτελεσματικότητα διαχείρισης χρόνου -  
τήρησης προθεσμιών
Προσφέρεται: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών & παροχών. 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης 
•Δυναμικό & σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
cv.atoa@hotmail.com

 
Ανώνυμη εμπορική εταιρία επαγγελματικού εξο-
πλισμού στη ΒΙ.ΠΕ.Θ ζητεί:

Υπάλληλο Λογιστηρίου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής/λογιστικής κατεύθυνσης. 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. 
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office) και συστημάτων ERP. 
•Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα. 
•Ηγετικές και οργανωτικές ικανότητες. 
•Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον. 
•Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. και κατοχή Ι.Χ. αυτοκινήτου. 
•Απαραίτητη αποστολή φωτογραφίας μαζί  
με το βιογραφικό.
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε λογιστήριο ανώνυμης εταιρίας. 
•Γνώση χειρισμού του E.R.P. ENTERPRISE  
της SINGULAR LOGIC.
Τα βιογραφικά θα διαχειριστούν με απόλυτη εχεμύ-
θεια. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε βιογραφικό 
στο e-mail: hr@egem.gr

Λογιστής για Πλήρη Απασχόληση 
Βόρεια Προάστια Αττικής - Πεύκη

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ / ΤΕΙ λογιστικής κατεύθυνσης 
•Ηλικία μέχρι 35 ετών 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών ως λογιστής  
μηχανογραφημένου λογιστηρίου εταιρειών Α.Ε 
και Ε.Ε με καταστήματα λιανικής 
•Άριστη γνώση και εμπειρία βιβλίων Β’ και Γ΄ 
κατηγορίας, ΕΓΛΣ, φορολογίας εισοδήματος  
νομικών προσώπων, ΚΦΑΣ, ΦΠΑ 
•Πολύ καλή γνώση εισαγωγών  
και ενδοκοινοτικών συναλλαγών 
•Γνώση εργατικών / ασφαλιστικών και χειρισμού 
λογισμικών μισθοδοσίας 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, εφαρμογών  
Ms Office (Excel, Word) 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες υποψήφιους).
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Επαγγελματισμό 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Οργανωτικές & επικοινωνιακές ικανότητες 
•Αποτελεσματικότητα διαχείρισης χρόνου -  
τήρησης προθεσμιών 
•Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και δέσμευση  
για το αποτέλεσμα
Προσφέρεται: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών & παροχών. 
•Δυναμικό & σύγχρονο περιβάλλον εργασίας 
•Συστατικές επιστολές θα εκτιμηθούν.
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: hr@sohosohosa.com , κωδ. αγγελίας (1235).

Η FL Group Ltd, εταιρεία παροχής λογιστικών- φορο-
τεχνικών υπηρεσιών με έδρα στο Χαλάνδρι Αττικής, 
ζητά να προσλάβει: 

Λογιστή / Λογίστρια Α’ Τάξης

Περιγραφή θέσης: 
•Λογιστική παρακολούθηση εταιρειών  
& επιτηδευματιών 
•Διεκπεραίωση φορολογικών υποχρεώσεων 
νομικών & φυσικών προσώπων 
•Διαχείριση μισθοδοσίας & εργασιακών θεμάτων 
•Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Προφίλ υποψηφίου: 
•Απόφοιτος Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι οικονομικής -  
λογιστικής κατεύθυνσης 
•Συνολική προϋπηρεσία 8 ετών, σε λογιστικό 
γραφείο ή ελεγκτική εταιρεία 
•Εμπειρία σε λογιστική παρακολούθηση  
διπλογραφικών βιβλίων, σύνταξη οικονομικών 
καταστάσεων, ΕΛΠ, εκτέλεση μισθοδοσίας,  
φορολογικά θέματα 
•Δικαίωμα υπογραφής Α’ τάξης είναι απαραίτητο 
•Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel, Outlook), 
ERP συστήματος (ιδανικά «Κεφάλαιο») 
•Ικανότητες επικοινωνίας, δυναμική προσωπικότητα
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό 
σας στο e-mail: gr@flgroup.gr

 
Junior Accountant

Build your career with a company that is making an 
impact on a global scale! If you are seeking a stimulating 
career in a revolutionizing industry, join the company 
who is leading the crusade of the energy revolution. 
RECOM Corporation, the global leader in solar modules, 
offers incredible opportunity to ambitious, motivated 
individuals seeking a rewarding work environment. 
The diverse, multinational company is comprised 
of highly-skilled professionals who possess expert 
knowledge and extensive experience in their fields.
RECOM stands at the forefront of the Solar Energy 
industry and has established corporate branches 
in 8 countries. In all of its operations, the company 
maintains ‘best workplace practices’ and upholds 
the highest ethical standards. RECOM is an equal 
opportunity employer who prides itself for its diverse 
background and has developed its work force based 
solely on skill and expertise.
Scope: Supports accounting operations by making 
day-to-day accounting entries, reconciling statements, 
maintaining accounting database, running software 
programs and proceeding with the appropriate TAX 
declarations at a monthly basis.
Responsible to: Head of accounting dpt and financial 
analyst.
Duties/areas of responsibility: 
•Issuance of commercial invoices, delivery notes, 
packing lists, credit notes and other accounting 
documents. 
•Tracking all contracts and deposits. 
•Credit control, including accounts receivable 
follow up. 
•Reconciling finance accounts. 
•Preparation of bank reconciliation. 
•Preparation of payments in Euro and in foreign 
currencies. 
•Managing petty cash, credit and debit cards 
transactions 
•Assisting in weekly/monthly financial reporting. 
•Controlling the cost of the goods 
•Assisting in declarations and Tax & VAT duties. 
•Being familiar with the IFRS and GAAP regulations.
Education/skills: 
•BSc degree in accounting or finance. 
Postgraduate degree will be considered an asset. 
•Excellent PC skills (Ms Office). 
•Good knowledge of Entersoft. 
•Excellent English, knowledge of German 
language will be considered an asset.
Competencies: 
•High degree of confidentiality, integrity, 
accountability and critical thinking. 
•Strong attention to details, with time 
management and organizational skills. 
•Strong planning, analytical capabilities  
and reporting skills. 
•Excellent verbal and written communication 
skills in English and Greek languages.
Experience: 
•Minimum of 3 years experience in accounting  
& finance.
Location: 
•Agios Dimitrios, Athens.

Send your CV to the following e-mail: 
hr.recom@gmail.com
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Ο όμιλος MARKET IN, είναι μία από τις μεγαλύτερες 
αλυσίδες στο χώρο εμπορίας τροφίμων, με πάνω 
από 100 σούπερ-μάρκετ, franchise καταστήματα και 
περίπου 2000 εργαζόμενους και αναζητά το κατάλ-
ληλο στέλεχος για την κάλυψη της παρακάτω θέσης:

Λογιστής -Αθήνα 
(AC 05/15)

Προφίλ υποψηφίου: 
•Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία  
σε μηχανογραφημένο λογιστήριο 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (οικονομικής / λογιστικής  
κατεύθυνσης) 
•Άριστη γνώση ΚΒΣ, ΦΠΑ, δηλώσεων  
εισοδήματος, ΓΛΣ κλπ 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή  
(word, excel) 
•Απαραίτητη γνώση SΑP (FI, CO) 
•Υπευθυνότητα & ομαδικό πνεύμα 

Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών. 
•Προοπτικές εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό 
σημείωμα αναγράφοντας απαραίτητα τον κωδικό της 
θέσης στο e-mail: p.papadavid@market-in.gr, fax: 
2299 150 799. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 
επισυνάψουν στο βιογραφικό τους σημείωμα, και τη 
φωτογραφία τους. Όλα τα βιογραφικά σημειώματα 
θα εξεταστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

 
Εταιρεία παροχής λογιστικών -φοροτεχνικών & 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ζητάει να προ-
σλάβει άμεσα:

Λογιστή ή Βοηθό Λογιστή 
για Πλήρη Απασχόληση - Αθήνα

Περιγραφή θέσης: 
•Λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών. 
•Τήρηση διπλογραφικών & απλογραφικών βιβλίων 
•Καταχώρηση παραστατικών 
•Μηνιαίες συμφωνίες 
•Τήρηση προθεσμιών 
•Υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων 
(μηνιαίων & ετήσιων) 
•Εργατικά - ασφαλιστικά (μισθοδοσία, ΑΠΔ κλπ) 
•Εργασίες ΓΕΜΗ

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής - λογιστικής κατεύθυνσης 
ή ΑΤΕΙ λογιστικής. 
•Τριετή τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Κάτοχος άδειας λογιστή Β’ τάξης ή Α’ τάξης 
•Γνώση προγραμμάτων λογιστικής. 
•Επιθυμητή γνώση προγραμμάτων ERP SOFT1  
& Epsilon net 
•Άριστη γνώση προγραμμάτων MS Office  
(Excel, Word, Power Point) 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Οργανωτικές ικανότητες, ικανότητα ανάληψης 
πρωτοβουλιών, ομαδικό πνεύμα. 
•Αποτελεσματικότητα διαχείρισης χρόνου -  
τήρηση προθεσμιών 
•Υπευθυνότητα και προσαρμοστικότητα 
•Ηλικία έως 40 ετών.

Θα τηρηθεί εχεμύθεια ως προς την αξιολόγηση 
των βιογραφικών. Αποστολή βιογραφικών στο 
e-mail: info@sybraxis.com ή fax 211 4032585.

 
Senior Accountant 

Athens, Greece 
Reference Code: GRC / 8399

Our client, a multinational domestic and professional 
appliances manufacturer, is looking for a senior 
accountant for their operation in Athens. This is a 
great opportunity for professional senior accountants 
who seek working within a market leader and desire 
to move forward their career in finance.

Scope of the role: The senior accountant’s role is 
to form and maintain an organized and functional 
department which corresponds effectively to all 
accounting and financial responsibilities.

The position reports directly to the CFO.

Main responsibilities: 
•Preparing financial statements for the Greek 
activities, ensuring compliance with IFRS  
and Greek standards 
•Preparing financial management reports, 
including financial planning and forecasting under 
specific deadlines 
•Ensuring an accurate and timely monthly, 
quarterly and year end close 
•Working with the retained audit firm to ensure  
a clean and timely year end audit 
•Assisting in development and implementation  
of new procedures and features to enhance  

the workflow of the department 
•Advising on tax and treasury issues
Candidate profile: 
•TEI or AEI degree in accounting or finance;  
an MSc in accounting/finance would be an asset 
•7-10 years working experience in accounting 
roles, of which 5 years as a senior accountant  
in a multinational organization 
•Extensive experience in general accounting, 
taxation and cost accounting, preferably from  
an industrial production multinational company 
•Solid experience in IFRS reporting 
•Class A’ signature holder 
•Excellent use of MS Office and ERP accounting 
programs 
•Fluency in English (oral and written) 
•Strong ability to identify problems  
and recommend solutions 
•Organizational and time management skills 
•Demonstrates ownership and possesses  
a ‘Hands on’ attitude 
•Eager to learn and grow within the organization 
•Patient and persuasive person
The company offers an attractive salary, private 
medical insurance, toll expenses and a great 
opportunity for further career development in finance.
Send your CV to the following link:  
http://goo.gl/WxkcYt

 
Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής 
υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και 
πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές 
πρότυπο ISO 9001:2008, στους τομείς εύρεσης και 
επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης.
H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής ελ-
ληνικής βιομηχανίας με έδρα στο Κορωπί, αναζητά 
ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Προϊστάμενος Λογιστηρίου  
(Κωδ. Θέσης: S- 722/51031)

Περιγραφή θέσης: 
•Διαχείριση φορολογικών & λογιστικών θεμάτων 
της επιχείρησης και των θυγατρικών του ομίλου 
•Εποπτεία και συντονισμός της ομάδας  
και των εργασιών του λογιστηρίου 
•Προετοιμασία μηνιαίων, τριμηνιαίων και ετήσιων 
οικονομικών αναφορών 
•Συμμετοχή στη σύνταξη του ισολογισμού
Προφίλ υποψηφίου: 
•Απόφοιτος Α.Ε.Ι. / ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης 
•Τουλάχιστον πέντε (5) έτη προϋπηρεσίας  
σε αντίστοιχη θέση 
•Γνώση βιομηχανικής κοστολόγησης  
είναι απαραίτητη 
•Δικαίωμα υπογραφής ‘Α τάξης 
•Άριστη γνώση ΚΦΑΣ, Ε.Γ.Λ.Σ., Δ.Λ.Π. (IFRS) 
•Άριστη γνώση MS OFFICE (κυρίως excel) 
•Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτά και προφορικά) 
•Επιθυμητή γνώση ERP-SAP (FI-CO) 
•Εργατικότητα, συνέπεια, αξιοπιστία και εχεμύθεια 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ικανότητα εργασίας υπό πίεση, τήρηση  
χρονοδιαγραμμάτων
Παροχές εταιρίας: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό 
σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, 
μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: infogr@
adecco.com, μέσω fax στον αριθμό 210 6919358, 
ή στη διεύθυνση: Adecco HR, Λ. Κηφισίας 56, 151 
25 Μαρούσι.
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών 
σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους 
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς 
στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. 
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρήστε το 
βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Όλες οι 
αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Follow 
Adecco Greece on Facebook, Twitter, LinkedIn. 

 
Experienced Professional 

in Credit Risk - Athens

Job purpose: You will work in multi-disciplinary 
teams that provide a range of advisory services. 
Team members include professionals with a variety of 
backgrounds including excellent academic credentials 
in quantitative sciences, computer science, finance and 
economics among other, as well as deep professional 
experience.
Working together, we help global clients, located 
in EMEIA and US, to better assess and improve 
their operations, grow revenue and manage risks 
to increase shareholder value.

You will build valued relationships with external 
clients and internal peers and contribute to the 
development of a portfolio of business by focusing 
on high-impact opportunities.

Bringing experience and unique insight on one or more 
services, you will use your knowledge and experience to 
help shape solutions to client problems and contribute 
to building and managing high-performing teams.

Technical skills requirements: 
•Excellent academic background, including 
at a minimum both a bachelor and a master 
degree in statistics, mathematics, econometrics, 
engineering, operational research, economics, 
finance, accounting, computer science or other 
related field with strong quantitative focus. Ph.D. 
will be considered an asset. 
•Up to 10 years of professional experience, 
with focus on the following areas:  
-Development and validation of credit risk models 
(scoring and rating models, stress testing, risk 
decision, impairment, economic capital, regulatory 
capital, debt collection and recovery etc.). 
•Knowledge and understanding of credit policies 
and processes, credit data & IT systems,  
and related financial institutions’ regulatory  
and accounting requirements. 
•Strong skills in programming, quantitative 
analysis and data mining packages (e.g. SAS, 
SPSS, R, Matlab). Experience in software 
development and databases will be considered 
an asset. 
•Strong written and verbal communication, 
presentation, client service and technical writing 
skills in English and Greek. Knowledge of 
additional languages will be considered an asset. 
•Ability and comfort in researching client 
inquiries and emerging issues, including 
regulations, industry practices, emerging trends, 
new technologies and methodologies. 
•Strong analytical, problem solving and critical 
thinking skills. 
•Broad consulting and project management 
skills. 
•Willingness and ability to travel and work 
abroad for international projects. 
•Completed military obligations (where 
applicable).
Send your CV to the following link: https://goo.gl/yxTLil

 
Ζητάμε για το 5* ξενοδοχείο στη Σάμο:

Προϊστάμενο Λογιστηρίου

Απαραίτητα προσόντα:  
•Κάτοχος πτυχίου αντίστοιχης σχολής 
•5 χρόνια προϋπηρεσία

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

 
Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το 
ομορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό συ-
γκρότημα στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει για 
εποχική απασχόληση για το Casino Porto Carras:

Προϊστάμενο Ταμείου Καζίνο 
(Κωδικός Θέσης TPC)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ οικονομικών υπηρεσιών ή ΤΕΙ 
λογιστικής 
•Λευκό ποινικό μητρώο 
•Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών  
υπολογιστών 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον τρία έτη

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία τους 
αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό υπ’ όψη τμήματος 
προσωπικού στο fax: 210 9955586 ή με e-mail στο: 
hr@techol.gr. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν 
εμπιστευτικά.

 
Η εταιρεία γραφικών τεχνών ΛΥΧΝΙΑ ΑΕ ζητά να 
καλύψει θέσεις για πρακτική άσκηση για τελειό-
φοιτους ΤΕΙ για την παρακάτω θέση:

Βοηθός Λογιστή

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τελειόφοιτος του ΤΕΙ Η ΑΕΙ 
•Καλή γνώση της Αγγλικής 
•Χειρισμός εφαρμογών Η/Υ

Αν ο ενδιαφερόμενος έχει τα κατάλληλα προσόντα για 
τη θέση αυτή υπάρχει και το ενδεχόμενο της μόνιμης 
συνεργασίας με την Λυχνία. Ειδικά στον τομέα της 
εκτύπωσης θα χρειαστεί άμεσα.

Στοιχεία επικοινωνίας: Οι ενδιαφερόμενοι παρακα-

λούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα 
είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@lyhnia.gr είτε 
στο φαξ: 210-3425967 αναφέροντας ότι ενδιαφέρονται 
για πρακτική άσκηση.

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.

Για λογαριασμό μεγάλης εισαγωγικής-εμπορικής 
εταιρίας πελάτη μας ενδιαφερόμαστε να προσλάβουμε:

Έμπειρο Λογιστή

•Τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας (διπλογραφικά) 
•Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων 
•Τήρηση βιβλίων αποθήκης και παραγωγής 
•Εισαγωγικές-ενδοκοινοτικές αποκτήσεις- 
παραδόσεις 
•Φορολογικά-εργατικά-ασφαλιστικά 
•Μισθοδοσία-πρόγραμμα epsilon net

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Σπουδές σε Α.Ε.Ι. λογιστικής ή οικονομικής  
κατεύθυνσης 
•Δυνατότητα υπογραφής οικονομικών  
καταστάσεων Α΄ τάξης 
•3-6 έτη επαγγελματικής προϋπηρεσίας σε ανάλογη 
θέση, κατά προτίμηση σε οργανωμένο λογιστήριο 
εισαγωγικής επιχείρησης. 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Γνώση Ιταλικών θα θεωρηθεί προσόν 
•Άριστες οργανωτικές ικανότητες 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες 
•Διάθεση για συνεχή επιμόρφωση και εξέλιξη 
•Ικανότητα εργασίας υπό πίεση 
•Ομαδικό πνεύμα

Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Προοπτικές ανάπτυξης σε ένα σύγχρονο  
και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών μέσω του link: http://www.
ksmhr.gr/submit-cv, κωδικός θέσης εργασίας: FIN0515. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

 
Η IN GROUP ΑΕ, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία 
απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, 
πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 
9001:2008 στον τομέα εύρεσης και επιλογής προ-
σωπικού ζητά για εταιρεία πελάτη της:

Βοηθό Λογιστή για Τεχνική Εταιρεία 
(HR 23408) - Αθήνα

Προσόντα: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικής ή λογιστικής 
κατεύθυνσης 
•Μετ/χος τίτλος επιθυμητός 
•Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον  
τεσσάρων (4) ετών 
•Έμφαση στη λεπτομέρεια & οργανωτικότητα 
•Επικοινωνιακές ικανότητες & πνεύμα συνεργασίας 
•Ικανότητες διαχείρισης ομάδας 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
(γραπτά & προφορικά) 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ και επιθυμητή γνώση  
λογιστικών προγραμμάτων (Atlas) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(άνδρες υποψήφιοι)

Παρέχονται: 
•Αξιόλογο μισθολογικό πακέτο 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας 
•Σταθερή συνεργασία σε αναπτυσσόμενη εταιρεία

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
τα βιογραφικά τους, μέσω e-mail: cv@ingroup.gr ή 
fax: 210 8210230.

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

Υπάλληλος Λογιστηρίου - Θεσσαλονίκη

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

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

Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.
mandoulides.edu.gr για αποστολή αίτησης πρόσληψης.
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•Ευχάριστος χαρακτήρας 
•Ομαδικό πνεύμα

Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων - προϋπηρεσίας 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Για αποστολή βιογραφικού απαραίτητη μία πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: gm@poseidonion.com

 
Το ξενοδοχείο Grand Resort Lagonissi, επιθυμεί 
να προσλάβει:

Hostess - Λαγονήσι

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Προϋπηρεσία 3-4 έτη σε ξενοδοχεία 5* 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, επιθυμητή 
η γνώση της Ρωσικής 
•Επαγγελματική συμπεριφορά 
•Επικοινωνία - ομαδικότητα

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
kdardanos@grandresort.gr

 
Sous Chef  

(Ref. Code: SC.15)

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

The award-winning The Romanos, a Luxury Collection 
Resort and The Westin Resort, Costa Navarino are 
seeking for a Sous Chef to make an impact on this job. 
The successful candidate will strongly support the Chef 
De Cuisine, will be an expert in kitchens and will be 
passionate about creating recipes guest will remember.

As our sous chef you will: 
•Estimate and communicate daily production needs 
•Demonstrate proper and safe usage of all kitchen 
equipment 
•Have knowledge of all standard procedures  
and policies pertaining to food preparation, 
receiving, storage and sanitation 
•Respond appropriately to guests’ needs during 
the hours of operation 
•Have the ability to support the control  
of food cost 
•Be able to clearly define productivity standards 
with quality requirements and methods required 
to obtain them 
•Check that all food and beverage outlets’ orders 
are at the correct level and do not surpass 
the stocks which are required 
•Ensure that the wage overtime forecast is 
submitted each week and authorized by the chef 
•Ensure accuracy in the weekly time sheets 
and that they are in accordance with the weekly 
forecast
To be successful in this role you will have: 
•Minimum of 4 years’ experience in the sector, 
including a minimum of 2 years as a sous chef  
in an international 5*hotel chain 
•Ability to speak, write and converse freely in both 
Greek and English 
•Strong computer skills 
•A culinary degree 
•Good hygiene knowledge and HACCP Standards 
•High energy, ability to work under pressure, good 
organizational skills and interpersonal skill
Navarino Dunes offers: 
•Competitive compensation package 
•Chance to be developed within the most innovative 
operator of lifestyle hospitality brands in the world 
•Οn going training opportunities 
•Accommodation in the vicinity of Navarino Dunes 
(for non - Messinian residents) 
•Meals within the premises 
•Working uniform (and its dry cleaning) 
•Private medical plan 
•Use of Navarino Dunes facilities, according  
to the relevant policies
Please note: CVs with no reference code and not 
fulfilling the above prerequisites won’t be taken 
under consideration. Send your CV to the following 
e-mail: Career@costanavarino.com

Control Hospitality is an independent hospitality 
consulting company and the first of its kind to combine 
both management expertise and hands-on attitude 
to deliver dramatic improvements in performance, 
levels of service and quality in the hospitality industry. 
We are currently seeking, on behalf of our client, a 
5 star hotel in island Kos:

Cook A’ Chinese Cuisine

You should necessarily meet all following 
qualifications: 
•Minimum 2 year experience in similar position  
in a 5 star hotel operation. 
•Experience in open kitchen set-up 
•Excellent command of English and Greek 
•Self-motivated, enthusiastic, with pleasant 
personality 
•Strong sense of responsibility 
•High professional spirit and ability to prevent  
and troubleshoot problems
The company offers: 
•Competitive remuneration package! 
•Additional package based on productivity! 
•Meals & accommodation 
•Full insurance 
•Excellent, professional working environment
Please send us your CV to the following e-mail: 
careers@controlhospitality.com. Find out more at: 
www.controlhospitality.com.

Τo SIKYON COAST HOTEL & RESORT στο Ξυλόκα-
στρο Κορινθίας, ζητεί για τη σεζόν 2015:

Προσωπικό για Service / Bar

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητή 
η γνώση 2ης ξένης γλώσσας 
•3ετή προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 4* ή 5* 
ή σε πολυτελή εστιατόρια
Για αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία, e-mail: 
hr.sikyoncoast@gmail.com ή στο fax: 27430 25432.

 
F&B Trainee

Εργοδότης: Santikos Collection, Skiathos Princess  
Περιοχή: Σκιάθος  
Απασχόληση: από Ιούνιο έως Οκτώβριο  
Τύπος απασχόλησης: Εποχική απασχόληση
Προϋποθέσεις: 
•Καλή γνώση Αγγλικών και κατά προτίμηση  
μιας τρίτης γλώσσας 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας, καθαριότητα και συνέπεια 
•Απόφοιτος σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
επιθυμητό 
•Ικανότητα να εργάζεται αποδοτικά κάτω  
από συνθήκες πίεσης

Διαμονή και φαγητό θα παρέχονται κατά τη διάρκεια 
της εργασίας σας στο ξενοδοχείο Skiathos Princess 
στη Σκιάθο.

Αν πιστεύετε ότι έχετε ότι χρειάζεται για να γίνεται 
μέλος της ομάδα μας, παρακαλούμε να στείλετε το 
βιογραφικό σας χρησιμοποιώντας το παρακάτω e-mail: 
hr@santikoscollection Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ομίλου: 
www.santikoscollection.com

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

Μaitre
Απαραίτητα προσόντα:  
•Κάτοχος πτυχίου αντίστοιχης σχολής 
•Άριστη γνώση ελληνικά, Αγγλικά 
•Προϋπηρεσία 2-3 χρόνια

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

 
Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos Suites ζητά 
να προσλάβει για τη σεζόν Απρίλιος - Οκτώβριος 2015:

Barman - Mπουφέ Καφέ

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 
•Άριστη γνώση Αγγλικών

Προσφέρονται: 
•Διαμονή 
•Διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Προοπτικές εξέλιξης

Παρακαλούμε να αποστέλλονται μόνο βιογραφικά 
που τηρούν τα απαραίτητα προσόντα. Συστάσεις 
απαραίτητες. Απαραίτητη φωτογραφία. Αποστολή 
βιογραφικών μόνο στο ακόλουθο e-mail: eliasuites@
hotmail.com

Το ξενοδοχείο Poseidon Hotel & Suites στη Μύκονο 
επιθυμεί να προσλάβει για τη σεζόν 2015:

Άτομο για Παρασκευή 
Πρωινού Μπουφέ

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία σε ξενοδοχείο 3 ή 4 αστέρων 
•Πτυχίο σχολής μαγειρικής 
•Προϋπηρεσία σε μπουφέ πρωινού  
και ζαχαροπλαστική 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο 
προσόντων 
•Διαμονή & διατροφή

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: poseidon@
otenet.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας: 22890 22437

 
Β’ Μάγειρας - Ν. Πρέβεζας

Με 4 χρόνια προϋπηρεσία σε 4 ξενοδοχείο boutique 
gourmet εστιατόριο με δημιουργική κουζίνα.

Παρέχονται: 
•Άμεση πρόσληψη  
•Διαμονή  
•Μισθός  
•Ασφάλεια

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

Μάγειρας

•Για δημιουργική κουζίνα σε εστιατόριο στο Γαλάτσι.

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

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

Bartender

Job description: To prepare beverages and provide 
all guests with courteous and professional, service 
that supports the outlet’s operating concept and 
hotel standards.

Candidate profile: 
•At least 3 years of experience at the same 
position in a four/five star property 
•Excellent command of English language 
•Additional knowledge of a second foreign 
language would be considered as an asset 
(preferably German or Russian) 
•Knowledge of Micros or other P.O.S. appliances 
•Pleasant and friendly 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: 
Sotiris Laskaridis, human resources and development 
department, Kassandra, Chalkidiki, 630 77, τel.: 23740 99 
440, fax: 23740 99 44, e-mail: slaskaridis@saniresort.gr

Το ξενοδοχείο ΚΥΔΩΝ The Heart City Hotel στα Χανιά 
ζητά για πλήρη απασχόληση:

A΄ Μάγειρα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε 4*/5* ξενοδοχεία ή εστιατόρια στην Ελλάδα 
στο εξωτερικό. 
•Πτυχίο σχολής μαγειρικής. 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών.

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

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

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
veta@kydonhotel.com

Το ξενοδοχείο AEGEAN MELATHRON 5 * στη Χαλ-
κιδική, μέλος της αλυσίδας AEGEAN STAR Hotels, 
επιθυμεί να προσλάβει:

Maitre Εστιατορίου

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε αυτή τη θέση 
σε εποχικό ξενοδοχείο 4* ή 5*, 300 κλινών και άνω 

•Άριστη γνώση Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας 
•Ευχέρεια στις δημόσιες σχέσεις 
•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 
20.544.

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

A’ Σερβιτόρους / Σερβιτόρες

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

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

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

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

Description: Cantina del Mar is situated right on 
the main beach overlooking the bay of Mylopotas the 
most famous and crowded beach on Ios. Cantina Del 
Mar brings a new concept to Ios Island, a beach bar 
that does real sandwiches, fresh wraps, veg-fruit 
smoothies & the famous Cantina’s Breakfast. The 
beach bar is open from early in the morning until 
late for finger food and cocktails.  At Cantina del 
mar, delivering goodness is a way of life. We provide 
our guests with fresh and tasty Iight cuisine in an 
environment that embraces Greek hospitality and we 
do this by valuing our people, their hard work and their 
work-life balance immensely. Our people are smart, 
dedicated and enthusiastic. They’re empowered to 
anticipate and respond to customer needs, they’re 
encouraged to set goals and seize opportunities for 
professional growth. La Cantina offers a fun and friendly 
atmosphere and a challenging work environment.  Το 
Cantina del Mar αναζητά:

Υπεύθυνο Κουζίνας 
και Βοηθούς Κουζίνας - Ίος

Απαραίτητα προσόντα:  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Απόφοιτος σχολής μαγειρικής 
•Γνώσεις σε ειδικά προϊόντα (σφολιάτες, κρουασάν, 
προϊόντα αρτοποιίας)

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα: 
•Γνώση σε βασική ζαχαροπλαστική επιθυμητή 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
•Γνώση και σεβασμός πρώτων υλών 
•Άριστη γνώση οργάνωσης και λειτουργίας  
της κουζίνας 
•Έμπρακτη πείρα στις παραγγελίες, παραλαβές, 
σωστές συνθήκες αποθήκευσης συντήρησης  
των τροφίμων 
•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας  
& προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις 
•Ικανότητα διοίκησης ομάδας 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Υψηλό πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας 
•Να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην καθαριότητα 
•Επαγγελματισμός 
•Δεξιότητες επικοινωνίας

Προφίλ υποψηφίου/επιθυμητά προσόντα: 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και όρεξη για δουλειά 
•Γνώσεις Η/Υ (excel, word) 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 

συνέχεια στη σελ. 24



Η εταιρία COWA HELLAS A.E.- Facility Management, μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες διαχείρισης 
εγκαταστάσεων στην Ελλάδα  αναζητά στην Αθήνα έναν:

 Επόπτη / Επόπτρια – Αθήνα 
Κωδικός Αγγελίας: ΕΠ_203

Συνεργείων καθαρισμού & απολύμανσης για να 
ενισχύσει την αποτελεσματική λειτουργία του 
τμήματος εποπτείας.

Η θέση: Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον 
τεχνικό διευθυντή & θα έχει σαν κύρια ευθύνη του:
•να συντονίζει και να ελέγχει την ομάδα 
των εργαζομένων στους χώρους καθαριότητας 
που θα εργάζονται 
•να επικοινωνεί με τους πελάτες εξασφαλίζοντας 
την άμεση επίλυση θεμάτων που αφορούν 
την καθημερινή λειτουργία 
•να ενημερώνει άμεσα και αξιόπιστα τη διοίκηση 
της εταιρείας  
Απαραίτητα προσόντα: 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (διοίκησης 
επιχειρήσεων, marketing, HR). 

•Ανεπτυγμένες οργανωτικές, επικοινωνιακές 
και διοικητικές ικανότητες καθώς και ομαδικό 
πνεύμα συνεργασίας 
•Καλή γνώση χειρισμού προγραμμάτων Η/Υ 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Άδεια οδήγησης επιβατικού αυτοκινήτου 
•Να είναι έως 40 ετών 
•Οι υποψήφιοι με προϋπηρεσία στο χώρο 
παροχής υπηρεσιών θα προτιμηθούν  
Αμοιβές και παροχές: 
•Άριστο πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλή-
ρες  βιογραφικό σημείωμα στην παρακάτω διεύ-
θυνση: hr@cowa.gr. Όλες οι υποψηφιότητες θα 
αντιμετωπισθούν  με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

H Γενική Ταχυδρομική ζητά:

Identity Officer Ref: GTID - Αθήνα
Περιγραφή θέσης εργασίας: Σε 
άμεση συνεργασία με τον CIO, θα 
έχετε υπό την ευθύνη σας τη δια-
χείριση της «Ταυτότητας Χρήστη» 
του οικοσυστήματος.

Συγκεκριμένα τον: 
•Καθορισμό και εφαρμογή 
των πολιτικών 
και των διαδικασιών  
Προκειμένου να: 
•διατηρείται μια ενημερωμένη 
και οργανωμένη βάση 
των εργαζομένων 
στο directory (LDAP) 
•διαχειρίζεται η ομαδοποίηση 
και τα διαπιστευτήρια 
των εσωτερικών & εξωτερικών 
χρηστών 

Επίσης: 
•αριθμοδότηση τηλεφώνων, 
ανάθεση και ομαδοποίησή τους 
•κατανομή κινητών τηλεφώνων 
και 3G key 
•εκπαίδευση των χρηστών 
σχετικά με τα εργαλεία 
επικοινωνίας (e-mails, Docs, 
τηλέφωνα, Chat) για σταθερές 
και φορητές συσκευές

Απαιτούμενα προσόντα: 
Μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση 
directory βάσεων όπως: 
•Active Directory, LDAP 
•Google Apps ή Office 365 
•Προσαρμοσμένες εφαρμογές 
•Ισχυρές οργανωτικές 
δεξιότητες 

Θα εκτιμηθούν: 
•Γνώση της VOIP & PABX 
ορολογίας (SIP, IVR, hunting 
groups) 
•Γνώση ισχυρών μηχανισμών 
ελέγχου ταυτότητας (push 
notifications κινητών, token) 
•Εμπειρία στην ανάπτυξη 
(script, Javascript, python)  
Προσωπικές ικανότητες: 
•Οργάνωση & προσανατολισμός 
στη λεπτομέρεια 
•Μεταδοτικότητα και πειθώ 
•Αυτονομία και ενεργητικότητα 
•Άριστη επικοινωνία, γραπτή 
& προφορική ελληνικά-αγγλικά

Αποστολή βιογραφικών στο 
e-mail: job-it@taxydromiki.gr

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ζητά να προσλάβει:

Σύμβουλους Διαφήμισης  
με έδρα την Αθήνα

Αντικείμενο εργασίας: 
•Διαχείριση και ανανέωση υπάρχοντος 
πελατολογίου 
•Εύρεση νέων πελατών 
•Ενημέρωση πελατών για τις νέες υπηρεσίες 
της εταιρείας 
•Ποιοτική συγγραφή & συμπλήρωση αιτήσεων 
διαφημιστικής προβολής 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•After-sales service  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών ως πωλητής 
(b2b) σε υπηρεσίες. 
•Επιθυμητή επιχειρηματική προϋπηρεσία σε 
σχετικούς με το αντικείμενο χώρους (ie εταιρείες 
διαφήμισης /media: print & on line) 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Windows, 
Excel, Word, PowerPoint, Internet) 
•Βασική γνώση των μηχανών αναζήτησης 
& ψηφιακού Marketing (SEO / SEM) 
•Πολύ καλή γνώση & αντίληψη digital marketing 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Κατοχή άδειας οδήγησης Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου 
•Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων 
για τους άντρες υποψηφίους. 

Συνεκτιμώμενα προσόντα: 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας 
και διαπραγμάτευσης 
•Εστίαση στο αποτέλεσμα και την επίτευξη 
των στόχων 
•Γνώση των εξελίξεων της αγοράς στο ελεύθερο 
ανταγωνιστικό περιβάλλον 
•Επαγγελματική εμφάνιση  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό μισθό 
•Ελκυστικό σύστημα απόδοσης κινήτρων 
•Αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, φορητό 
υπολογιστή 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης 
Συνεχή εκπαίδευση

•Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω 
προδιαγραφές παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στην παρακάτω διεύ-
θυνση: ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Α.Ε. διεύθυνση ανθρώ-
πινου δυναμικού Γ. Αβέρωφ 26-28, 142 32, Νέα 
Ιωνία-Περισσός fax: 210 9204172, e-mail: hr@
yellowpages.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια 
στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

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

1 Γεωπόνο
•Για τη στήριξη του τεχνικού της τμήματος, με σκοπό την παροχή τεχνικών συμβουλών στα γεωπονικά 
καταστήματα αλλά και τους τελικούς χρήστες.

Έδρα: 1 Γεωπόνος περιοχή Ανατολικής Πελοποννήσου - Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας.

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

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

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

Η γνωστή εταιρία λευκών ειδών KENTIA ζητά για τα καταστήματά της στην Αττική:

Πωλήτριες / Πωλητές
Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία 28+ 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στη λιανική πώληση 
λευκών ειδών 
•Η εμπειρία σε πώληση κουρτινών θα ληφθεί 
σοβαρά υπόψη 
•Γνώση MS Office 

•Γνώση Αγγλικών 
•Δυναμική & ευχάριστη παρουσία, ευχέρεια  
λόγου & επικοινωνίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να στείλουν βιο-
γραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
hr@tenbusiness.gr

Swiss Automotive Group (SAG) is the market leader for car and commercial vehicle spare parts in 
Switzerland, Austria, Belgium and the Netherlands. SAG Informatik AG, headquartered in Dietlikon, 
Switzerland, develops and implements tailored IT solutions for the Swiss Automotive Group and the 
individual subsidiaries, taking charge of operations at the companies own data processing centers.

Due to the great success of our branch in Thessaloniki, SAG Informatik AG wants to expand the staff 
and is looking for:

Software Engineer 
(m/f 100%)

•As a software engineer, you will work on challenging strategic projects in the area of enterprise and 
web-based applications design, development and systems integration.

The ideal candidate holds a higher degree in computer science or relevant subject. He/she is experienced 
in Java, PL/SQL, Oracle and/or web-technologies, and has a good understanding of software and systems 
engineering principles. Fluency in English is a must, knowledge of German is an asset.

If you enjoy working in a multinational group and have the requiredqualifications and experience, 
please apply by sending your resume, diploma, job references in English to SAG Informatik AG 
Theodoros Sarigkolis, Str. Mprantouna 354626 Thessaloniki, e-mail: Theodoros.Sarigkolis@sag-ag.
ch. Find further information on: www.sag-ag.ch

Ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων-Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Προγραμματιστή / Υπεύθυνο 
Στατιστικών Στοιχείων - Χαλάνδρι

Βασικές αρμοδιότητες του στελέχους, 
που αναφέρεται στο γενικό διευθυντή, είναι: 
•Η επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων σε μορφή 
Excel, CSV, ASCII, MS Access, MS SQL Server 
που αφορούν στην αγορά αυτοκινήτου 
για την παραγωγή στη συνέχεια δευτερογενών 
στατιστικών στοιχείων (Excel, MS Access). 
•Η επικοινωνία και συνεργασία με τα μέλη 
του συνδέσμου, για τη βελτιστοποίηση και συνεχή 
πρόοδο της κεντρικής βάσης δεδομένων του ΣΕΑΑ.  
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει 
να διαθέτουν: 
•Δίπλωμα ή πτυχίο στον τομέα 
του προγραμματισμού 
•4 έως 7 χρόνια επαγγελματικής εργασίας 
•Απαραίτητες γνώσεις σε βάσεις δεδομένων 
MS ACCESS, MS SQL SERVER 
•Απαραίτητες γνώσεις σε γλώσσες 
προγραμματισμού MS VB.NET ή MS C# 
•Ικανότητες οργάνωσης, ανάλυσης & προσαρμογής 
απαιτήσεων, διαχείρισης έκτακτων περιστατικών, 
καλό χειρισμό γραπτού/ προφορικού λόγου 

σε Ελληνικά και Αγγλικά 
•Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
(για τους άνδρες)  
Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία σε ένα 
ή περισσότερα απ’ τα ακόλουθα: 
•SQL Server Integration Services, SQL 
Server Reporting Services, PowerPlay, Data 
Visualization εργαλεία (π.χ. Tableau, Spotfire, 
Qlikview) 
•Γλώσσα προγραμματισμού R, Python, C++ 
•Data modeling, IBM SPSS 
•Big Data τεχνολογίες Hadoop, IBM BigInsights, 
Oracle Exalytics

Ο ΣΕΑΑ προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν 
αποστέλλοντας το βιογραφικό τους στο e-mail: info@
seaa.gr ή στην ακόλουθη διεύθυνση υπόψη: ΑΚ, 
Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων-Αυτο-
κινήτων Λ. Κηφισίας 296 & Ναυαρίνου 40, ΤΚ 
15232, Χαλάνδρι, Αθήνα, τηλ. 210 6891400.
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία  
σε καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα  
(καθαρό ποινικό μητρώο και βιβλιάριο υγείας)
Προσφέρουμε: 
•Απασχόληση από Απρίλιο έως Οκτώβριο 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εργασία σε ευχάριστους χώρους 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: akisbooz@
gmail.com, website: http://www.cantinadelmar.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:

Barwoman

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση και σε ξενοδοχείο 5 
αστέρων 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και τουλάχιστον ακόμα 
μίας γλώσσας 
•Ευχάριστη και ευγενική διάθεση απέναντι  
σε πελάτες και συναδέλφους 
•Επικοινωνιακές ικανότητες στην εξυπηρέτηση 
πελατών και στην αποφυγή και αντιμετώπιση 
προβλημάτων
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως  
προσόντων 
•Διαμονή σε δίκλινα η τρίκλινα δωμάτια 
•Διατροφή πρωινό και ένα γεύμα 
•Συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση με προοπτικές 
εξέλιξης
Στοιχεία επικοινωνίας: 
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία να σταλούν 
στο e-mail: hotelsaintjohn@gmail.com

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

Night Auditor 
Νυχτερινό/ή Ρεσεψιονίστ

Προσόντα: 
•Απόφοιτη τουριστικής ή ανάλογης σχολής 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 4* ή 5* 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
& μίας τουλάχιστον ακόμη (η άριστη γνώση  
της Γερμανικής θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα) 
•Άριστη γνώση Η/Υ (Word, Excel, Powerpoint, 
Access, Outlook) & γνώση τουλάχιστον  
ενός PMS Software ( Ermis, Protel, Fidelio) 
•Ευπαρουσίαστη και επαγγελματική εμφάνιση 
•Άριστη διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων  
και επικοινωνίας με όλο το φάσμα επαφών 
(clientele, reps, tour operators, agents, journalists) 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας & ικανότητα  
διαχείρισης προβληματικών καταστάσεων 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
καταστάσεις 
•Διάθεση για προσφορά υψηλών προδιαγραφών 
υπηρεσίες
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Άκρως ποιοτικές συνθήκες διαμονής  
& καθημερινή προσφορά διατροφής 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές  
απολαβές / αναλόγως προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης  
με προσφορά μόνιμης θέσης εργασίας

Υπόψιν human resources department of Exclusive 
Hotels. Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
μέσω e-mail: hr@exclusive-hotels.gr. Όλα τα e-mail που 
δε θα περιλαμβάνουν πρόσφατη φωτογραφία δε θα 
αξιολογούνται από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. 
Όλα τα e-mail θα χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια 
& σεβασμό της ιδιωτικής ζωής του κάθε ατόμου.

 
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 ηλεκτρονική  
διεύθυνση: manager@aegeanview.gr

 
Vendeurs / Accompagnateurs 

Decouverte

Le Club Med recrute des Vendeurs | Accompagnateurs 
Découverte (H/F) pour son Village de vacances 
«Gregolimano» sur l’ile d’Eubée pour la saison d’été 
2015 (Juin- Octobre).

Vos missions: 
•Assurer la promotion et vente de toutes  
les prestations payantes liées à votre service  
en mettant en valeur la région, le pays d’accueil  
et les évènements culturels dans le Village 
•Etre à l’écoute des clients et répondre à leurs 
besoins et attentes en vue de les fidéliser 
•Accompagner et animer les groupes en 
excursions (histoire, géographie, économie, 
démographie, coutumes locales...) 
•Prendre en compte les commentaires ou 
suggestions des clients et les transmettre à votre 
manager 
•Veiller au respect des règles d’hygiène  
et de sécurité, en village et lors des excursions

Votre profil: 
•Disponible et mobile géographiquement pour  
la période Juin- Octobre 
•Diplôme d’écoleTourisme ou Hôtellerie souhaité 
•Permis de conduire souhaité 
•Expérience en accompagnement de groupes 
•Notions de secourisme exigées (PSC1) 
•Maîtrise de l’outil informatique 
•Pratique de l’anglais exigée, autres langues 
étrangères appréciées 
•Vos atouts

Responsable: 
•Aisance relationnelle 
•Organisé 
•A l’écoute 
•Sens commercial 
•Contrat saisonnier. 
•Hébergement et repas assurés au sein du Village. 
Pour envoyez votre CV cliquez ici: www.clubmedjobs.gr

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

Housekeeping Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχείο 5 αστέρων 
•Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ τουριστικής κατεύθυνσης 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Γνώσεις Η/Υ 
•Ικανότητα οργάνωσης και ελέγχου του τμήματος 
Housekeeping με σκοπό την επίτευξη στόχων 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη 
•Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ τουριστικής κατεύθυνσης

Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο Starwood

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Iκανοποιητικό 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.

 
Our unique company is established in 2012 and 
operates with hotel reservation management, OTA’s 
(Online Travel Agents) and Revenue management. 
Axia Hospitality is looking to recruit for season 2015:

Front Office Manager (Code FOM)

Position requirements: 
•Minimum 2 years experience as a front office 
manager or 3 years as a front office agent  
in a 5*property 
•Have a college degree in business tourism / 
hospitality management 
•Be an excellent communicator in English & Greek 
(written and spoken) 

•Knowledge of an extra foreign language  
will be considered as an asset 
•Excellent organization and communication skills 
with high ability to multitask 
•Computer literate and knowledge of hotel 
software, preferable Protel PMS 
•Desire to exceed guests’ expectations 
•Ability to lead, motivate and develop teamwork 
spirit 
•Dynamic and flexible

AXIA hospitality offers: 
•Competitive salary 
•Accommodation 
•Friendly work environment 
•Opportunities for career development

Please send us your CV with recent photo and any 
available references/recommendations to the following 
e-mail: info@axiahospitality.com. For your convenience 
apply by mentioning the position reference.

 
Reservations Executive

Domes of Elounda, a member of Ledra Hotels and Villas 
Group, is seeking for its Head Offices in Thessaloniki 
an experienced reservations executive. The hotel will 
soon be repositioned under an international brand 
and it is restructuring its reservations department. 

Requirements: 
•2 years work experience in 5* hotel reservations.  
•Excellent knowledge of oral and written English 
and Greek languages is a requirement 
•Additional languages are preferred  
but not required 
•Excellent communication and presentation skills 
•Excellent knowledge of Microsoft Office and 
Internet browsers as well as PMS systems  
(Opera, Fidelio etc) and Channel Management 
systems 
•Hotel / tourism principal academic degrees  
will be considered an asset

The hotel offers: 
•12 month employment 
•Οn going training 
•Development opportunities 
•Salary offered upon skills and competencies

Candidates that wish to apply for the above position 
are requested to send their curriculum vitae to XYZ, 
e-mail: thomas.kostopoulos@ledrahotelsandvillas.
com, website: www.domesofelounda.com

Hotel Management Personal Assistant 
Corfu  - (Russian Speaking)

•Текст русский для объявления 
•Секретарь-референт, помощник 
руководителя 
•Язык русский, греческий, английский 
•Работа с документами, переговоры 
•Работа круглогодичная 
•Профессионализм, трудоспособность, 
трудолюбие, коммуникабельность

E-mail Cvs: corfusenses@skresorts.com
 

Ξενοδοχείο 4* στα Χανιά ζητεί:

Διευθυντή Ξενοδοχείου

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής (διοίκηση επιχειρήσεων 
ή τουριστικά). 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας, οργάνωσης  
και προγραμματισμού. 
•Άριστη γνώση της λειτουργίας των επισιτιστικών 
τμημάτων 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 
all inclusive η club θα εκτιμηθεί. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών, Γαλλικών ή Γερμανικών. 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογρα-
φία στο e-mail: hrchaniadpt@gmail.com, υπ’ όψιν 
τμήματος ανθρώπινου δυναμικού.

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

Front Office Agent - Lemnos

Responsible to provide customer focused service 
to the guests, ensuring their stay will become an 
unforgettable experience. Demonstrate a “service” 
attitude and anticipate guest needs.

Qualifications: 
•Degree in hospitality/ tourism. 
•2-3 years minimum experience as a receptionist 
in a luxury boutique hotel. 

•Excellent command of both English and Greek 
language is essential. 
•Very good knowledge of a second foreign 
language will be considered as an asset. 
•Self-motivated, enthusiastic and customer - 
oriented. 
•Excellent MS Office skills. 
•Well groomed with strong communication  
and interpersonal skills. 
•Team work spirit.

An attractive package of benefits is offered according 
to qualifications.

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

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

Reservations Agent

Position requirements: 
•3 years minimum work experience in 5 star 
properties in the same position 
•Experience in GDS, IDSs and hotel operating 
systems, Fidelio preferred 
•Solid communication and written  
and presentation skills 
•Strong computer skills 
•Excellent command of the English language 
•Excellent command of the Greek language 
•Knowledge of an additional foreign language 
(preferably French, Spanish or Russian) will be 
considered an asset 
•Teamwork spirit

Canaves Oia Hotel & Suites offers: 
•One meal daily 
•Accommodation at privately owned apartments 
with WIFI access 
•Excellent opportunities for career progression 
•Supportive management 
•Pleasant working environment 
•Competitive salary

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

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Το Kurland Spa δραστηριοποιείται στο χώρο του 
spa & της αισθητικής προσώπου - σώματος. Είναι ο 
επίσημος αντιπρόσωπος των Γερμανικών εταιρειών 
Haslauer Gmbh και Kurland στην Ελλάδα.

Στα πλαίσια της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων, 
ενδιαφερόμαστε να προσλάβουμε δημιουργικά και 
ενθουσιώδη άτομα για την παρακάτω θέση:

Μασέρ - Αθήνα 
(Κωδικός Θέσης: 003)

•Σχετικές σπουδές στο αντικείμενο 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχους χώρους 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες 
•Γνώσεις Αγγλικών 
•Πελατοκεντρική αντίληψη και τρόπος σκέψης 
•Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας 
•Υπευθυνότητα 
•Διαχείριση πελατών και ενδυνάμωση σχέσεων 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Οργάνωση δεδομένων, χώρων.

Αποστολή βιογραφικών μέσω e-mail στο:  
hr@kord.gr. Τηλέφωνο: 210 6828888.

ΜΟΔΑ
Showroom Models 

 (Κωδ. Θέσης: Show/Mod) - Αθήνα

Η εταιρεία επώνυμης ένδυσης «ΡΑΚΑΣ» αναζητά 
μοντέλα ημιεπαγγελματίες για δειγματισμούς επώ-
νυμων σειρών ρούχων και αξεσουάρ για full-time & 
part-time απασχόληση.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ευπαρουσίαστη 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Άριστη γνώση τάσεων μόδας 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Άνεση μπροστά στον φωτογραφικό φακό

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να στείλουν το βιογραφι-
κό τους συνοδευόμενο από φωτογραφίες στο  e-mail: 
john@rakas, υπ’ όψιν υπεύθυνου ανθρώπινου δυναμικού, 
website: www.rakas.gr



Real Programmers - Athens - (Job ID: RPR 0515)
MCOM Media Communications is a leading company in designing, developing, deploying & operating 
integrated solutions for digital interactive entertainment & public information display applications. We are 
seeking to hire a highly motivated individual for the following position: programmer/software engineer 

Job description: Software development for Interactive digital TV and streaming video applications 
for the company’s entertainment & signage platforms, both for the user interface and for backend 
components. Customization and enhancements of existing applications according to customers’ 
requirements. Collaboration with the operations and support department for software installations, 
systems configurations, software upgrades and troubleshooting.

Requirements: 
•University degree in computer science or related area 
•At least three (3) years of work experience with a high-level programming language (C++, Pascal, 
VBasic etc.), experience with web programming environments (HTML, CSS, server and client side 
Javascript, ASP, .NET), knowledge and experience in MS Windows operating systems as well as 
•RDBMS systems (MySQL, MSSQL) 
•Excellent communication skills and team spirit 
•Excellent knowledge of English, both written and spoken 
•Fulfilled military obligations 
•Experience in one or more of the following will be considered a plus: 
•Microsoft Windows servers (2008, 2012), IIS, and HTTP/TCP/UDP/IP networking protocols 
•Responsive web design and modern client side frameworks 
•Mobile application development (either native or hybrid)  
Please submit your application to the following URL: http://goo.gl/ErIfOT

Ο όμιλος Μαρινόπουλος, ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα, επιθυμεί να 
προσλάβει για τα καταστήματά του:

Fresh Products Sales Developer 
(Κωδ. Θέσης: 1001)

Καθήκοντα/ αρμοδιότητες: 
•Εξασφάλιση της άρτιας παρουσίασης 
των φρέσκων προϊόντων στα καταστήματα 
•Επικοινωνία & συνεργασία με τις ομάδες 
πωλήσεων και αγορών 
•Παρακολούθηση & έλεγχος των προωθητικών 
ενεργειών, των εκπτώσεων και των προσφορών 
•Έλεγχος της ποιότητας των φρέσκων προϊόντων 
•Συλλογή και ανάλυση στοιχείων σχετικά 
με τις δράσεις του ανταγωνισμού 
•Εκπαίδευση του προσωπικού των καταστημάτων 
στη ποιοτική διαχείριση των φρέσκων προϊόντων  
Απαραίτητα προσόντα: 
•3-5 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office) 

Πρόσθετα προσόντα: 
•Ικανότητες επικοινωνίας 
•Ομαδικότητα 
•Συνεργασία 
•Προσαρμοστικότητα 
•Υπευθυνότητα 
•Καινοτομία

Ο όμιλος Μαρινόπουλος προσφέρει ελκυστικό 
πακέτο αποδοχών και άριστες προοπτικές σταδιοδρο-
μίας και εξέλιξης σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα στο fax: 210 9893457, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: HR_Greece@marinopoulos.
com ή στην παρακάτω διεύθυνση με κωδικό θέσης 
1001. Μαρινόπουλος ΑΕ, Αγ. Δημητρίου 63, Άλιμος 
17456, υπόψη δ/νσης ανθρώπινου δυναμικού.

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 μονά-
δα  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 στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση: cv@eurofarma.gr, fax: 27410 22986, 
website: www.eurofarma.gr

Digital Content Manager - Σύνταγμα
Η Timecenter, μια από τις σημαντικότερες εταιρίες στην Ελλάδα στο εμπόριο και αντιπροσώπευση οίκων 
ωρολογίων, αναζητά για το κατάστημα e-shop - περιοχής Συντάγματος - τoν κατάλληλο υποψήφιο για 
τη θέση του digital content manager, για πλήρη ή μερική απασχόληση.

Αρμοδιότητες: 
•Δημιουργία, ανάπτυξη και διαχείριση περιεχομένου των websites της εταιρίας. 
•Επιμέλεια κειμένων και περιεχομένου web 
•Επίβλεψη εξωτερικών συνεργατών. 
•Παρακολούθηση ανταγωνισμού, δημιουργία σχετικών στατιστικών με τη συνεργασία του e-commerce. 
•Καθημερινές εργασίες διασύνδεσης φυσικών μαγαζιών λιανικής με το e-shop 
•Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρίας, τους πελάτες και τους προμηθευτές  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο στα πληροφοριακά συστήματα, ή σε σχετικό τομέα από ΙΕΚ ή ανώτατο ίδρυμα 
•Βασική γνώση HTML και εμπειρία σε σύστημα διαχείρισης περιεχομένου-Magento. 
•Γνώση SEO και SEM. 
•Βασικές δεξιότητες Adobe Photoshop 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
•Ευχάριστη προσωπικότητα & δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών έργων 
•Ικανότητα συνεργασίας και ομαδικού πνεύματος  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: support@timecentershop.gr  

A large wheat & maize milling company located in Zambia is seeking a:

Wheat & Maize Miller 
to Head and Enhance Production

Requirements: 
•Previous hands-on experience 
in wheat/maize milling 
operations and management 
•Good knowledge and 
experience in yield 
management, grist 
management and flour 
improvers 
•Good hands-on experience 
in milling plant maintenance 
(roll changing, sifter 
management etc) 

•Efficient handling 
of production manpower 
•Fluency in English 
•Competency in Microsoft 
Office (Excel, Word) 
•Age 25 to 45 years 
•Only candidates seeking 
a long term relocation 
employment opportunity will 
be considered  
Wage package includes: 
•very good salary for the right 

candidate 
•furnished home 
•company car 
•medical cover 
•30 days annual leave

Interested applicants should 
send CV’s to e-mail: 
dinakaldis@hotmail.com.

For details & information 
regarding our milling 
operations visit our website: 
www.antelope.co.zm

Grosses Multinationales Unternehmen, Hersteller von Autolack  und verwandten Produkten, weltweit 
tätig, sucht einen:

Verkäufer

GROSSES MULTINATIONALES UNTERNEHMEN

Für den Vertrieb seiner Produkte im deutschsprachigen 
Raum. Der Mitarbeiter wird seinen Sitz in Deutschland 
haben und wird  natürlich in direkten Kontakt mit 
der Firma in Griechenland stehen.

Qualifikationen: 
•Perfekte Handhabung der deutschen Sprache, 
vorzugschweize English 
•Möglichkeit und Bereitschaft zu Reisen 
•Mittlere bis höhere Schulausbildung 

•Militärdienst abgeschlossen  
Das Angebot: 
•Ansehnlicher Lohn 
•Private Versicherung 
•Bonus 
•Reisekosten und Residenzkosten von der Firma 
bezahlt.  
Senden sie Ihr Lebenslauf an: 
lccompany.hr@gmail.com

Η Elvial S.A., βιομηχανία διέλασης αλουμινίου με έδρα το 25ο χλμ Θεσσαλονίκης - Κιλκίς, επιθυμεί 
να προσλάβει συνεργάτη για:

Μηχανικό Αυτοματισμού
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΤΕΙ μηχανικών 
αυτοματισμού 
•Τεχνικές γνώσεις 
•Εργασιακή εμπειρία άνω 
των τριών ετών 
•Γνώση Αγγλικών 
•Ικανότητα επικοινωνίας 

και συνεργασίας 
•Ανάλογη προϋπηρεσία 
θα εκτιμηθεί  
Προσφέρουμε: 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής 
εξέλιξης 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Αν πιστεύετε ότι πληροίτε τις παρα-
πάνω προϋποθέσεις, παρακαλούμε 
όπως στείλατε βιογραφικό σημεί-
ωμα στην διεύθυνση: «ΕΛ.ΒΙ.ΑΛ. 
Α.Ε», Ν. Σάντα Κιλκίς ΤΚ 61100, 
υπόψη κας Προύτσου Μαρίας. Στο 
φάκελο να αναγράφεται η ένδειξη 
«Τ.Σ», e-mail: hr@elvial.gr

Our client is an international company with over 1,100 employees throughout Europe. The company 
is a major player in regards to technical services and external expertees. The range of services 
includes from technical verifications, evaluations, testings to a wide range of highly situative 
services. To further strengthen our Greek representation we are currently looking for a:

Senior Controller - Austria
The role: 
•Providing business support, financial analysis and investment evaluation and appraisals 
•Continuous controlling tasks with a strong focus on further developing the investment controlling 
standards 
•Forecasts, budgets and long range business plans of business units  
•Compiling of the month/year end statements/reports 
•Liaison with the management board as well as our local CEO  
The person: 
•Successfully completed a higher education with an emphasis on controlling or accounting 
•Minimum of 4 years of working experience in this field 
•Strong MS-Office skills, ideally with experience in SAP FI/CO 
•Fluent in English and Greek; basic command of the German language is highly appreciated 
•Confident liasing and interacting with senior management and external clients 
•Proven communicator with strong presentation skills

We are looking forward to your application for this position under the reference number 2015016 to 
the following e-mail: career@pmc.at, PMC International GmbH Währinger Straße 16, A-1090 Wien, 
telefon: +431 / 313 29 0, fax: +431 / 313 29 22.
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
συνέχεια στη σελ. 28

Διοικητικά & Επιτελικά  
Στελέχη Επιχειρήσεων
Η ΕΤΑΙΡIA Imel Professional παραγωγή καλλυ-
ντικών και ειδών κομμωτηρίου, ζητά Διευθυντή 
Πωλήσεων. Προσόντα: προϋπηρεσία στο ίδιο 
αντικείμενο και Αγγλικά σε υψηλό επίπεδο. 
info@imel.gr, fax: 210 9763190.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής και διάθεσης συμπληρω-
μάτων διατροφής, ζητεί Υπεύθυνο Διοίκησης, 
για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας. Απα-
ραίτητα: πτυχίο Α.Ε.Ι, διοίκησης επιχειρήσεων 
ή οικονομικών, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@health-sign.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος υλοποίησης προγραμμά-
των, από κέντρο δια βίου μάθησης με εμπειρία 
στη διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων 
ΕΣΠΑ (voucher ανέργων). Βιογραφικά στο e-mail: 
kdm1jobs@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Προμηθειών. Καθήκοντα: 
επικοινωνία με υπάρχοντες προμηθευτές και έρευ-
να για νέους, παρακολούθηση και αναπλήρωση 
αποθεμάτων υλικών, διαχείριση και πληρωμές 
προμηθευτών. Περιοχές: Βοιωτία και Θήβα. Βι-
ογραφικά στο e-mail: df@nikolidakisgroup.gr, 
τηλ: 22620 81440.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διευθύντρια Σπουδών, από ξενόγλωσσο 
εκπαιδευτικό οργανισμό. Απαραίτητα προσόντα: 
Αγγλικά, πολυετή εμπειρία διδασκαλίας, διοι-
κητικές, επικοινωνιακές, οργανωτικές ικανό-
τητες και γνώση Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
eduschoolscv@gmail.com, κωδ: HR231.

Ο ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΟΣ συνεταιρισμός ζητά Υπεύ-
θυνο Διεύθυνσης για την ανθαγορά στον Άγιο 
Αθανάσιο Θεσσαλονίκης. Απαραίτητη εμπειρία 
στη διοίκηση, επιθυμητό πτυχίο γεωπονίας και 
προϋπηρεσία στην ανθοκομία. Βιογραφικά στο 
e-mail: fytoria@otenet.gr.

ΜΕΓΑΛΗ Α.Ε. στο χώρο του φαρμάκου ζητά Υπεύ-
θυνο Εξαγωγών με έδρα την Αθήνα. Απαραίτητα 
προσόντα: πολύ καλή γνώση Αγγλικών, καλός 
διαπραγματευτής, όρεξη για εργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@lionpharma.gr.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίμων με έδρα τη ΒΙΠΕΘ 
Σίνδου, ζητά Υπάλληλο για το τμήμα εξαγω-
γών. Απαραίτητη γνώση άπταιστων Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@regina-foods.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης Διοικητικής Υποστήρι-
ξης, από εταιρία συμβούλων. Πτυχιούχος ΑΕΙ, 
με άριστη γνώση Ms office, Αγγλικών, αμοιβή 
συζητήσιμη. Βιογραφικά στο e-mail: info@ycp.
gr, τηλ: 210 7700583.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 6 πτυχιούχοι Διοίκησης Επιχειρήσε-
ων, από όμιλο επιχειρήσεων για τη στελέχωση 
νέας διεύθυνσης και νέας μονάδας στην Αθήνα. 
Βιογραφικά στο e-mail: patras192@yahoo.gr, 
κος Πάτρας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διοικητικός Υπάλληλος, για να στε-
λεχώσει διοικητική θέση γραφείου στην Αθή-
να. Απαιτείται ξένη γλώσσα, άριστη γνώση Η/Υ, 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, πτυχίο ΑΕΙ. 
Βιογραφικά στο e-mail: papatheomaria.sec@
gmail.com, κωδ: MNGATH.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος, για διαχείριση εξαγωγών 
με εμπειρία και γνώση ξένων γλωσσών, λογι-
στικού προγράμματος ΚΕΦ5 και logistics, από 
μεταλλουργική βιομηχανία. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv.societe@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Τμήματος Προμηθειών, από 
εταιρία στη Θεσσαλονίκη. Προϋπηρεσία σε εισα-
γωγές και εμπειρία σε αγορές. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: hr.detect@gmail.com.

 

Marketing - Δημόσιες  
Σχέσεις - Διαφήμιση
ΖΗΤΕΙΤΑΙ 1 άτομο με εμπειρία και γνώση της 
αγοράς για συνεργασία στον κλάδο της ανάπτυ-
ξης επιχειρήσεων και στο στήσιμο εμπορικού 
δικτύου καταναλωτών. Απαραίτητα προσόντα: 
επικοινωνιακές δεξιότητες, εργατικότητα, ομαδικό 
πνεύμα. Τηλ: 6909 814220.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα ευπαρουσίαστες και επικοι-
νωνιακές νέες, με ικανότητα για έρευνα αγοράς. 
Βιογραφικά στο e-mail: eduschoolscv@gmail.
com, κωδ: HR.123.

H ALFANET επιθυμεί να προσλάβει Ε-Marketing 
Manager, με πολύ καλή γνώση σε σχεδιαστι-
κά προγράμματα επεξεργασίας ιστοσελίδων, 
newsletter, flyer και διαφόρων εντύπων. Επι-
θυμητή η γνώση της πληροφορικής. E-mail: 
hr@alfanet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες ως Σύμβουλοι Διαφήμι-
σης, από νεοσύστατο τουριστικό οδηγό για τη 
στελέχωση του εμπορικού τμήματος του. Προ-
σφέρονται: σταθερός μισθός και ποσοστά. Τηλ: 
215 5354289.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί νέα για τη θέση 
Γραμματείας - Δημοσίων σχέσεων. Απαραίτητα: 

Αγγλικά, Η/Υ, άριστη εμφάνιση και επικοινωνία. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: pr@
linkgreece.com.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ομάδα ζητά άτομο, με σχετική εμπειρία 
για δημόσιες σχέσεις (προπομπό) για κλείσιμο 
παραστάσεων. Τηλ: 6946 318828.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί νέα, για τη θέση Γραμ-
ματεία-Δημόσιες σχέσεις. Απαραίτητη γνώση 
Η/Υ και Αγγλικών. Άριστη εμφάνιση και άριστη 
επικοινωνία. Πρόσφατη φωτογραφία απαραί-
τητη. Βιογραφικά στο e-mail: pr@paraskhnio.
gr, κωδ: REC.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στο χώρο της 
υγείας ζητεί άτομα για το τμήμα δημοσίων σχέσεων 
και διαφήμισης, με ή χωρίς προϋπηρεσία. Άμεση 
πρόσληψη, πρωινά ή απογευματινά ωράρια. Τηλ: 
212 6872598.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ εταιρία λιανικής πώλησης ζητεί-
ται Βοηθός Υπεύθυνου Μάρκετινγκ. Απαραίτη-
τη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη σε ανάλογη 
θέση. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
loagsm@gmail.com.

ΔΙΕΘΝΗΣ όμιλος ζητά 8 άτομα, πτυχιούχους 
ΑΕΙ-ΤΕΙ, για άμεση στελέχωση τμημάτων 
marketing-public relations-finance. Βιογρα-
φικά στο e-mail: karram192@yahoo.gr, τηλ: 
210 6773990, κα Καρρά.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία αναζητεί μόνιμο Συνεργάτη 
για το τμήμα marketing. Απαιτείται πτυχίο, εργα-
σιακή εμπειρία, άριστη γνώση Αγγλικών και Ms 
office. Βιογραφικά στο e-mail: hr@nakasgroup.
gr, κωδ: MRK001.

ΕΤΑΙΡΙΑ προώθησης πωλήσεων, ζητά 4 νέους 
για τα τμήματά της σε διαφημιστική καμπάνια. 
Προσφέρεται: πλήρης και οργανωμένη εκπαί-
δευση και ανάπτυξη των υποψηφίων, μέσα σε 
ένα ευχάριστο περιβάλλον. E-mail: experience.
adv15@gmail.com.

ΜΕΓΑΛΗ βιομηχανική εταιρία ζητά άτομο για να 
αναλάβει το τμήμα του marketing. Προϋπηρεσία, 
ευχάριστη προσωπικότητα και επικοινωνία τα 
βασικά προσόντα. Βιογραφικά στο e-mail: info@
primegroup.gr.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ free press εφημερίδα στη Θεσ-
σαλονίκη ζητεί Διευθυντή /τρια για το εμπορικό-
διαφημιστικό τμήμα με αποδεδειγμένη εμπειρία 
σε ανάλογο μέσο. Άριστη εμφάνιση και άνεση 
στην επικοινωνία. Βιογραφικά στο e-mail: editor.
karamanlis@gmail.com.

ΖΗΤOYNTAI άτομα για PR, από μπουάτ - κέντρο 
διασκέδασης στο Νέο Κόσμο και Λεωφόρο Συγ-
γρού. Τηλ: 6906 458678.

 

Γραμματείς - Υπάλληλοι  
Γραφείου & Υποδοχής
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου με γνώσεις λο-
γιστικής, σε μηχανουργική βιομηχανία στη ΒΙΠΕ 
Σίνδου Θεσσαλονίκης. Απαραίτητη προϋπόθεση 
να έχει αυτοκίνητο Ι.Χ. Προϋπηρεσία σε παρόμοια 
θέση θα μετρήσει θετικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@frantzis.net, τηλ: 2310 517182.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Υπάλληλος Γραφείου, από εισα-
γωγική εταιρία με άριστες γνώσεις παραθυρικού 
προγράμματος {softone}-Αγγλικών-προγραμμάτων 
Η/Υ office-internet και ικανότητες διαχείρισης 
χρόνου-οργάνωσης. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@accordo.gr, fax: 210 2827822.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για γραμματειακή υποστήριξη 
ασφαλιστικού γραφείου, με γνώση Η/Υ, οργα-
νωτική, επικοινωνιακή για πρωινή ημιαπασχό-
ληση. Παρέχονται: βασικός μισθός και ΙΚΑ. Tηλ: 
6974 477750.

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ εταιρία ζητά (2) Γραμματείς για 
το τμήμα επιβεβαίωσης στοιχείων πελατών, 
με απαραίτητη γνώση pc. Βιογραφικά με φω-
τογραφία στο e-mail: kapagroupgr@gmail.com, 
τηλ: 6942 522453.

ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε στην περιοχή της Πυλαίας Θεσσα-
λονίκης ζητεί νέα, Πανεπιστημιακού επιπέδου, 
για τμήμα διαγωνισμών δημοσίου. Άριστη γνώση 
οικονομικών, Αγγλικών, άριστη χρήση Η/Υ και 
κάτοχος διπλώματος οδήγησης. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: eirini.kofinadeli@
ipirotiki.com.gr.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος στο κέντρο ζητά νέα, 
ως Υπάλληλο γραμματειακής υποστήριξης με 
γνώση Η/Υ, Αγγλικών και διετή εμπειρία για 
πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
grammateiasxolis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα φοιτήτρια για 4ωρη βραδινή 
απασχόληση. Τηλ: 6945 039520.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για γραμματειακή υποστή-
ριξη - Βοηθός Λογιστή σε εμπορική επιχείρηση 
στο Κορωπί. Απαραίτητα Αγγλικά και πτυχίο 
Η/Υ, δίπλωμα οδήγησης προαιρετικά. E-mail: 
polysrugs@polysrugs.gr, τηλ: 210 6020650.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με γνώσεις λογιστικής, από εταιρία 

ως Υπάλληλος Γραφείου στα Άνω Πατήσια. Τηλ: 
210 2020156.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στους Αμπελόκηπους ζητά νέα, 
εμφανίσιμη για τη θέση της Ρεσεψιόν. Τηλ: 210 
6436806.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορική στα Βόρεια Προάστια, ζητά νέα, 
εμφανίσιμη για γραμματειακή υποστήριξη. Part 
time, με καλή γνώση διαδικτυακού marketing, 
ευχέρεια επικοινωνίας, οργανωτικές ικανότητες 
και Αγγλικά. Τηλ: 210 6007176, 6932 205640.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη Γραμματείας, από ιατρικό 
κέντρο στη Γλυφάδα. Τηλ: 210 8981624, 6944 
242404.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου, για μερική πρωινή 
απασχόληση, με εμπειρία στις πωλήσεις-εμπορική 
αλληλογραφία από εταιρία δαπέδων. Παρακο-
λούθηση δημοσίων έργων-Αγγλικά (απαραίτητα), 
άριστη γνώση internet-χειρισμού εφαρμογών 
MS office. Ε-mail: artfloor.thess@gmail.com, 
τηλ: 6948 544778.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας Διοίκησης, με γνώση Η/Υ, 
Αγγλικών, προϋπηρεσία, ικανότητες επικοινω-
νίας, διαχείρισης - ανάπτυξης πελατολογίου, για 
διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου-προσωπικού. 
E-mail με φωτογραφία: hr@alfalift.gr, τηλ. 210 
7751371.

ΕΤΑΙΡΙΑ ιατρικών νοσοκομειακών παροχών ζητεί 
Υπαλλήλους Γραφείου στα τμήματα γραμματείας 
και υποδοχής. Υψηλός σταθερός μηνιαίος μισθός, 
ευέλικτο ωράριο απασχόλησης, πενθήμερη ερ-
γασία, ασφάλιση, άμεση πρόσληψη, ευχάριστο 
περιβάλλον. E-mail: incareerathens@yahoo.gr, 
τηλ: 6930 230295.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για Ασφαλιστικό γραφείο, 
στην Πάρο, με εμπειρία και άριστες γνώσεις Αγ-
γλικών. Βιογραφικά στο e-mail: fxristoforou@
yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αγγλομαθής Γραμματέας, με καλή 
χρήση Η/Υ, από κεντρικό φροντιστήριο ξένων 
γλωσσών, στη Θεσσαλονίκη, για 4ωρη μεσημ-
βρινή απασχόληση. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: sotiriou204@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για γραμματειακή υποστήριξη-
οργάνωση γραφείου. Άριστος χειρισμός Η/Υ, 
Αγγλικά, ευχάριστη προσωπικότητα, ικανότητα 
εργασίας υπό πίεση, σχετική εμπειρία απαραίτητη. 
Κάτοικος Γλυφάδας-Βούλας-Βάρης, κάτοχος Ι.Χ. 
Βιογραφικά στο e-mail: bj10112@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Data Entry, για το e-shop Pennie.
gr. Οι υποψήφιοι θα αναλάβουν την εισαγωγή 
και επεξεργασία προϊόντων (data entry) στο ηλε-
κτρονικό κατάστημα και την συγγραφή μικρών 
συνοδευτικών κειμένων. Ε-mail με φωτογραφία: 
career@pennie.gr.

ΜΕΓΑΛΟΣ όμιλος εταιριών ζητά άτομα για διοι-
κητική θέση: Ιδιαιτέρα Γραμματέα και Υπεύθυνη 
Επικοινωνίας. Παρέχονται: προοπτικές εξέλιξης 
και ασφάλιση. Τηλ: 211 5554830.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευαστική στην Αθήνα ζητεί 6 
άτομα ως Υπάλληλους Γραφείου για τμήματα: 
διαχείρισης, τηλεφωνικού κέντρου, εμπορικό, 
παραγγελιών, οικονομικό, δημοσίων σχέσεων. 
Παρέχονται: σταθερός μισθός-ασφάλιση. Δεκτοί 
φοιτητές, συνταξιούχοι. Ωράριο: 8ωρο,4ωρο. 
Tηλ: 6944 219327.

ΑΛΥΣΙΔΑ τροφίμων στον Άλιμο, ζητά νέες, 
εμφανίσιμες για ρεσεψιόν, με γνώσεις γραμ-
ματειακής υποστήριξης. Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 
210 7219730, 6946 345532.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γραμματείς για άμεση πρόσληψη, 
στο γραφείο υποδοχής ιατρικού διαγνωστικού 
κέντρου - πολυϊατρείο, στην περιοχή Αμπελο-
κήπων. Βιογραφικά στο e-mail: pantelismav@
gmail.com, τηλ: 6946 067547.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί Υπάλληλο Γραφείου 
νέα, εμφανίσιμη, οργανωτική με άριστη γνώση 
Αγγλικών, internet, atlantis και Η/Υ. Βιογραφικά 
απαραίτητα με φωτογραφία στο e-mail: info@
holidayland.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για τη γραμματεία 
διευθύνσεως ανώνυμης εταιρίας. Νέα, εμφανίσιμη, 
οργανωτική με άριστη γνώση Αγγλικών, internet 
και Η/Υ. Βιογραφικά απαραίτητα με φωτογραφία 
στο e-mail: stefdra@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου, νέα από εταιρία 
στα Άνω Λιόσια, με γνώσεις Η/Υ και Αγγλικών. 
Πενθήμερη πρωινή εργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: rigasnut@otenet.gr, fax: 210 5742667.

ΕΤΑΙΡΙΑ Marketing Research καταξιωμένη, ζητά 
άτομα επικοινωνιακά με προοπτικές καριέρας 
ως Υπάλληλους Γραφείου για ολοκλήρωση 
ομάδας. Τηλ: 6936 559512.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορίας αλουμινίου-σιδήρου και συ-
ναφών ειδών, ζητά νέα ως Υπάλληλο Γραφείου. 
Απαραίτητη γνώση κεφαλαίου, πτυχίο ECDL και 
καλή γνώση Αγγλικών. Πλήρης απασχόληση. 
Τηλ: 210 4014574.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία στη Νέα Χαλκηδόνα, (Νέα 
Φιλαδέλφεια Αττικής), ζητά 2 άτομα Λυκειακής 
μόρφωσης, για 5ωρη, 5ήμερη μόνιμη - πρωινή 
απασχόληση στα γραφεία της εταιρίας. Παρέχεται: 
μισθός και ΙΚΑ. Τηλ: 210 2533613.

ΕΤΑΙΡIA διαφημιστική ζητεί Γραμματέα, με γνώση 
Αγγλικών, Η/Υ, καθώς και οργανωτικές ικανότητες 
για πενθήμερη εργασία. Ωράριο: 11:00-15:00. 
Τηλ: 210 6454406.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου, για την τιμο-
λόγηση και διεκπεραίωση παραγγελιών στα 
κατεψυγμένα αλιεύματα. Τηλ: 210 3412661, 
210 3426012.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 Γραμματείς για εταιρία ιατρικών 
προϊόντων υπηρεσιών υγείας. Υπεύθυνοι-οργα-
νωτικοί, για εργασία στη ρεσεψιόν και στη γενική 
διοίκηση μεγάλου ιατρικού ομίλου. Παρέχεται: 
υψηλός μισθός-ΙΚΑ-δυνατότητες καριέρας-
ευχάριστο περιβάλλον απασχόλησης. E-mail: 
atlanticgroupgr@hotmail.com, τηλ: 6942 522453.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Γραμματέας, από εξειδικευμένη 
μονάδα service αυτοκινήτων, ως Receptionist 
και για παραγγελίες ανταλλακτικών. Ωράριο: 
08:00-16:00. Βιογραφικά στο e-mail: info@
bmw-service-takoris.gr. Τηλ: 210 8991100.

ΑΙΤΗΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ζητούνται για συμπλήρωση 
εντύπων διαφημιστικού spot τηλεόρασης. Θα 
εκτιμηθούν γνώσεις H/Y, και ξένες γλώσσες. 
Παρέχονται: υψηλές αποδοχές και ασφάλιση. 
Τηλ: 6930 230295.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ επιχείρηση χονδρικής (First Corp) 
ζητεί Υπάλληλο Γραφείου-νέα, με ανώτατη εκ-
παίδευση-πλήρης απασχόληση-μη καπνίστρια. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία, γνώσεις Αγγλικών, 
Η/Υ (εμπορικό πρόγραμμα), λήψη, προετοιμα-
σία-τιμολόγηση παραγγελιών-εξυπηρέτηση 
πελατών. E-mail: dsoutzoukis@firstcorp.gr, 
τηλ: 6973 820993.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητάει νέα για Γραμματειακή Υποστήριξη, 
ημιαπασχόληση στο Ηράκλειο. Προϋποθέσεις: 
άριστη γνώση Η/Υ και Ms office, γνώση Αγγλι-
κών, απόφοιτη οικονομικών-διοικητικών σχολών. 
Επιθυμητά προσόντα: γνώσεις marketing, χωρίς 
οικογενειακές υποχρεώσεις. E-mail: atherg2810@
gmail.com, κωδ: ΓΡΑΜ.ΥΠ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί νέα για τη θέση 
Γραμματείας - Δημοσίων σχέσεων. Απαραίτητα: 
Αγγλικά, Η/Υ, άριστη εμφάνιση και επικοινωνία. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: pr@
linkgreece.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στα Βόρεια Προάστια ζητά 
νέα ως Υπάλληλο Γραφείου. Απαραίτητη γνώση 
Αγγλικών και Ιταλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
konstantopoulou@modabagno.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, από εμπορική εισαγωγική εταιρία 
εργαλείων και ειδών θέρμανσης (ΒΙΠΕ Αγχάλου). 
Άριστη γνώση Αγγλικών, Η/Υ, προγράμματος 
atlantis ή xline, με δυνατότητα ταξιδίων στο 
Εξωτερικό. E-mail: alex@protopsaltis.gr, fax: 
2311 282773.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου γενικών κα-
θηκόντων, από εταιρία εμπορίας και επισκευής 
γεωργικών μηχανημάτων. Καλή γνώση Η/Υ-
Αγγλικών ή Ιταλικών, προτιμάται με βασικές 
γνώσεις λογιστικής και εμπειρία γραμματειακής 
υποστήριξης. Τηλ: 210 5229603, κος Ντάβρης.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί νέα, για τη θέση Γραμ-
ματεία-Δημόσιες σχέσεις. Απαραίτητη γνώση 
Η/Υ και Αγγλικών. Άριστη εμφάνιση και άριστη 
επικοινωνία. Πρόσφατη φωτογραφία απαραί-
τητη. Βιογραφικά στο e-mail: pr@paraskhnio.
gr, κωδ: REC.

Λογιστές - Υπάλληλοι 
Λογιστηρίου - Μηχανογράφηση
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου με γνώσεις λο-
γιστικής, σε μηχανουργική βιομηχανία στη ΒΙΠΕ 
Σίνδου Θεσσαλονίκης. Απαραίτητη προϋπόθεση 
να έχει αυτοκίνητο Ι.Χ. Προϋπηρεσία σε παρόμοια 
θέση θα μετρήσει θετικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@frantzis.net, τηλ: 2310 517182.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σύμβουλος Eμπορολογιστικών Εφαρ-
μογών, από εταιρία πληροφορικής. Απαραίτητη η 
προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση-δίπλωμα οδήγησης-εκπληρωμένες στρατι-
ωτικές υποχρεώσεις. Θα προτιμηθούν υποψήφιοι 
με εμπειρία σε εφαρμογές της Singular. E-mail: 
logic.info@ntsgroup.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή, από ανώνυμη εταιρία 
εμπορίας επίπλου, για full-time απασχόληση. 
Εμπειρία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας και γνώση 
Atlantis απαραίτητη, δίπλωμα μηχανής επι-
θυμητό. Ε-mail: careers@tsaoussoglou.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ στην περιοχή της Ηλιούπολης Αθήνας 
ζητεί νέα, με προϋπηρεσία για θέση στο λογι-
στήριο. Καλή γνώση οικονομικών, Αγγλικών 
και Η/Υ. Βιογραφικά με απαραίτητη φωτογραφία 
στο e-mail: ipirotikifs@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για γραμματειακή υποστή-
ριξη - Βοηθός Λογιστή σε εμπορική επιχείρηση 
στο Κορωπί. Απαραίτητα Αγγλικά και πτυχίο 
Η/Υ, δίπλωμα οδήγησης προαιρετικά. E-mail: 
polysrugs@polysrugs.gr, τηλ: 210 6020650.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με γνώσεις λογιστικής, από εταιρία 
ως Υπάλληλος Γραφείου στα Άνω Πατήσια. Τηλ: 
210 2020156.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία, ζητά Υπάλληλο Λογιστηρίου, 
για part time απασχόληση με πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ, καλή 
γνώση Αγγλικών και καλή χρήση Η/Υ. Βιογραφικά 
στο e-mail: marina@paradiseplants.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σύμβουλος Μηχανογράφησης, για πα-
ροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις-επαγγελματίες, για 
ανάπτυξη λογισμικού σύμφωνα με τις ανάγκες 
του πελάτη. Σχεδιασμός-παραμετροποίηση δια-
κομιστών-συστημάτων παραγωγής, λύσεις cloud 
εφαρμογών-αποθήκευσης. E-mail: pkarvounis@
devisionment.com, τηλ: 6971 541989.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Λογιστηρίου, με απαραίτη-
τα προσόντα: πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης, 
πολύ καλή γνώση Αγγλικών, άριστη γνώση Η/Υ, 
προϋπηρεσία 2-3 χρόνια, ομαδικό πνεύμα και 
ικανότητα τήρησης προθεσμιών, γνώση Κεφαλαίου. 
E-mail: mar-comm@medisana.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Λογιστηρίου, για ξενοδοχει-
ακή μονάδα στη Σαντορίνη, με γνώση καταχώρησης 
στοιχείων Γ’ κατηγορίας. Άμεση πρόσληψη και 
12μηνη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
astroae@otenet.gr, τηλ: 6947 188318.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος, για πρακτική άσκηση, σε λο-
γιστικό γραφείο στο Ίλιον. Τηλ: 210 2618747, 
6976 926170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή, πολύ έμπειρος για 
φορολογικές δηλώσεις, με ευχέρεια στη χρήση 
προγραμμάτων epsilon, από λογιστικό γραφείο 
στην Αγία Παρασκευή. Ε-mail: ppapantonopoulos@
hotmail.com, τηλ: 6947 343663.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή αποκλειστικά με 
γνώσεις ERP - Softone για έκδοση τιμολογίων, 
εκδόσεων voucher, αποστολή παραγγελιών και 
επικοινωνία με πελάτες. E-mail: team@print-
easy.gr, τηλ: 210 2831333.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος, που να γνωρίζει λογιστικό 
πρόγραμμα και ξένες γλώσσες, από την εταιρία 
K. Αχιλλεόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. Προτιμητέο να έχει 
προϋπηρεσία. Ωράριο: 9:00-14:00. Βιογραφικά στο 
e-mail: tolis.ilia@gmail.com, τηλ: 6974 070999.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογίστριας, απόφοιτη ΤΕΙ ή ΑΕΙ. 
Να γνωρίζει ERP singular galaxy σε εργοστάσιο 
στο ΒΙΟΠΑ στα Άνω Λιόσια. Βιογραφικά στο e-mail: 
emnschrstds1@gmail.com, τηλ 306947 207335.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής /τρια για λογιστικό γραφείο 
στην Καλλιθέα. Γνώσεις προγραμμάτων epsilonet, 
μισθοδοσία. Παρέχεται: μισθός, ΙΚΑ και κάρτα 
ανεργίας για συμμετοχή σε πρόγραμμα ΟΑΕΔ. 
Βιογραφικά στο e-mail: nickzaxaropoulos@
yahoo.gr.

Η PROVERTIA SA βιομηχανικών γαλακτοκομικών 
στην Αλεξανδρούπολη, επιθυμεί να προσλάβει δυο 
Βοηθούς Λογιστή. Μερική απασχόληση-προοπτική 
πλήρους. Απαραιτήτως 3ετή προϋπηρεσία σε βι-
βλία Γ’ (γνώση καταχώρησης ΕΓΛΣ-λογαριασμών, 
Αν. Λογ. ΓΛ, soft1. Ε-mail: anestis@thrakis.gr, 
έως 15-06-2015.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Λογιστηρίου, από ΑE στο 
χώρο των ενοικιάσεων αυτοκινήτων. Απαραίτητα 
προσόντα: πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ-οικονομικής κατεύ-
θυνσης-καλή γνώση Αγγλικών-άριστη χρήση 
Η/Υ-προϋπηρεσία 2-3 ετών-ομαδικό πνεύμα 
και ικανότητα τήρησης προθεσμιών. E-mail: 
eljobpost@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικονομολόγος-Λογιστής, πτυχιούχος 
ΑΕΙ, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σχετικού 
αντικειμένου. Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε 
θέματα λογιστικής Β’ και Γ’ κατηγορίας, χρημα-
τοοικονομικές αναλύσεις, φορολόγηση νομικών 
και φυσικών προσώπων, εσωτερικός έλεγχος. 
E-mail: telechas@epilisis.net.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, να γνωρίζει από Η/Υ και λογιστική, 
για έκδοση τιμολογίων. Περιοχή: Λαχαναγορά 
Ρέντη. Τηλ: 6976 639444.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή, νέος με 5 έτη προ-
ϋπηρεσία σε λογιστήριο, από ανώνυμη τεχνική 
εταιρία. Απαραίτητες γνώσεις μισθοδοσίας, μόνιμη 
απασχόληση, επιθυμητό μεταφορικό μέσο. Ε-mail: 
log@erghlate.gr, fax: 210 6847741.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με γνώσεις κεφαλαίου, 
από επιχείρηση μεταλλικών κατασκευών στην 
περιοχή των Διαβατών. Απαραίτητο μεταφορικό 
μέσο. Βιογραφικά στο e-mail: s-markis@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογίστρια - Στέλεχος λογιστικού γρα-
φείου, με 10 ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε 
ανάλογη θέση και μεταφορικό μέσο, για μόνιμη 
συνεργασία. Πολύ καλή γνώση σε Α.Ε.-ΕΠΕ-ΕΛΠ 
και εργατικά. Βιογραφικά στο e-mail: vana@
daidis.gr.

Μικρές αγγελίες εργασίας



Η εταιρεία B4U είναι ασφαλιστικό πρακτορείο που ειδικεύεται σε ασφαλιστικά και χρηματοπιστωτικών 
προϊόντα. H B4U αναζητά:

Λογιστή - Αθήνα

MAN Diesel & Turbo is the world’s leading designer and manufacturer of low and medium speed engines 
– engines from MAN Diesel & Turbo cover an estimated 50% of the power needed for all World trade.

We develop two-stroke and four-stroke engines, auxiliary engines, turbo chargers and propulsion 
packages that are manufactured both within the MAN Diesel & Turbo Group and at our licensees, For 
our MAN | PrimeServ Piraeus office, we are looking for a high caliber professional to take over the 
position of:

After Sales Coordinator - Piraeus

Ο όμιλος PERI, μια από τις κορυφαίες εταιρείες διεθνώς στο χώρο των μεταλλοτύπων, ξυλοτύπων και 
ικριωμάτων για έργα σκυροδέματος, ζητεί για τη θυγατρική του εταιρεία PERI Ελλάς:

Μηχανικό Μελετών
Αντικείμενο του  υποψήφιου θα  είναι η μελέτη και σχεδίαση ολοκληρωμένων λύσεων μεταλλοτύπου 
και ικριωμάτων με συστήματα PERI, τόσο σε φάση προσφοράς (προμελέτης) όσο και στην τελική εφαρ-
μογή τους στο έργο.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να συγκεντρώνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
•Δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ αποκλειστικά και μόνο πολιτικού ή μηχανολόγου μηχανικού. 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2-3 ετών σε μελέτες ή/και εργοτάξιο. 
•Πολύ καλή γνώση στατικών μελετών 
•Άριστη γνώση Autocad 2010 και Microsoft Office. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής. 
•Μεθοδικό χαρακτήρα και διάθεση συνεργασίας

Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση: PERI Ελλάς Οδός Σωκράτους, πάροδος 5ο ΧΛΜ. Λ. Κορωπίου-
Βάρης, 194 00 Κορωπί. Τηλ. 210 6620895-8 fax: 210 6628416,  e-mail: k.chorianopoulos@perihellas.gr

Deloitte Greece is a member of the Deloitte international network, that has a presence in more than 150 
countries and with about 200,000 professionals, all committed to becoming the standard of excellence.

Deloitte Greece provides through 3 separate legal entities audit, financial advisory, consulting, tax 
and accounting services. With a staff of more than 580 and offices in Athens and Thessaloniki, Deloitte 
Greece focuses on all major industries including financial services; tourism & leisure,  shipping; energy; 
manufacturing, consumer business; life sciences & health care and public sector services.

Due to our continuing expansion, we are currently seeking to recruit highly motivated professionals to 
join our transaction support and banking team of our financial advisory services division in Athens.

Potential candidates should fulfill the following criteria: 
•University degree in  finance / economics / accounting / business administration 
•Master’s degree in finance / economics / accounting / banking / business administration  
from a well-acclaimed University 
•Professional qualification (ACA, ACCA, CFA or similar) will be considered a strong asset 
•2 – 3 years of relevant work experience in accounting, auditing or finance, preferably  
with an international firm 
•Very good knowledge of banking (especially accounting for banks) and loan file review  
will be considered an asset 
•Experience in auditing / due diligence of banks will be highly appreciated 
•Excellent command of the English language 
•Excellent written, verbal & presentation skills 
•Candidates will be expected to work under pressure and maintain a professional demeanor, exhibit 
high level of discretion of confidential work and information as well as excellent interpersonal skills 
and team spirit 

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

Interested applicants should send their curriculum vitae to, quoting the reference code (TS/0615) no 
later than 22 June, 2015. Send your CV to the following e-mail: career@deloitte.gr. All applicants 
will be acknowledged and treated in strict confidence.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Σχολή ΑΕΙ/ΤΕΙ με κατεύθυνση λογιστικών 
•Απαραίτητη διετή εμπειρία σε λογιστήριο 
ασφαλιστικής εταιρείας - πρακτορείου 
•Γνώση και εμπειρία σε θέματα ΚΒΣ, ΕΓΛΣ. 
•Γνώση τήρησης βιβλίων Γ’ κατηγορίας 
•Οργανωτικές ικανότητες σε εργασία  
περιβάλλοντος γραφείου 
•Άριστη γνώση MS-Excel 
•Απαραίτητη γνώση προγράμματος blue byte  
Καθήκοντα θέσης:  
•Τήρηση λογιστηρίου 

•Μισθοδοσία 
•Επιμέλεια τραπεζικών θεμάτων 
•Παρακολούθηση χρηματοροών 
•Εκδόσεις συμβολαίων  
Παροχές εταιρείας:  
•Βασικός μισθός 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας 
•Πλησίον μετρό Πανόρμου  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@hellassolar.gr, τηλ: 210 6713111. Θα γίνουν 
δεκτά αποκλειστικά βιογραφικά με λογιστική 
προϋπηρεσία στον ασφαλιστικό κλάδο.

Responsibilities: 
•Responsible for meeting a monthly and annual 
sales target 
•Handle a specific portfolio of customers 
•Prepare sales quotations, orders through 
online platform and send to customers 
•Follow up on sales quotations, negotiating 
terms with customers at a cost best suited for 
them 
•Handle customer claims and back up support 
for sales engineers. 
•Promotion of our facilities to new and existing 
clients through a pro-active approach 
•Respond to online or telephone queries in a 
calm and friendly matter 
•Liaise between other departments and 
customers to provide the service most suitable 
to the client’s needs, cost and time restraints. 
•Assisting in implementing the sales strategy 
•Work closely with order processing team  
Know how & work experience requirements: 
•University degree  (AEI) related to business 
administration, shipping/marine industry or 
relevant fields would be referred 

•Minimum 3 years of relevant experience  
in the shipping industry 
•Excellent command of English and Greek 
•Excellent Microsoft Office user 
•Knowledge of SAP and technical consistency  
are considered as assets 
•Excellent oral and written communication skills 
•Strong communication skills and ability  
to understand the interlocutor needs. 
•Customer focus and results oriented 
personality 
•High self-motivation and self-organization 
•Ability to multitask and deliver results in a 
timely manner  
Benefits & learning opportunities: 
•Learn the company’s core values and decision 
making processes 
•Develop an understanding of the company’s 
markets and services 
•Continuous training opportunities 
•Work in a challenging multinational 
environment  
Send your CV to the following e-mail: 
mdtengineer@gmail.com

Real consulting integration & 
operation IT systems S.A. is looking 
for passionate professionals, willing 
to join our leading SAP services 
team in Athens with the following 
competencies: financials (FI, CO), 
logistics (MM, SD, SRM), BI (BW, 
BOBj), CRM, HCM (HR, Payroll), 
development (ABAP, PI) SAP basis.

Desired skills & experience: 
•You have a bachelor or 
master degree 
•You have at least 2 years of 
experience (4 - 6 years for 
senior level) 

•You are a team player with 
strong communication skills 
•You want  to further develop 
your functional and technical 
SAP competencies in 
challenging projects, including 
the newest SAP  technologies 
(such as HANA) 
•You are fluent in English. 
Knowledge of German is highly 
appreciated. 

Our offer: Next to a working 
environment that is deeply respectful 
of your individual progression in skills 
and competencies as a consultant, 

real consulting offers top-class 
projects for major clients.

RC is the biggest SAP implementation 
partner in Greece and guarantees 
continuous investment in trainings 
and commercial activities.

If you feel passionate about 
delivering results, share our 
client-intimate culture and want to 
help contribute to real consulting 
success,  then do not hesitate to 
send us your CV to the following 
e-mail: jobs@realconsulting.gr. 
We look forward to meet you!

MED SEA HEALTH S.A. is looking to recruit for its  new 5* resort in Paliouri, Kassandra, Halkidiki:

Human Resources Officer / Administrator 
(Code M.S.H. / H.R.O/A)

Qualifications: 
•Bachelor’s degree (in business administration/human resources/finance e.t.c) 
•4-6 years experience in human resources department (preferably in the hotel/tourism sector) 
•Excellent knowledge of Greek labor and  tax legislation 
•Experienced in relations with trade union officials and public/state labor Inspectorate (L.I.C.) 
•Strong interpersonal and team working skills 
•Proved experienced in hotels payroll and the electronic e-services «ERGANI» 
•High level of verbal & written communication skills in both Greek and English (knowledge of a third 
E.C. language will be valued accordingly) 
•Exceptional P/C handling and Microsoft (word/excel) literacy  
Requirements: 
•Formulates, recommends and ensures  the implementation of the hotel’s H.R. Policies 
•Develops and provides overall direction for all H.R. processes and programs (i.e. planning, 
recruiting, training, development, performance, appraisal, e.t.c.) 
•Provides counsel, improves hiring, retention and development of employees 
•Analyses information and reports, keeps all H.R. records and assesses effectiveness of H.R. 
practices and services 
•Checks daily, weekly, monthly, annually hours worked and work/leave programs , prepares reports 
and proposed budgets 
•Deals with grievances, implements disciplinary procedures, corrects errors and evaluates 
employees performance.  
The company offers: 
•Competitive renumeration package 
•8-10 months initial employment (to be extended to a 12 month occupation) 
•Training and career development 
•Dynamic and highly professional environment

Please those interested, send updated CV with recent photo to the following e-mail:  n.mantamopoulos@
medseahealth.gr  or by post to the following address: Worksite MSH, Kanistro, Paliouri Halkidiki 63085 
Greece C.V.s which do not fulfill the above requirements / qualifications or are sent without a photo 
will not be evaluated. Only those which will be selected for an interview will be contacted, in due time.

Η SABO S.A., ένας από τους πιο δυναμικά ανερχόμενους ομίλους στον τομέα των ηλεκτρομηχανολογικών 
κατασκευών και μελετών στην Ελλάδα και διεθνώς με έδρα  στο Βασιλικό στην Εύβοια, στα πλαίσια 
της ανάπτυξης και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων και έργων του, ζητά να προσλάβει:

Λογιστή
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης.  
Μεταπτυχιακός τίτλος θα θεωρηθεί  
επιπρόσθετο προσόν 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε  
μηχανογραφημένο λογιστήριο βιομηχανικής 
εταιρίας. 
•Πολύ καλή γνώση Ε.Γ.Λ.Σ 
•Άριστη γνώση γενικής λογιστικής. 
•Άριστη γνώση νομοθεσίας Κ.Φ.Α.Σ 
•Πολύ καλή γνώση ERP συστημάτων και 
Microsoft Office (ειδικά στο Excel πολύ καλό 
επίπεδο) 

•Γνώση διεθνών λογιστικών προτύπων 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. Γνώση επιπλέον 
γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Διαρκής επιμόρφωση ακολουθώντας  
την εξέλιξη της τεχνολογίας στο χώρο.  
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται  
να  υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα: 
dtsokos@sabo.gr

SAP Professionals
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής/λογίστρια με εμπειρία στη 
χρήση προγραμμάτων μηχανογράφησης για 
να στελεχώσει γραφείο εταιρίας εξαγωγών. 
Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση Αγγλικών και 
Ιταλικών. Η επιχείρηση βρίσκεται στο Κίτρος 
Πιερίας. Βιογραφικά στο e-mail: info@mytilos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή, από τουριστική εταιρία 
με σχετική προϋπηρεσία και γνώση χειρισμού Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: fc@amaliahotels.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογίστρια για 4ωρη εργασία στον 
Ασπρόπυργο. Τηλ: 6945 337828.

Η TALIS S.A, για λογαριασμό πελάτη ζητά Λο-
γιστή/τρια στον οποίο/α θα ανατεθεί η σωστή 
λειτουργία-παρακολούθηση του λογιστηρίου. 
Απαραίτητα προσόντα: τουλάχιστον 5ετή εμπει-
ρία-πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, γνώση Αγγλικών. E-mail: 
cv@talis.gr, κωδ: Accountant.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ εταιρία ζητά Υπάλληλο Λογιστηρί-
ου, με πτυχίο ΑΕΙ, πολύ καλή γνώση Αγγλικών, 
χρήση Η/Υ, γνώσεις ναυτιλιακής λογιστικής. 
Γνώση φοροτεχνικών - φορολογικών ΑΕ, ΙΚΕ, 
ΦΠ. επιθυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: info@
lamdamaritime.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά νέο /α Βοηθό Λογιστή, 
πτυχιούχο ΑΕΙ για το λογιστήριο με προϋπηρεσία 
και γνώση στο χειρισμό προγραμμάτων ERP. 
Απαραίτητα προσόντα: άριστα Αγγλικά, Η/Υ, 
δίπλωμα οδήγησης. E-mail με φωτογραφία: 
cava@cavahalari.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά νέα για το λογιστήριο 
με προϋπηρεσία στην Ηλιούπολη. Απαραίτητα: 
Αγγλικά, Η/Υ, δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: ipirotikifs@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής /τρια, με δικαίωμα υπογραφής 
βιβλίων Α΄ τάξης. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 
4 χρόνια σε μηχανογραφημένο λογιστήριο, με 
βιβλία Γ’ κατηγορίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
katerina1372004@yahoo.gr.

ΝΕΑ ZHTEITAI για Βοηθός Λογιστή με πτυχίο 
λογιστικής. Περιοχή Κέντρο Αθήνας. Τηλ: 210 
3237169.

Α.Ε.ΖΗΤΑ Βοηθό Λογιστή με 3ετή προϋπηρεσία 
σε εμπορική εταιρία (Γ’ κατηγορίας βιβλία), πρό-
γραμμα εμπορικής διαχείρισης (ΚΕΦΑΛΑΙΟ)-Η/Υ 
(MS Office)-γνώση μισθοδοσίας-φορολογικής-
Φ.Π.Α.-Αγγλικών-επικοινωνιακή ευχέρεια-υπευ-
θυνότητα-οργανωτική ικανότητα. Περιοχή Αμπε-
λόκηποι. E-mail: viografika.trend@gmail.com.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στον Ασπρόπυργο επιθυμεί να 
προσλάβει δύο Βοηθούς Λογιστή με πτυχίο ΑΕΙ 
ή ΤΕΙ. Τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία σε μη-
χανογραφημένο λογιστήριο σε ΑΕ. Βιογραφικά 
στο e-mail: h3.depar@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ απόφοιτοι δημοσίου ΙΕΚ, για πρακτική 
εξάσκηση σε λογιστική - φοροτεχνική εταιρία. 
Εργασία σε πραγματικά δεδομένα Λογιστή, δυνα-
τότητες συνέχισης εργασίας. Τηλ: 210 8651701.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με εμπειρία, από βι-
ομηχανία στο Κορωπί. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@olympiacroissant.gr, τηλ: 6944 850749.

 

Χρηματοοικονομικά -   
Ασφαλιστικά - Real Estate
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για Ασφαλιστικό γραφείο, 
στην Πάρο, με εμπειρία και άριστες γνώσεις Αγ-
γλικών. Βιογραφικά στο e-mail: fxristoforou@
yahoo.gr.

H MEGAGENCY - Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι ΑΕ με 
δυναμική παρουσία στο χώρο των ασφαλιστικών 
υπηρεσιών αναζητά 5 Σύμβουλους Υγείας, για κά-
λυψη θέσεων marketing και ανάπτυξης πωλήσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: kariera@megagency.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι από την 
Interamerican. Απαιτούμενα προσόντα: εκπλη-
ρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις καλή γνώση 
H/Y, επιθυμητό πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης, εμπειρία στις πωλήσεις, άδεια οδήγησης 
αυτοκινήτου ή μηχανής, ευχέρεια επικοινωνίας. 
Ε-mail: kostikas@agency.interamerican.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ασφαλιστές για μεγάλη εταιρία. 
Αξιολογούνται στελέχη με εμπειρία στις πω-
λήσεις. Παρέχονται: μισθός, bonus, προοπτικές 
εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: info@amci.
gr, κωδ: AS08.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Συνεργάτες ως Ασφαλιστικούς 
Πραγματογνώμονες - Διπλωματούχους Μη-
χανικούς, για Αθήνα, Πάτρα, Χανιά, Ιωάννινα, 
Καβάλα. Εμπειρία σε Ms office, δυνατότητα με-
τακινήσεων, ΤΠΥ - ΙΧΕ. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@mentor-sa.gr.

ΜΕΓΑΛΟ τεχνικό - μεσιτικό γραφείο ζητεί Σύμ-
βουλους Ακινήτων για εργασία μεσίτη (προϋπη-
ρεσία όχι απαραίτητη). Οι υποψήφιοι πρέπει να 
έχουν επικοινωνιακές ικανότητες. Παρέχονται: 
πλήρης εκπαίδευση, υψηλές αποδοχές. E-mail: 
me@mrhome.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με ικανότητες επικοινωνίας, 
ευχάριστη προσωπικότητα, για υπόδειξη ακινήτων 
στην περιοχή κατοικίας τους. Ευέλικτο ωράριο. 
Γραφεία δίπλα στο μετρό Ελληνικό ή Μαρούσι. 
Τηλ: 210 8040505.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 Τραπεζικοί για καριέρα στο 
Financial Planning σε: επενδύσεις - διαχείριση 
κινδύνου-τραπεζικά. Προσόντα: Τραπεζικοί με 
εμπειρία 5 ετών. Προσφέρεται: ποιοτική εκπαί-
δευση-ηλεκτρονική υποστήριξη-εξέλιξη. E-mail: 
zoesnikos@gmail.com.

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ εταιρία ζητά άτομα για 
το τμήμα πωλήσεων-ενοικιάσεων στην περι-
οχή κατοικίας τους. Περιοχές: Ελληνικό δίπλα 
στο μετρό και Μαρούσι (στάση Κ.Α.Τ.). Μεγάλο 
πελατολόγιο. E-mail: info@bbhome.gr, τηλ: 
210 8040505.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υποψήφιος πτυχιούχος, για κάλυψη 
θέσης στο χρηματοοικονομικό τομέα. Επικοι-
νωνιακός και εργατικός χαρακτήρας. Πλήρης 
απασχόληση, συνεχής επιμόρφωση και εκπαί-
δευση, ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών. E-mail: 
alxasf2005@gmail.com.

 

Οικονομικά Στελέχη -  
Ελεγκτές - Φοροτεχνικοί
ΕΤΑΙΡΙΑ ειδικών κατασκευών ζητάει Κοστολόγο, 
με απαραίτητες γνώσεις AutoCAD - Αγγλικής 
γλώσσας επιπέδου proficiency. Απαραίτητη προ-
ϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: cvpafos.gr, 
τηλ: 2262 056235.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ στην περιοχή της Ηλιούπολης Αθήνας 
ζητεί νέα, με προϋπηρεσία για θέση στο λογι-
στήριο. Καλή γνώση οικονομικών, Αγγλικών 
και Η/Υ. Βιογραφικά με απαραίτητη φωτογραφία 
στο e-mail: ipirotikifs@yahoo.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε στην περιοχή της Πυλαίας Θεσσα-
λονίκης ζητεί νέα, Πανεπιστημιακού επιπέδου, για 
τμήμα διαγωνισμών δημοσίου. Άριστη γνώση οικο-
νομικών, Αγγλικών, άριστη χρήση Η/Υ και κάτοχος 
διπλώματος οδήγησης. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: eirini.kofinadeli@ipirotiki.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικονομολόγος-Λογιστής, πτυχιούχος 
ΑΕΙ, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σχετικού 
αντικειμένου. Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε 
θέματα λογιστικής Β’ και Γ’ κατηγορίας, χρημα-
τοοικονομικές αναλύσεις, φορολόγηση νομικών 
και φυσικών προσώπων, εσωτερικός έλεγχος. 
E-mail: telechas@epilisis.net.

ΔΙΕΘΝΗΣ όμιλος ζητά 8 άτομα, πτυχιούχους 
ΑΕΙ-ΤΕΙ, για άμεση στελέχωση τμημάτων 
marketing-public relations-finance. Βιογρα-
φικά στο e-mail: karram192@yahoo.gr, τηλ: 
210 6773990, κα Καρρά.

ΟΜΙΛΟΣ ζητά άτομα με εμπειρία στον οικονομικό 
τομέα. Απαιτείται ικανή και υπεύθυνη προϋπηρε-
σία. Βιογραφικά στο e-mail: zois1000@yahoo.
gr, κος Ζώης.

 

Τεχνικοί & Μηχανικοί Η/Υ -  
Δικτύων - Τηλεπικοινωνιών
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Εκτυπωτών με προϋπηρεσία, 
από εταιρία με έδρα στον Πειραιά. Βιογραφικά 
στο e-mail: dephrnet@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συναρμολογητής Ηλεκτρονικών 
Πλακετών στην Κατερίνη. Επιθυμητή εμπειρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: viografikos@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Η/Υ από εταιρία πληροφορικής. 
Full time, Απόφοιτος ΤΕΙ ή ΙΕΚ Πληροφορικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@digicom-group.gr, 
τηλ: 210 4914350, 6937 078889.

ΤΟ ONLINE φοιτητικό φροντιστήριο Exampanel, 
ζητά συνεργασία με μεταπτυχιακούς και διδα-
κτορικούς Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μη-
χανικούς H/Y. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@
exampanel.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Λογισμικού-Η/Υ, ως 
Υπεύθυνος υποστήριξης-ανάπτυξης λογισμικού. 
Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο ανώτατης σχολής-
εγκατάσταση linux servers-προγραμματισμός σε 
Python και PHP-βάσεις δεδομένων PostgreSQL-
MySQL-εμπειρία σε εγκατάσταση συστημάτων, 
voip τηλεφωνίας. Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών. 
E-mail: info@planetwheel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Εγκαταστάσεων - Χειριστής 
ΚΛΣ, για εταιρία συστημάτων ασφαλείας. Απα-
ραίτητα προσόντα: πτυχίο κατάλληλο για άδεια 
security τύπου Β’ ή άριστη γνώση πληροφο-
ρικής. Διεύθυνση: Στουρνάρα 13, ΤΚ 54 632, 
κωδ: ErgoAlarm.

 

Προγραμματιστές - Αναλυτές - 
Ανάπτυξη Εφαρμογών Web
ΖΗΤΕΙΤΑΙ απόφοιτη ΑΕΙ-ΤΕΙ με υψηλή γνώση 
Αγγλικών, ευχέρεια λόγου και επικοινωνιακές 
ικανότητες, για διαχείριση social media και 
ιστοσελίδων (wordpress). 6ωρη απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@trust-it.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Project Managers-Web Developers 
με master πληροφορικής, προϋπηρεσία 5+έτη σε 
κατασκευές e-shops-portals. Άριστη γνώση php-
html-javascript-css/mysql, να κατασκευάζουν- 
συντηρούν -αναβαθμίζουν e-shops-portals για 
web-κινητά, και να συντονίζουν αποτελεσματικά 
Προγραμματιστές. Ε-mail με portfolio: jobslinks1@
gmail.com, κωδ: 1SrWeb-sk.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής, από τεχνική εται-
ρία για την ανάπτυξη και εφαρμογή λογισμικού. 
Απόφοιτος πληροφορικής με εμπειρία σε mSSQL 
server και php, javascript, εμπειρία σε system 
and network administration επιθυμητή. E-mail: 
info@ergopraxis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α με γνώσεις δημιουργίας gif 
αρχείων. Τηλ: 6945 039520, κος Μιχάλης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Designer and Mobile εφαρμογών, 
από εταιρία λογισμικού, με σχέση ελεύθερης 
συνεργασίας freelancer. Απαιτείται εμπειρία και 
πολύ καλή γνώση της adobe suite. Βιογραφικά 
με portfolio στο e-mail: hr@mdata.gr.

PHP EXPERT αναζητά o Πανελλήνιος σύλλογος 
διαδικτυακής εκπαίδευσης για ανάθεση έργου. 
Μόνο έμπειρα άτομα, που να γνωρίζουν php και 
να είναι Web Developer. Βιογραφικά στο e-mail: 
pasde.gr@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής, με τουλάχιστον 2 
χρόνια προϋπηρεσία από εταιρία κατασκευής ιστο-
σελίδων. Απαραίτητη η άριστη γνώση Joomla-
HTML5-CSS3. Καλή γνώση ΡΗΡ-JavaScript. 
Βιογραφικά με portfolio στο e-mail: cv@imode.
gr, τηλ: 210 9816510.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Web Developers πτυχιούχοι πληροφο-
ρικής, με master επιθυμητό, έμπειροι σε κατασκευές 
e-shops, portals. Καλά Αγγλικά, δημιουργικοί για 
ανάπτυξη και συντήρηση εφαρμογών web και για 
κινητά. Ε-mail με portfolio: mmgtgroup@gmail.
com, κωδ: Webdsk.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητά Support and Quality 
Assurance, με εμπειρία σε πακέτα μοντελοποίησης 
(πχ. 3dsMax-blender-cinema 4D, κοκ.) για υποστή-
ριξη-έλεγχο των αναπτυσσόμενων εφαρμογών 
φωτορεαλιστικής σχεδίασης. Βιογραφικά στο 
e-mail: jobs@solidiris.com, τηλ: 210 5325822.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Full Stack Web Developer με 2-3 χρόνια 
προϋπηρεσία-άριστες γνώσεις σε PHP5-javascript-
jQuery-HTML-HTML5-CSS-CSS3-MySql-OOP-
XML-AJAX. Επιθυμητές γνώσεις σε χρήση MVC 
τεχνολογιών και PHP frameworks Bootstrap-
Angular-js-Node-js-Magento-Wordpress. 
Γνώση Αγγλικών-εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις. Μερική-πλήρης απασχόληση. Μισθός 
αναλόγως προσόντων. E-mail: jobs@bluchip.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σύμβουλος Eμπορολογιστικών Εφαρ-
μογών, από εταιρία πληροφορικής. Απαραίτητη η 
προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση-δίπλωμα οδήγησης-εκπληρωμένες στρατι-
ωτικές υποχρεώσεις. Θα προτιμηθούν υποψήφιοι 
με εμπειρία σε εφαρμογές της Singular. E-mail: 
logic.info@ntsgroup.gr.

Η WINGS ICT Solutions ζητά Java-Android 
Developer, για συμμετοχή σε σχετικά projects. 
Θα εκτιμηθεί σχετική εμπειρία. Επιθυμητή γνώση 
Αγγλικής. Βιογραφικά στο e-mail: info@wings-
ict-solutions.eu.

H QUBE TECHNOLOGIES επιθυμεί να προσλάβει 
Developers με 3ετή εμπειρία σε Java. Eπιθυμητές 
γνώσεις σε PHP, Javascript, HTML5, CSS3 και σε 
Mobile (Android SDK ή PhoneGap). Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@qube.gr.

H WITP WEB lab επιθυμεί να προσλάβει έμπειρο 
Web Developer με εμπειρία 2+ χρόνων, php και MVC 
frameworks (codeIgniter),css-html5-javascript, 
mySql, σύνδεση με συστήματα μηχανογράφησης 
ERP (π.χ.galaxy), πλατφόρμα magento, Αγγλικά. 
Βιογραφικά στο e-mail: careers@witp.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Developer, από νεοσύστατη start-up 
για ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών. Γνώσεις 
net ή java, SQL και απαραίτητα καλή γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας. Θα εκτιμηθούν τυχόν επιπλέον 
γνώσεις προγραμματισμού. Ε-mail: 6bitproject@
gmail.com.

Η WINGS ICT Solutions ζητά 2 Junior Developers 
για απασχόληση σε συνεργασία με μεγάλο προμη-
θευτή λογισμικού. Βιογραφικά στο e-mail: info@
wings-ict-solutions.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Author-Front End Developer. 
Πολύ καλή γνώση μετατροπής PSD σε HTML5-
CSS3-Javascript-προϋπηρεσία σε responsive 
authoring-wordpress theming. Γνώση σε micro 
formats, schema. Μισθός ανάλογων προσόντων, 
bonus. Ε-mail: jobs@webolution.gr, κωδ: FW-DEV.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής με έδρα το Νέο Ηρά-
κλειο, ενδιαφέρεται να προσλάβει πτυχιούχο Web 
Developer (java) ΑΕΙ/ΤΕΙ. Καλή γνώση java, SQL, 
javascript. Εμπειρία σε apache tomcat, ORM, android 
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@ilink.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ IT Support για τα κεντρικά γραφεία 
εταιρίας κοσμημάτων στο κέντρο Αθήνας. Βασικές 
γνώσεις γραφιστικής (photoshop indesign), άριστη 
γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: jobs@pandoragreece.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Net, C+, Teleric, Java, κλπ. 
Web Developer - Programmer, για startup σε 
εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: spapadakis@
pharmacydeal.gr, υπόψιν κα Παπαδάκη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής, με γνώσεις php-joomla 
development για ανάπτυξη έργου (joomla module, 
frontend-backend). Διαθέσιμος χρόνος ανάπτυξης 
1,5 - 2 μήνες. Βιογραφικά στο e-mail: hr@mrit.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας Eντύπου-Web Designer, με 
άριστη γνώση photoshop-illustrator-indesign-
after effects. Απαραίτητη γνώση και εμπειρία 
σε webdesign, motion graphix video, σχεδιασμό 
διαφημιστικών εντύπων και σύγχρονες σχεδια-
στικές προτάσεις. Βιογραφικά με portfolio στο 
e-mail: hr@upmate.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής web εφαρμογών στη 
Θεσσαλονίκη, με άριστη γνώση joomla, drupal, 
php, html, jquery, javascript, css, mysql, ajax. Επι-
θυμητές γνώσεις linux webserver. Βιογραφικά και 
portfolio στο e-mail: cv@upmate.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής για δημιουργία ιστο-
σελίδων και εξωτερική συνεργασία. Άριστη γνώση 
html5, css3, php, mysql και καλή γνώση bootstrap. 
Bιογραφικά στο e-mail: info@dproject.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας - Web Designer, από εται-
ρία δημιουργίας ιστοσελίδων, για εξωτερική 
συνεργασία. Άριστη γνώση photoshop. Απαραί-
τητα δείγματα εργασιών. Βιογραφικά στο e-mail: 
el.media2012@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Microsoft Net Developer, από γνωστή 
εταιρία πληροφορικής, για το τμήμα ανάπτυξης 
λογισμικού. Επιθυμητή εμπειρία σε WINFORMS, 
WPF, ASP, NET MVC, WCF, SQL SERVER. Βιο-
γραφικά στο e-mail: hr@noon.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Λογισμικού-Η/Υ, ως 
Υπεύθυνος υποστήριξης-ανάπτυξης λογισμικού. 
Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο ανώτατης σχολής-
εγκατάσταση linux servers-προγραμματισμός σε 
Python και PHP-βάσεις δεδομένων PostgreSQL-
MySQL-εμπειρία σε εγκατάσταση συστημάτων, 
voip τηλεφωνίας. Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών. 
E-mail: info@planetwheel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής από εταιρία δημι-
ουργίας ιστοσελίδων, για εξωτερική συνεργασία. 
Άριστη γνώση html, php, css, MySql. Απαραίτη-
τα δείγματα εργασιών. Βιογραφικά στο e-mail: 
el.media2012@yahoo.gr.

 

Γραφίστες - Διακόσμηση -  
Τέχνες - Δημιουργικό
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστρια με εμπειρία από εταιρία 
στο κέντρο Θεσσαλονίκης. Καθήκοντα: επεξερ-
γασία φωτογραφιών των προϊόντων (γυάλινα 
βάζα και μπουκάλια). Βιογραφικά στο e-mail: 
info@smarttrade.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γραφίστες, από εταιρία κατασκευής 
ιστοσελίδων. Προϋπηρεσία στο χώρο του web 
design θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@loginet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βιομηχανικός Σχεδιαστής Επίπλων, 
απόφοιτος ΤΕΙ Καρδίτσας, τεχνολογίας και σχε-
διασμού ξύλου, από εργοστάσιο κατασκευής επίπλων 
στη ΒΙΠΕ Μεγάρων. Απαραίτητα: γνώση AutoCAD, 
inventor ή woodwop. Τηλ: 210 5810623.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τραγουδίστριες, για συνεργασία 
με επώνυμους καλλιτέχνες, σε σχήματα. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις. Αποκλείονται γραφεία. Τηλ: 
6932 779696, 210 5611488.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Χορεύτριες, για συνεργασία με επώ-
νυμους καλλιτέχνες και για club. Μόνο σοβαρές 
προτάσεις. Αποκλείονται γραφεία. Τηλ: 6932 
779696, 210 5611488.

ΕΤΑΙΡΙΑ γραφικών τεχνών ζητεί Βοηθό για χει-
ρισμό εκτυπωτή. Τηλ: 210 9424582.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία στο Κορωπί ζητά Γραφίστα, 
Σελιδοποιό. Παρέχονται: Μόνιμη απασχόληση, 
βασικός μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
compupress.gr, κωδ: DTP0515.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Motion Graphics / Video Editor για να 
αναλάβει ένα project video editing. Βιογραφικά 
στο e-mail: spiros.pantos@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες, Παιδαγωγοί, Θεατρολόγοι, με 
διάθεση για παιδικές εκδηλώσεις, party, βάπτιση 
για Σαββατοκύριακα στο Κορωπί και τα Μεσόγεια. 
Τηλ: 6939 357586.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Video Editors με εμπειρία σε avid 
media composer, για εργασία σε νεοσύστατο δημι-
ουργικό γραφείο. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 έτη. 
Βιογραφικά στο e-mail: creativelab40@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Graphic Designers με εμπειρία στη 
σουίτα της adobe για εργασία σε νεοσύστατο 
δημιουργικό γραφείο. Βιογραφικά στο e-mail: 
creativelab40@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Animators - After Effects - 
Compositor με εμπειρία στο after effects, για 
εργασία σε νεοσύστατο δημιουργικό γραφείο. 
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 έτη, άριστος χει-
ρισμός photoshop και illustrator. Βιογραφικά 
στο e-mail: creativelab40@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητά Support and Quality 
Assurance, με εμπειρία σε πακέτα μοντελοποίησης 
(πχ. 3dsMax-blender-cinema 4D, κοκ.) για υποστή-
ριξη-έλεγχο των αναπτυσσόμενων εφαρμογών 
φωτορεαλιστικής σχεδίασης. Βιογραφικά στο 
e-mail: jobs@solidiris.com, τηλ: 210 5325822.

H ALFANET επιθυμεί να προσλάβει Γραφίστα 
/τρια, με άριστη γνώση photoshop, illustrator, 
dreamweaver και κώδικα HTML για το σχεδιασμό 
και επεξεργασία ιστοσελίδων, newsletter, flyer 

και διαφόρων εντύπων. E-mail: hr@alfanet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ DJ επαγγελματίας, από cafe - bar - 
εντεχνάδικο στον Κορυδαλλό. 5νθήμερη εργασία. 
Τηλ: 210 4970651.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, εμφανίσιμη, χωρίς ιδιαίτερη εμπει-
ρία, από γνωστό κανάλι ως Παρουσιάστρια. Τηλ: 
6972 191112.

ΔΗΜΝΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί 
Cameraman, με άριστη γνώση καλλιτεχνικής 
φωτογραφίας, βιντεολήψης και επεξεργασίας 
βίντεο, με ή χωρίς εξοπλισμό για μόνιμη συνερ-
γασία. Βιογραφικά στο e-mail: pr@paraskhnio.
gr, κωδ: CAM.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εικαστικός, από καλλιτεχνικό εργαστήρι 
στην Άνω Γλυφάδα, για καλοκαιρινό πρόγραμμα. 
Τηλ: 6945 868032, 210 9606788.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ DJ, από νυχτερινό club στο Μαρούσι. Τηλ: 
6948 984410, ώρες επικοινωνίας μετά τις 18:00.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ επιγραφών-διαφημιστικών κατασκευ-
ών στο Γέρακα ζητά Γραφίστα -τρια με εμπειρία στο 
αντικείμενο, για δημιουργία προσχεδίων-λογοτύπων. 
Επιθυμητή γνώση χειρισμού μηχανήματος - βινυ-
λίων - ψηφιακού - εκτύπωσης- αυτοκόλλητων. 
Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 210 6049248.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος με γνώσεις διακοσμητικής 
για κατάστημα διοργάνωσης γάμων και βαπτίσεων 
στο κέντρο. Ώρες καταστημάτων. Απαραίτητη η 
εμπειρία στις πωλήσεις. Τηλ: 6944 143539.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δασκάλα Χορού - Παιδαγωγός, για 
μαθήματα μαγειρικής, από πολυχώρο δημιουρ-
γικής απασχόλησης στα Βόρεια Προάστια. Τηλ: 
6978 977578.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας ως Εξωτερικός Συνεργάτης, 
από εμπορική εταιρία για τη δημιουργία ετικετών, 
για χημικά προϊόντα σύμφωνα με CLP/GHS πρότυπα. 
Βιογραφικά στο e-mail: irini_21@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιάστρια ρούχων-πυζαμών, από 
βιοτεχνία πυζαμών στη Θεσσαλονίκη για εξω-
τερική συνεργασία. Εμπειρία κυρίως στη γυναικεία 
πυζάμα. Βιογραφικά στο e-mail: info@dustin.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοντελίστ - Πατρονίστ, για βιοτεχνία 
γυναικείων ενδυμάτων στο Μοναστηράκι. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@oris.gr, τηλ: 210 3232826.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ πεπειραμένη ζητείται από επιδιορ-
θωτήριο ρούχων στο Μαρούσι και την Κηφισιά. 
Τηλ: 210 6143040, 6938 142185.

ΕΤΑΙΡΙΑ επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων 
αναζητά Graphic Designer με 5 χρόνια προϋπηρεσίας 
τουλάχιστον σε διαφημιστική εταιρία και εμπειρία 
digital. Σταθερή συνεργασία, part time. Βιογραφικά 
με portfolio στο e-mail: contact@extrovert.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας Eντύπου-Web Designer, με 
άριστη γνώση photoshop-illustrator-indesign-
after effects. Απαραίτητη γνώση και εμπειρία 
σε webdesign, motion graphix video, σχεδιασμό 
διαφημιστικών εντύπων και σύγχρονες σχεδια-
στικές προτάσεις. Βιογραφικά με portfolio στο 
e-mail: hr@upmate.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας, για το δημιουργικό τμήμα 
εταιρίας στο χώρο του υφάσματος και της μόδας. 
Απαραίτητη η άριστη γνώση illustrator, photoshop 
καθώς και εμπειρία στους διαχωρισμούς χρωμά-
των. Βιογραφικά στο e-mail: hr@tenbusiness.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα πεπειραμένη, που να διαθέτει 
τιγκέλι, ως Εξωτερική Συνεργάτης, σε εργαστήριο στη 
Γλυφάδα. Αποκλείεται το φασόν. Τηλ: 210 8948444.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα με μεγάλη εμπειρία στο νυφικό 
και βραδινό, για εσωτερική εργασία, από γνωστό 
οίκο μόδας στο Κολωνάκι. Απαραίτητες συστάσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: stylemac21@gmail.com, 
τηλ: 6979 178974.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδικών κατασκευών ζητάει Σχεδιαστή 
επίπλου με προϋπηρεσία στο χώρο. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@pafos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας - Web Designer, από 
εταιρία δημιουργίας ιστοσελίδων, για εξωτε-
ρική συνεργασία. Άριστη γνώση photoshop. 
Απαραίτητα δείγματα εργασιών. Βιογραφικά 
στο e-mail: el.media2012@yahoo.gr.

 

Call Center - Εξυπηρέτηση  
Πελατών - Τηλεπωλήσεις
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές/τριες κάρτας υγείας, 
από εταιρία, για το τμήμα των τηλεφωνικών 
πωλήσεων. 3ωρη απογευματινή απασχόληση. 
Παρέχονται: μισθός και bonus. Βιογραφικά στο 
e-mail: hermes_co@hotmail.gr, τηλ: 215 5150881.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Βοηθοί Διευθύντριας, σε τμήματα 
καταγραφής, καταχώρησης και εξυπηρέτησης 
πελατών. Πληρωμή ανά δεκαπενθήμερο. Βιο-
γραφικά στο e-mail: atlanticgrougr@hotmail.
com, τηλ: 6942 522453.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες, για τη στελέχωση νέων 
γραφείων, που δραστηριοποιείται στον κλάδο 
συμπληρωμάτων διατροφής, για την κάλυψη 
τμημάτων: εμπορικό-διαφημιστικό-τηλεοπτικό-
δημοσίων σχέσεων-διοίκησης. Σταθερές απο-
δοχές-καριέρα-δημιουργικότητα-ευχέρεια στην 
επικοινωνία. E-mail: karieragroup@yahoo.gr, 
τηλ: 6909 12642.

συνέχεια στη σελ. 30



Company profile: Digital4u, is an ambitious digital marketing company. Our main target is to provide 
our clients with innovative strategies, which combine the use of Social Media, SEO, PPC and other 
forms of marketing and advertising, in order to get them to be successful.

SEO Expert - Athens
Key functional areas of responsibility: 
•Perform keyword research in coordination with client business objectives to optimize existing 
content and uncover new opportunities 
•Provide SEO analysis and recommendation in coordination with elements ant structure of websites 
and web-pages 
•Provide recommendations and executive strategies for content development in coordination with 
SEO goals- general and keyword specific 
•Administer search engine programs (XML, sitemaps, shopping feeds, webmaster tools)  
for purposes of diagnostic reporting on client projects 
•Implement link building campaigns in coordination with clients SEO goals 
•Assist in development and execution of communication/content strategies via social communities 
in coordination with SEO goals 
•Keep pace with SEO, search engine, social media and internet marketing industry trends  
and developments 
•Monitor and administer web analytics dashboards, reports and key reporting tools, and point out 
key areas of importance in accordance with client goals 
•Monitor and evaluate search results and search performances across the major search channels 
•Communication to team and management on project development, timelines and results 
•Work closely with the other team members to meet client goals  
Professional skills & qualifications: 
•2 years experience in search engine marketing (SEM) and search engine optimization(SEO) 
•Experience with website analysis using a variety of analytic tools including Google Analytic as well 
as internal reporting tool 
•Experience working with popular keyword tools (Google, WorkTracker, etc.) 
•Desired: working with CMS and building/administering content in CMS environments 
•Desired: knowledge of HTML/CSS and website administrations  
Professional competencies: 
•Passion for SEO and internet marketing 
•Outstanding ability to think creatively and identify and resolve problems 
•Attention to detail and the ability to effectively multitask in a deadline driven atmosphere 
•Ability to clearly and effectively articulate thoughts and points 
•High level of integrity, autonomy, and self- motivation 
•Excellent analytical, organizational, project management and time management skills  
Compensation & benefits: 
•Competitive salary plus performance incentives 
•Opportunity to advance your career  
Contact details: 
Candidates who meet the above requirements may forward their CV to the following e-mail 
address: ggeorgiou@digital4u.gr. All applications will be treated in the strictest confidentiality.  
For more information regarding our company, please consult our website: www.digital4u.gr

Digitalis Consult is a management consulting firm, 
specialized in R&D administration and in providing 
project management and project-related quality 
assurance services for collaborative R&D projects in 
the areas of ICT, Environment, Transport, and Energy, 
particularly in European Commission supported 
projects. Digitalis has a cumulative success rate 
of 50% for its proposals in the last 4 years. 75% 
of its client base are from abroad.

We are looking for focused individuals  
to work on full time basis in the context  
of a collaborative team.  
Job description: 
•Following costs and expenditure, assisting  
with project related financial data monitoring. 
•Contributing in setting up European projects’ 
budgets and spending forecasts. 
•Assisting in monitoring of projects’ budgets 
and in tracking of project performance. 
•Contributing in company resource allocation, 
work scheduling, tracking of deliverables’ 
preparation. 
•Overseeing projects implementation in 
conformity with contracts clauses, financial 
policies and procedures. 
•Supporting compliance with tax regulations 
and EU regulations in collaboration with 
company accountant. 
•Managing office administration and operation. 

•Coordinate and organize appointments, 
meetings, conferences, events and travel.  
Candidate profile: 
•University degree in business, accounting, 
economics, or related field. 
•At least 2-3 years of professional experience. 
•Basic knowledge / experience of accounting 
procedures. 
•Very good analytical skills. 
•Good writing skills in English and Greek. 
•Power MS Office user /Excellent PC skills. 
•Team player. 
•Organized, flexible and able to multi-task. 
•Detail-oriented, focused, reliable, capable  
of taking initiatives.  
Offered: 
•Competitive remuneration. 
•Opportunities for significant career development. 
•Work in a creative and rewarding small 
business environment. 
•Work with major IT companies, international 
knowledge organizations and European public 
administrations.

Job type: full time, permanent. 
Location: Athens Northern Suburbs. 
Hours of work: Monday to Friday 9 am-6 pm.  
Send your CV to the following e-mail:  
jobs@digitalis.gr

Η εταιρεία atc Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές στε-
λεχώνεται από ορκωτούς ελεγκτές, συμβούλους 
επιχειρήσεων και φοροτεχνικούς. Παρέχει υψηλού 
επιπέδου ελεγκτικές, φορολογικές, λογιστικές και 
συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Από το Νοέμβριο του 2013, η atc είναι μέλος στο πα-
γκόσμιο δίκτυο CPA ASSOCIATES INTERNATIONAL, 
με έδρα την Αμερική, στο οποίο συμμετέχουν πα-
γκοσμίως 156 ελεγκτικές εταιρείες σε 65 χώρες.

Η εταιρεία στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξής 
της, ενδιαφέρεται να ενισχύσει το στελεχιακό της 
προσωπικό για το Ελεγκτικό και Φορολογικό Τμήμα.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης οικονομικής σχολής  
της Ελλάδος ή ισότιμου αλλοδαπού ιδρύματος 
με ειδίκευση στη λογιστική ή ελεγκτική 
•Επαγγελματική εμπειρία 2-5 έτη σε ελεγκτική/
λογιστική εταιρεία 
•Επιτυχής ή σε στάδιο ολοκλήρωσης του 2ετούς 
τίτλου σπουδών του ινστιτούτου εκπαίδευσης 
του σώματος ορκωτών ελεγκτών λογιστών  
ή του ACCA ή του ICAEW, ή του AICPA. 
•Καλή γνώση των διεθνών ελεγκτικών  
προτύπων (ISA) 
•Πολύ καλή γνώση του ελληνικού γενικού  
λογιστικού σχεδίου 

•Καλή γνώση φορολογίας εισοδήματος  
νομικών προσώπων 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
(επιπέδου Proficiency) 
•Επικοινωνιακή ικανότητα 
•Οργανωτική προσωπικότητα με στόχους  
και συνέπεια 
•Ικανότητα διάκρισης της εμπιστευτικότητας  
και της πληροφορίας 
•Εργασία σε ομαδικό πνεύμα 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες  
Προσφέρονται: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας  
στα πλαίσια μίας οργανωμένης και δυναμικά 
αναπτυσσόμενης ελληνικής εταιρείας 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών

Πληροφορίες υποβολής αιτήσεων: Παρακαλούμε 
όπως αποστείλετε σύντομο βιογραφικό σημείωμα  
με πρόσφατη φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: career@atcaudit.gr. Όλες οι αιτήσεις είναι 
εμπιστευτικές, atc Certified Public Accountants 
LLC, τηλέφωνο: +30 2110137856, website: www.
atcaudit.gr

Machine Construction Technologist is responsible 
for assembling, debugging, testing and delivery 
of the machines that are needed for products 
industrialization, production lines extension and 
production improvements.

Responsibilities: 
•Construct, assemble, debug and test various 
new mechanisms according to the preliminary 
studies and designs. 
•Suggest and apply solutions for difficult 
problems during the debugging. 
•Participate in the production support according 
to a plan or to an emergency problem. He/she 
should be able to repair and fine tune some of 
the production machines. 
•Execute measurements when it is required. 
He/she must be able to use all the metrology 
accurate Instruments and methodologies. 
Analyze the measurement data and ensure  
that the parts and the mechanisms conform  
to drawings. 
•Modify or construct a part using the available 

conventional machine tools as required during 
assembling and debugging.  
Qualifications: 
•Technological education institute or technical 
school degree in mechanical engineering 
•5 years working experience on machine 
construction and machine shop 
•Fluency in English 
•Drive for results 
•Contributing to team success 
•Collaboration 
•Adaptability/flexibility 
•Military obligations fulfilled (for male 
applicants)

Please send your resume quoting reference 
code MCT15 to the following e-mail: recruitment.
bicviolex@bicworld.com  or at BIC Violex, Ag. 
Athanasiou, 145 69 Anoixi, Attica or by fax at 
210 6299067. All applications will be treated 
in strict confidence. Only successful candidates 
will be contacted.

Project Manager - Finance Administrator 
(Ref: PMFA-06 2015) - Athens / Northern Suburbs

Στελέχη Ελεγκτικού & Φορολογικού Τμήματος - Αθήνα

BIC is one of the most recognized brand names in the world, specializing in manufacturing, distribution 
and selling of consumable products in more than 80 countries all over the world. Our product philosophy 
has always been focused on simplicity, functionality, quality and the best price/quality trade-off. The 
company provides an excellent working environment, based on team spirit and professional development.

We are looking for an enthusiastic and self-motivated lateral thinker with strong organizational and 
analytical skills in order to join a fully dynamic multidiscipline R&D team with global vision and orientation.

Machine Construction Technologist 
(Ref. Code MCT15)

H Βάμβαξ Α.Ε. με εμπειρία άνω των 60 ετών στην παραγωγή λευκών ειδών και χαλιών με αποκλειστι-
κότητα των διεθνών brands Guy Laroche, Pierre Cardin, Blumarine και Saint Claire. Ζητά:

Γραφίστα-Γραφίστρια 
 για το Σχεδιαστικό Τμήμα της Εταιρίας

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο γραφιστικής 
•Απαραίτητες γνώσεις σχεδιασμού υφάσματος 
•Άριστη γνώση Adobe Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign) 
•Δημιουργική ικανότητα, υψηλή αισθητική 
•Ενδιαφέρον για έρευνα και ικανότητα προσαρμογής σε νέες τεχνολογίες. 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα καταμερισμού χρόνου και παράδοσης μέσα στα όρια  
Η θέση εργασίας αφορά το υποκατάστημα της εταιρίας στη Νέα Σμύρνη.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: a.kouvarakou@vamvax.gr

Η ΑΤΟΑ ΜΕΠΕ, εταιρία παροχής λογιστικών υπηρεσιών, αναζητά άτομο, κάτοχο μοτοσικλέτας και αντί-
στοιχου διπλώματος για μερική ή πλήρη απασχόληση για:

Εξωτερικές Εργασίες - Aθήνα
Προσφέρεται: 
•Μισθός 
•Ασφάλιση 
•Έξοδα κίνησης  
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cv.atoa@hotmail.com
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου, από εμπορι-
κή εταιρία για πρωινή - απογευματινή εργασία. 
Παρέχονται: σταθερός μισθός, ΙΚΑ και πενθήμερο. 
Βιογραφικά στο e-mail: carriera123@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας, για 
3ωρη εσωτερική εργασία στο τμήμα επικοινωνίας. 
Τηλ: 210 9011255.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 7 άτομα, για εσωτερική τηλεφωνική 
ημιαπασχόληση, όχι πωλήσεις. Σταθερή αμοιβή. 
Τηλ: 210 9011255.

ΣΟΒΑΡΗ εταιρία ζητεί άτομα, για εσωτερική τη-
λεφωνική απασχόληση, στο τμήμα προώθησης 
σταθερής-κινητής τηλεφωνίας. Ευχάριστο περι-
βάλλον εργασίας, πλήρη ή μερική απασχόληση, 
δυνατότητα εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: 
cvdept@outlook.com, τηλ: 6941 574149.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εταιρία στα Σεπόλια, για 
στελέχωση τηλεφωνικού κέντρου. Πενθήμερη 
ημιαπασχόληση, αμοιβή ικανοποιητική, άμεση 
πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: hr@ammonovis.
com, τηλ: 211 4110523.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με υπευθυνότητα και επικοινω-
νιακές ικανότητες, για προώθηση προγραμμάτων 
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας από το χώρο τους. 
Προϋπόθεση να έχουν Η/Υ και σύνδεση internet. 
Προσφέρονται: υψηλές αποδοχές. Ε-mail: hrdpt@
icomm-plus.com, τηλ: 211 8501800.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, για στελέχωση τμήματος στα-
θερής και κινητής τηλεφωνίας, με θετική διάθεση. 
Προσφέρονται: υψηλές αποδοχές και ασφάλιση ΙΚΑ. 
Εύκολη πρόσβαση πλησίον μετρό Συγγρού-Φιξ. 
Βιογραφικά στο e-mail: hrdpt@icomm-plus.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 10 Call Center Operations, για εξυ-
πηρέτηση πελατολογίου εισερχομένων κλήσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@amci.gr, κωδ: EC010.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ιατρικού ομίλου ζητεί Υπαλλή-
λους Γραφείου για τμήματα επιβεβαίωσης στοιχείων 
πελατών. Ωράριο πρωινό ή απογευματινό, ευχάριστο 
περιβάλλον. Τηλ: 212 6878495.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών θα 
προσλάβει 8 άτομα για το τμήμα εξυπηρέτησης νέων 
πελατών της. Προσφέρεται: μισθός - ΙΚΑ - ΠΡΙΜ 
και εξέλιξη. Βιογραφικά στο e-mail: powercall54@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, από εταιρία τηλεπικοινωνιών, 
για το νέο της υποκατάστημα. Παρέχονται: υψηλό 
πακέτο αποδοχών, ιεραρχική εξέλιξη, ασφάλιση. 
Βιογραφικά στο e-mail: proslipsitora@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες, με επικοινωνιακές ικανότητες 
και γνώσεις ξένων γλωσσών για εργασία κατά τη 
θερινή σεζόν στη Σαντορίνη. Μισθός ικανοποιητικός. 
Τηλ: 6988 029904.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνήτριες /ες, για 4ωρη πρωινή 
εργασία. Παρέχεται: σταθερός μισθός, ασφάλιση, 
υψηλά bonus παραγωγικότητας, ευχάριστο περιβάλ-
λον. Εμπειρία θα συνεκτιμηθεί. Τηλ: 210 5767662, 
211 1086444, ώρες επικοινωνίας: 10:00-21:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ προώθησης, ζητά άτομα για στελέχω-
ση τμήματος και ανάπτυξη του πελατολογίου της. 
Παρέχεται: εκπαίδευση, ασφάλιση, μισθός, bonus, 
άριστο εργασιακό περιβάλλον. Τηλ: 211 7053642.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά 3 άτομα, για τα κεντρικά γραφεία 
ομίλου στον Πύργο των Αθηνών. Απαραίτητα: ευ-
χέρεια λόγου και διαπραγματευτική τηλεφωνική 
ικανότητα. Παρέχονται: βασικός μισθός-ασφάλεια-
εξέλιξη. E-mail: sales@ygeiaonline.gr, τηλ: 211 
7053642.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για τηλεφωνικές πωλήσεις από 
το χώρο του. Ελεύθερο ωράριο, ικανοποιητική 
αμοιβή. Τηλ: 211 0126088.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι ως Υπάλληλοι Γραφείου, για την 
προώθηση πακέτων σταθερής τηλεφωνίας. Πρωινή 
ή απογευματινή ημιαπασχόληση. Προσφέρονται: 
ευχάριστο περιβάλλον, σταθερός μισθός, bonus. 
Τηλ: 211 1026511.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών προσλαμβάνει 10 άτομα με βασικό 
μισθό με εμπειρία στην τηλεφωνική απασχόληση. 
Επιπλέον παροχές ασφάλιση και bonus προοπτι-
κές εξέλιξης, πλησίον ΗΣΑΠ Άνω Πατησίων. Τηλ: 
211 4113230.

ΕΤΑΙΡΙΑ στα Άνω Πατήσια προσλαμβάνει άτομα 
με βασικό μισθό για ενημέρωση πελατολογίου 
σε κάρτα υγείας. Άριστες εργασιακές συνθήκες, 
πλησίον ηλεκτρικού σταθμού Άνω Πατησίων. Τηλ: 
211 4113230.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα νέοι/ες με άνεση στην επι-
κοινωνία από νεοσύστατο κέντρο τηλεφωνικών 
πωλήσεων πλησίον μετρό Ανθούπολης. Σταθε-
ρός μισθό, ΙΚΑ και bonus, ευχάριστο περιβάλλον 
εργασίας ευέλικτο ωράριο. Ωράριο: 10:00-21:00. 
Τηλ: 211 1031600.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα έμπειρα, από κορυφαία εταιρία 
σταθερής-κινητής τηλεφωνίας. Υψηλός μισθός, 
εκπαίδευση, ευέλικτο ωράριο, bonus, στο ΗΣΑΠ 
Καλλιθέας. Άνετο ευχάριστο περιβάλλον. Τηλ: 
6939 806647.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ εισαγωγών - εξαγωγών συσκευών 
Economaizer άεργου ισχύος, ζητεί άτομα στα τμή-
ματα: γραμματείας, υποδοχής, τηλεφωνικό κέντρο. 
Παρέχονται: Υψηλές αποδοχές, ασφάλιση. Τηλ: 
212 6872544.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ εταιρία, για την επάνδρωση των 
νέων γραφείων της προσλαμβάνει 5 Υπαλλήλους 
Γραφείου, για διαχείριση κλήσεων στη ρεσεψιόν 
και λήψη παραγγελιών. Παρέχεται: σταθερός μι-
σθός, μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 211 9964015.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φοιτήτρια ευπαρουσίαστη, για 4ωρη 
απογευματινή απασχόληση. Τηλ: 6945 039520.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Τηλεφωνήτρια - Υπάλληλος Γρα-
φείου, με ευχέρεια λόγου. Παρέχεται: μισθός και 
ασφάλεια. Μερική 4ωρη απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@epixiro.gr.

ΑΛΥΣΙΔΑ αθηναϊκή γνωστής εταιρίας ζητά άμεσα 
άτομα ως Υπάλληλους Γραφείου για ημιαπασχό-
ληση. Βασικός μισθός και ΙΚΑ. Τηλ: 210 8671605.

Η I CALL που δραστηριοποιείται από το 2010 στο 
τομέα των τηλεφωνικών πωλήσεων, ζητά Εκπρο-
σώπους Τηλεφωνικών Πωλήσεων, για προώθηση 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@icallservices.gr, τηλ: 216 5006702.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στο χώρο 
της υγείας ζητούνται έμπειρες Τηλεφωνήτριες, για 
4ωρη απογευματινή απασχόληση. Προσφέρονται: 
μισθός και ασφάλεια. Χώρος ευχάριστος, σύγ-
χρονος και εύκολα προσβάσιμος. E-mail: sales@
paronclub.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Project Manager, από τη διαφημιστι-
κή εταιρία Beyond The Line για να αναλάβει τη 
διαχείριση client service μεγάλου πολυεθνικού 
πελάτη. Απαραίτητη 3ετής προϋπηρεσία σε ανά-
λογη θέση. E-mail: cv@adsquareltd.com, κωδ: 
CSPM2015SKY.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ απο εταιρία τηλεπικοινωνιών Πωλητές 
/τριες, με όρεξη για εργασία. Παρέχεται καλός 
βασικός μισθός-ασφάλιση-υψηλά bonus. Ωράριο 
ευέλικτο. E-mail: cv@info.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, για τηλεφωνική υποστήριξη 
πελατών, από γραφείο καλλιτεχνικών εκδηλώ-
σεων στην Παιανία, Αγία Παρασκευή, Χαλάνδρι, 
Κορωπί, Παλλήνη. Τηλ: 215 5353359.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για Sales and Customer Support 
Representative με γνώσεις χρήσης internet, office, 
Αγγλικών. Επικοινωνιακές, διαπραγματευτικές 
και οργανωτικές ικανότητες, ευχέρεια στον προ-
φορικό και γραπτό λόγο. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@visionworksltd.com.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ κατασκευαστικής εταιρίας, 
προσλαμβάνει Υπαλλήλους Γραφείου για το 
τμήμα εξυπηρέτησης και επιβεβαίωσης στοι-
χείων πελατών. Ευέλικτο ωράριο, ικανοποιητικές 
αποδοχές, ασφάλιση. Τηλ: 6944 219327.

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ κέντρο αισθητικής στον Άγιο 
Δημήτριο ζητά 4ωρη Τηλεφωνήτρια με εμπειρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@medichic.gr, τηλ: 
210 9704555, κωδ: ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώσεις marketing και πείρα 
στις πωλήσεις, για να αναλάβει Call Center. Τηλ: 
6945 039520.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ οδηγός ζητά να προσλάβει 
άμεσα Υπάλληλο για το τμήμα τηλεφωνικών 
καταχωρήσεων. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών 
και Η/Υ. Παρέχεται: σταθερός μισθός και bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@vresnet.gr.

ΦΟΡΕΑΣ πράσινης ενέργειας προσλαμβάνει 
άμεσα Υπαλλήλους Γραφείου, για στελέχωση 
νεοσύστατων τμημάτων στην Αθήνα. Πρωινή ή 
απογευματινή απασχόληση. Παρέχονται: άμεση 
πρόσληψη και προοπτικές εξέλιξης. Ωράριο: 8ωρο. 
Τηλ: 6944 219327.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής χώρου υγείας αναζητά 
Στέλεχος για το τμήμα υποστήριξης. Επιθυμητή 
εμπειρία/ειδίκευση στην εφαρμογή της μισθο-
δοσίας δημοσίου. Βιογραφικά στο e-mail: info@
csl.gr, τηλ: 210 7791241.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα 4 Υπάλληλοι Γραφείου, από-
φοιτοι Λυκείου, για πρωινή εργασία. Παρέχεται: 
σταθερός μισθός, ΙΚΑ, πενθήμερη εργασία. Βι-
ογραφικά στο e-mail: carriera123@yahoo.gr.

 

Προωθητές - Merchandisers - 
Πωλήσεις Ex-Van
Η HELLENIC Security ζητά Εξωτερικό Πωλητή, για 
Δράμα και Ανατολική Μακεδονία. 2ετή τουλάχιστον 
προϋπηρεσία σε εξωτερικές πωλήσεις, άδεια 
οδήγησης και security. Επιθυμητή προϋπηρεσία 
πωλήσεων συστημάτων ασφαλείας. Βιογραφικά 
στο e-mail: helsec@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης - Πωλητής Εξωτερικός, 
με δίπλωμα μηχανής. Θα προτιμηθούν Ατμιστές 
με γνώσεις ηλεκτρονικών τσιγάρων. Περιοχή 
Νίκαια, Πέτρου Ράλλη 290. Τηλ: 210 4912008, 
ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δυναμικοί και δραστήριοι Πωλητές, 
για προώθηση υπηρεσιών διαδικτύου από διεθνή 
εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: roxanidimou@
gmail.com, τηλ: 6976 702080.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εξωτερικοί Πωλητές /τριες, από 
εταιρία κατασκευής ιστοσελίδων. Προϋπηρεσία 
στις πωλήσεις θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά με φω-
τογραφία στο e-mail: info@loginet.gr.

ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ με μεγάλη εξειδίκευση στον τομέα της 

προώθησης και του marketing ζητά Συνεργάτες 
/ιδες, με πάθος για καριέρα. Συνεχής εκπαίδευση, 
σύστημα αμοιβών χωρίς όρια, αναγνώριση και 
life style. Ε-mail: dstavrou@dista.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες - Πωλητές, για ανάπτυ-
ξη δικτύου κατανάλωσης σε υγιεινά ροφήματα 
και διατροφικά. Ποσοστά αναλόγως τζίρου. Τηλ: 
6972 187914.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εταιρία στα Σεπόλια για 
συμμετοχή σε πρόγραμμα έρευνας μυστικού πε-
λάτη. Βιογραφικά στο e-mail: hr@ammonovis.
com, τηλ: 211 4110523.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία συσσωρευτών και λιπα-
ντικών αυτοκινήτου ζητά Εξωτερικό Πωλητή. 
Σπουδές και προϋπηρεσία θεμιτά. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@e-motus.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες - Πωλητές, για άμεση 
συνεργασία σε εταιρία δικτυακού εμπορίου με 
υγιεινό καφέ και άλλα διατροφικά. Βιογραφικά 
στο e-mail: cris_nal@yahoo.com.

TOUR OPERATOR in Rhodes is seeking to employ 
young people eager to work, experienced in 
sales or promotion. Knowledge of additional 
foreign languages desirable. CVs: info@
rhodessegwaytours.com, code: RHDSLS.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ γυναικείων ενδυμάτων ζητεί 
Merchandiser - Πωλήτρια, δημιουργική, πρό-
θυμη, με γνώσεις της αγοράς, για περαιτέρω 
ανάπτυξη. Γνώσεις πατρόν και υλοποίησης 
επιθυμητές. Τηλ: 210 9810291.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ αυτόνομα άτομα που ενδιαφέρονται 
στον ελεύθερο τους χρόνο να κερδίσουν ένα 
δεύτερο επιπλέον εισόδημα, διαφημίζοντας το 
προϊόν που καταναλώνει καθημερνά χιλιάδες 
κόσμος, και ταυτόχρονα να έχουν οικονομικά 
όφελος. E-mail: info@ganoproducts.gr, τηλ: 
6942 072038.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αντιπρόσωποι και Συνεργάτες στον 
τομέα αθλητισμού, sport - fitness, με ελεύθερο 
ωράριο, όχι ντίλερ - πλασιέ. Δυνατότητα καριέρας 
και ανεξάρτητη συνεργασία. Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, για ανεξάρτητη συνεργα-
σία στον τομέα υγείας και ομορφιάς. Τηλ: 6973 
910604.

ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγής τροφίμων και ποτών - ανα-
ψυκτικών ντελικατέσεν ζητά Εξωτερικό Πωλητή 
/τρια. Απαραίτητη προϋπηρεσία στο αντικείμενο. 
Βιογραφικά στο e-mail: geochrx@otenet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών ζητά Πωλητή για 
events-εκδηλώσεις, με καλό χειρισμό Ελληνι-
κής γλώσσας, Αγγλικά (Proficiency), γνώσεις 
internet, social media και εκπληρωμένες στρα-
τιωτικές υποχρεώσεις. Θα προτιμηθούν όσοι 
έχουν προϋπηρεσία στο αντικείμενο. Ε-mail: 
events@freemail.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές με προμήθεια για περιοχές 
της Χαλκιδικής, Κατερίνης και Βόλου. Παρέ-
χεται: υψηλή προμήθεια και ωράριο ελεύθερο. 
Βιογραφικά στο e-mail: john@epsilonk.gr, τηλ: 
6973 772691.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Εξωτερικός Πωλητής /τρια, 
με ευχάριστη προσωπικότητα και διάθεση για 
εργασία εντός και εκτός Θεσσαλονίκης και με 
δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@ebmteam.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός από εταιρία, για προώθηση 
επαγγελματικών προϊόντων αισθητικής. Παρέ-
χονται: μισθός και bonus. Τηλ: 210 3808296.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, για την προώθηση πακέ-
των καρτοκινητής εκτός καταστήματος, για το 
κατάστημα vodafone - Πειραιά - Θεσσαλονίκης. 
Βιογραφικά στο e-mail: mobileteleservices@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα εμφανίσιμες νέες, για 
promotion-προωθητικές ενέργειες. Απαραίτητη 
η δυνατότητα ασφάλισης. New Think Promotion 
Α. Παπανδρέου 58 - Καλαμαριά Άγιος Ιωάννης. 
Εύκολη πρόσβαση αστικό Ν.6 (Στάση Α. Παπαν-
δρέου) Τηλ: 2310 802340.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες, για marketing promotion σε 
εκθεσιακά περίπτερα. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: ergasia@entropiaproject.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος, με καλή γνώση Η/Υ, να διαθέτει 
μηχανάκι, για εργασία σε εκδοτικό οίκο. Εργασία 
εξωτερική-εσωτερική, αμοιβή συζητήσιμη ανάλογη 
προσόντων. Τηλ: 210 3618502, 6944 388304.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες, από εταιρία marketing 
μέλος παγκόσμιου δικτύου, για την ανάπτυξη και 
οργάνωση πρωτοποριακής ιδέας στην Ελλάδα. 
Επικοινωνιακά άτομα, για ανεξάρτητη συνεργασία. 
Τομέας δικτυακού marketing. Τηλ: 211 2140134.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία προσλαμβάνει νέους 
/ες για εσωτερική θέση γραφείου για το τμήμα 
προβολής-προώθησης προϊόντων και λήψη 
παραγγελιών. Εβδομαδιαίες αποδοχές, πριμ, 
ασφάλιση. Τηλ: 212 6872598.

ΕΜΠΕΙΡΟΣ Πωλητής βιβλίου με προϋπηρεσία 
30 χρόνων ζητά αντιπροσώπευση εκδοτικών 
οίκων για όλη την Κρήτη. Βιογραφικά στο e-mail: 
carriera123@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα ικανά για να εργασθούν ως 

Πωλητές - Πωλήτριες σε διαφημιστική εταιρία. 
Μόνιμη εργασία. Πολύ καλές αμοιβές. Βιογρα-
φικά υπόψιν τμήματος πωλήσεων στο e-mail: 
suncitypromotion@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εμφανίσιμες με άνεση στην επικοι-
νωνία, για συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες. 
Δυνατότητα μόνιμης εργασίας. Πολύ καλή αμοι-
βή. Βιογραφικά υπόψιν τμήματος marketing στο 
e-mail: suncitypromotion@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εξωτερικοί Πωλητές, από εμπορική 
εισαγωγική εταιρία, με ποσοστά και μεγάλες 
αποδοχές, για την κάλυψη του ήδη υπάρχοντος 
πελατολογίου. Περιοχές: Nησιά, Αττική και Βό-
ρεια Ελλάδα. Ε-mail: megi@protopsaltis.gr, τηλ: 
2310 778955.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια (ελεύθερος συνεργάτης), 
από εισαγωγική εταιρία με έδρα την Καβάλα, για 
πώληση προϊόντων σε τουριστικά καταστήματα/
ενοικιαζόμενα δωμάτια. Αμοιβή ικανοποιητική, 
απαραίτητο προσόν κατοχή αυτοκινήτου. E-mail: 
koyros02@otenet.gr, τηλ: 6979 917677, κος 
Κάλφας.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Vodafone ζητά άμεσα νέους /ες για 
προώθηση καρτοκινητής σε Πανεπιστήμια και 
σχολές. Εργασία 5μερη, 6ωρη με μισθό, ασφάλιση 
και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: politisba@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 νέες, εμφανίσιμες, με άνεση στην 
επικοινωνία για direct promotion σε Αθήνα και 
νησιά, από διαφημιστική εταιρία. Παρέχονται: 
μισθός και bonus. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: athenspromotion@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 νέες, εμφανίσιμες, με άνεση στην 
επικοινωνία, για direct promotion σε Αθήνα και 
νησιά. Παρέχονται: μισθός και bonus. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: info@idplusmedia.com.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά 5 άτομα, για 
προώθηση τουριστικού οδηγού σε Αθήνα και 
νησιά. Δυνατότητα ταξιδιών, μισθός και bonus. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: info@
greek-advertising.com, κωδ: Κ.Θ.2.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ γυναικείων ενδυμάτων ζητεί νέα 
για τη θέση της Visual Merchandiser. Βιογραφικά 
στο e-mail: owtwoathens@gmail.com, τηλ: 210 
3210722, ώρες επικοινωνίας: 09:00-21:00.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά άμεσα νέους-νέες 
για προώθηση καρτοκινητής σε πανεπιστήμια και 
σχολές. Εργασία 5μερη, 6ωρη με μισθό-ασφάλιση-
bonus. Βιογραφικά στο e-mail: gerolymatou@
chapter5.gr, τηλ: 210 9525255.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ εταιρία ζητά Πωλητές -τριες με 
τιμολόγια παροχής υπηρεσιών για την ανάπτυξη 
του δικτύου της στην Αττική. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@primegroup.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εκδοτικό οίκο στο κέντρο δέκα 
(10) Σύμβουλοι Διαφήμισης, για νεοσύστατο του-
ριστικό οδηγό. Προσφέρονται: μισθός και ποσο-
στά. Βιογραφικά στο e-mail: visitingathensmag@
gmail.com, τηλ: 215 5354289, ώρες επικοινωνίας 
09:00-14:00.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ιδιοκτήτρια επιχείρησης F.L.P. 
επιθυμεί συνεργασία με άτομα για στελέχωση 
επιχείρησης, πωλήσεων, marketing, στον πιο 
αναπτυσσόμενο τομέα της αγοράς. Οι κατάλλη-
λοι υποψήφιοι πρέπει να είναι οργανωτικοί-με 
ικανότητα-μεθοδικότητα-ευχέρεια. Τηλ: 6909 
814220.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία ζητά νέα για προώθηση 
προϊόντων, διακόσμηση κτιρίων και εξωτερικών 
χώρων. Προσόντα: πολύ καλά Αγγλικά-εμπειρία 
στην παραγγελιοληψία-εμπορική αλληλογραφία. 
Περιοχή: Βάρη. Τηλ: 6932 725555.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια, από εταιρία προϊόντων 
ζύμης, για πωλήσεις σε mini market, κατεψυγμέ-
να προϊόντα, - κρεοπωλεία. Ανάλογη επιθυμητή 
προϋπηρεσία. Τηλ: 210 5580318, 210 5578542.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός έμπειρος Πωλητής /τρια, 
από εταιρία ειδών συσκευασίας. Καθήκοντα: εύ-
ρεση νέων πελατών, επίσκεψη στους υπάρχοντες. 
Βιογραφικά στο e-mail: gk@smarttrade.gr.

 

Στελέχη Λιανικής Πώλησης - 
Εμποροϋπάλληλοι
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος με επαγγελματικό δίπλωμα 
αυτοκινήτου, για εργασία σε πολυκατάστημα στον 
Κολωνό, για πωλήσεις, αποθήκες και μεταφορές. 
Τηλ: 210 5143954.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ταμίας για κρεοπωλείο, με έδρα τη 
Δροσιά. Τηλ: 210 5590994, 210 8133371, κος 
Κώστας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια από βιοτεχνία γυναικείου νε-
ανικού ρούχου, με ανάλογη εμφάνιση και εμπειρία 
στα Άνω Πατήσια και κέντρο. Τηλ: 210 2022943, 
ώρες επικοινωνίας: 10:00-16:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής πεπειραμένος για 5ωρη απα-
σχόληση, απογευματινό ωράριο, από ζαχαροπλα-
στείο στο Παλαιό Φάληρο. Τηλ: 210 9830578.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για ψιλικατζίδικο, κάτοικος Νέας Φι-
λαδέλφειας ή γύρω περιοχών. Τηλ: 6973 251455.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κρεοπώλης, για κατάστημα με έδρα 

τη Δροσιά. Τηλ: 210 5590994, 210 8133371, 
κος Κώστας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με εμπειρία ως Πωλήτρια σε αρτο-
ποιείο. 6ωρη πενθήμερη απασχόληση. Παρέχονται: 
μισθός, ασφάλιση στην Πλατεία Κάνιγγος. Τηλ: 
210 3807928.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια να ειδικεύεται στον καφέ, 
από αρτοποιείο στο Χαϊδάρι. Τηλ: 210 9028111.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για Escape Room. Ευχάρι-
στο εργασιακό περιβάλλον, προφίλ υποψηφίου, 
απαραίτητη γνώση Αγγλικών, επικοινωνιακές ικα-
νότητες, γνώση seo campaign και google adwords 
θα εκτιμηθούν. Ε-mail: info@greatescape.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα για ανθοπωλείο και φυ-
τώριο στη Νέα Ερυθραία, για μόνιμη εργασία. 
Τηλ: 210 8073613.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες, για αντλίες, για εργασία 
σε βενζινάδικο. Τηλ: 210 2020156.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος, από πρατήριο υγρών καυ-
σίμων για κάλυψη αδειών, στον Άγιο Ιωάννη 
Ρέντη. Τηλ: 210 5445551.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια Τυροκομικών προϊόντων με 
ταλέντο στην επικοινωνία, από παραδοσιακό παντο-
πωλείο στους Αμπελόκηπους. Τηλ: 6984 232228.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, για τη θέση της Υπεύθυνης σε 
κατάστημα γυναικείας ένδυσης. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία σε κατάστημα γυναικείας ένδυ-
σης 2-3 έτη, ικανότητα άριστης επικοινωνίας, 
με ταλέντο στην πώληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv@celestino.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες Πωλήτριες από διεθνές brand 
κοσμημάτων (μόνιμοι κάτοικοι Χανίων) για το 
υποκατάστημά της στα Χανιά. Απαραίτητα προσόντα: 
γνώση ξένων γλωσσών, σχετική προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: info@
pandoragreece.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια - Υπάλληλος Γραφείου, 
σε κάβα με γνώσεις για το κρασί και σχετική 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: cava@
cavahalari.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια Zαχαροπλαστείου, με γνώση 
cafe, στο Χαλάνδρι. Ωράριο: 16:00-22:00. Τηλ: 
210 6000964.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες, για πολυκατάστημα στα Άνω 
Λιόσια για 4ωρη, 6ωρη ή 8ωρη απασχόληση. 
Παρέχεται: μισθός, ασφάλιση. Τηλ: 210 2481887.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με πείρα στην αρτοποιεία 
- ζαχαροπλαστική, για αρτοζαχαροπλαστείο στα 
Καμίνια. Τηλ: 210 4830480, 6948 837332.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες Πωλήτριες με εμπειρία σε 
καταστήματα αρτοποιΐας - ζαχαροπλαστικής, 
από κεντρικό κατάστημα στην Αθήνα. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@olympiacroissant.gr, τηλ: 
6944 850749.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια πεπειραμένη, για γνωστό 
ζαχαροπλαστείο στο Κολωνάκι. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: info@despina.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με εμπειρία στο ανδρικό ρούχο 
από κατάστημα στο Γκύζη. Τηλ: 210 6440224.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, για βενζινάδικο στο Αιγάλεω. Τηλ: 
6980 700110 08, ώρες επικοινωνίας: 8:00 - 14:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για βενζινάδικο στην περιοχή 
της Φιλιππιάδας Νομού Πρέβεζας, για πλήρης 
απασχόληση μέσω προγράμματος. Απαιτούμενα 
προσόντα: δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ικανό-
τητα επικοινωνίας, οργανωτικότητα, ευελιξία, 
ευγένεια, διαχείριση κρίσεων, κάρτα ανεργίας. 
Τηλ: 6948 466617.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Περιπτέρου, για απογευ-
ματινή βάρδια. Ωράριο: 14:00 - 22:00. Τηλ: 6986 
194489, ώρες επικοινωνίας πρωινές.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νές ως Υπεύθυνη Καταστήματος, στην 
Κόρινθο, σε κατάστημα γυναικείας ένδυσης. Απα-
ραίτητη προϋπηρεσία σε κατάστημα γυναικείας 
ένδυσης 2-3 έτη, ικανότητα άριστης επικοινωνίας, 
ευχάριστη προσωπικότητα με ταλέντο στην πώ-
ληση. Βιογραφικά στο e-mail: cv@celestino.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για mini market, με απαραί-
τητη εμπειρία. Επικοινωνιακός και εμφανίσιμος. 
Περιοχές Δυτικής Αττικής. Τηλ: 6938 511031.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες πεπειραμένες, με δι-
ακεκομμένο ωράριο, από κατάστημα με μαγιό 
στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου (Μπραχάμι). 
Τηλ: 210 9938211.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ζητά νέα για ταμείο - παραγγε-
λιοληψία, με γνώσεις Η/Υ. Απαραίτητη προϋπη-
ρεσία, μόνιμη απασχόληση. Περιοχή Χολαργός. 
Τηλ: 210 6543065.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για ημιαπασχόληση σε e-shop, 
με γνώση Η/Υ, Αγγλικών και Ms office. Βασικός 
μισθός και ΙΚΑ. Τηλ: 210 9901100.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια, πεπειραμένη από γνω-
στή αλυσίδα ρούχων στο αεροδρόμιο. Fax: 210 
9028273, 210 9028270.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια πεπειραμένη, από κατά-
στημα γυναικείων ενδυμάτων στην Κηφισιά. 
Τηλ: 210 8085311.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια, από αρτοποιείο στο Μενίδι 
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με προϋπηρεσία. Τηλ: 6944 061678.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος, εμφανίσιμος, να ασχοληθεί με το 
επάγγελμά του Κρεοπώλη. Τηλ: 210 4977152.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για video club στα Άνω Λιόσια. Τηλ: 
6973 556962, ώρες επικοινωνίας μετά τις 18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια, με γνώσεις cafe, από αρ-
τοζαχαροπλαστείο στο κέντρο της Αθήνας. Τηλ: 
6942 992435.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες, ως Πωλήτριες σε πρατήριο 
υγρών καυσίμων στην Καλλιθέα. Πλήρης απα-
σχόληση και ασφάλιση. Τηλ: 6940 888333.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, από αρτοποιείο - εργαστήριο ως 
Πωλήτρια. Τηλ: 6931 758854.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο, από μπακάλικο - μανάβικο, με 
γνώσεις μαναβικής. Ωράριο πρωινό, περιοχές: 
Κηφισιά, Άνοιξη, Σπάτα, Δροσιά, Ερυθραία, Άγιος 
Στέφανος. Μόνιμη απασχόληση-μόνο σοβαρές 
προτάσεις. Τηλ: 6939 441577.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με γνώση Αγγλικών-Γερμανι-
κών ή Γαλλικών, από κοσμηματοπωλείο στη Ρόδο. 
Παρέχεται: διαμονή και ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@deluca-jewellery.gr, τηλ: 22440 47230.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για ταμείο - σέρβις σε ψητοπωλείο 
στη Θέρμη. Τηλ: 2310 464676.

ΑΠΟ ΑΛΥΣΙΔΑ ζαχαροπλαστείων, ζητούνται 
Υποδιευθυντές καταστημάτων. Απαραίτητη προ-
ϋπηρεσία 3 ετών σε ανάλογη θέση. Βιογραφικά 
στο e-mail: loagsm@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες, από διεθνές brand κο-
σμημάτων, (μόνιμοι κάτοικοι Σαντορίνης) για το 
υποκατάστημά της στα Φηρά. Απαραίτητα προσόντα: 
γνώση ξένων γλωσσών-σχετική προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail info@
pandoragreece.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εσωτερική Πωλήτρια με εμπειρία από 
κατάστημα ειδών συσκευασίας στο κέντρο Θεσ-
σαλονίκης. Καθήκοντα: εξυπηρέτηση πελατών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@smarttrade.gr.

ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά να προσλάβει για 
μόνιμη απασχόληση Επιθεωρητή Πωλήσεων. Οι 
υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πανεπιστη-
μιακό τίτλο, γνώση αγγλικών και εμπειρία σε 
διοίκηση πωλήσεων καταστημάτων. Βιογραφικά 
στο e-mail: micser1@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος με γνώσεις διακοσμητικής 
για κατάστημα διοργάνωσης γάμων και βαπτίσε-
ων στο κέντρο. Ώρες καταστημάτων. Απαραίτητη 
η εμπειρία στις πωλήσεις. Τηλ: 6944 143539.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ εταιρία λιανικής πώλησης ζη-
τούνται Πωλητές Καταστημάτων. Βιογραφικά 
στο e-mail: loagsm@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος νεαρός Κρεοπώλης για βιτρίνα 
και πίσω ξεκοκάλισμα και μπαλτά σε κρεοπωλείο 
με δίπλωμα οδηγού για μόνιμη εργασία στη Σκό-
πελο. Τηλ: 6977 718444, κος Γιάννης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια, με εμπειρία από τουριστικό 
κατάστημα ενδυμάτων στην Πλάκα. Αγγλικά απα-
ραίτητα. Γαλλικά, Ιταλικά ή Ισπανικά προαιρετικά. 
Τηλ: 210 3210370.

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ζητά Υπάλληλο με προϋπηρεσία, 
στην περιοχή του Κόκκινου Μύλου Αχαρνών. 
Παρέχεται: μισθός και ΙΚΑ. Θα προτιμηθούν 
κοντινές περιοχές. Δευτέρα 08:00-11:00, Πέ-
μπτη 17:00-21:00, και Σάββατο 08:00-11:00. 
Τηλ: 210 2384661.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες Ζαχαροπλαστείου πε-
πειραμένες, στο Περιστέρι. Τηλ: 210 5760808, 
ώρες επικοινωνίας: 10:00-14:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εμποροϋπάλληλος για μαγαζί με γυ-
ναικεία εσώρουχα σε πεζόδρομο του Περιστερίου, 
για την καλοκαιρινή σεζόν. Τηλ: 6977 987642.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για λειτουργία e-shop, blog σε 
καταστήματα με γυναικεία ενδύματα στο Νέο 
Κόσμο. Τηλ: 210 9023313, 6972 401724.

ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων ένδυσης ζητά Προσωπικό 
Πώλησης. Θα εκτιμηθεί ανάλογη προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: owtwogr@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για λειτουργία e-shop-blog, σε 
καταστήματα με γυναικεία ενδύματα στο Νέο 
Κόσμο. Τηλ: 210 9023313, 6972 401724.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με γνώσεις λογιστικής, από πρα-
τήριο υγρών καυσίμων. Τηλ: 210 9581390, 6979 
326510.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για εργασία σε sport cafe στην 
περιοχή της Ευκαρπίας. Απαραίτητη προϋπηρεσία. 
Τηλ: 6971 881318, κος Δημήτρης.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Πωλητής κινητής τηλεφωνίας, 
από κατάστημα αλυσίδας κινητής τηλεφωνίας. 
Προσφέρεται: πλήρης ασφάλιση, μισθός και bonus 
επίτευξης στόχων. Βιογραφικά με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: politisba@gmail.com.

ΑΛΥΣΙΔΑ νεανικών ενδυμάτων ζητά Πωλήτριες 
για την Ερμού. Βιογραφικά στο e-mail: maria@
tectus.gr.

Στελέχη Πωλήσεων B2B -  
Μηχανικοί Πωλήσεων
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία στα Οινόφυτα Βοιωτί-
ας, ζητάει άτομα στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης. 
Απαραίτητη η προϋπηρεσία και γνώσεις Αγγλικής 
γλώσσας επιπέδου proficiency. Επιθυμούνται 
άτομα από την ευρύτερη περιοχή. E-mail: cv@
pafos.gr, τηλ: 2262 056235.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο που να βοηθά στις εκτυπώσεις 
από εταιρία γραφικών τεχνών, για μηχανές rolland. 
Βιογραφικά στο e-mail: ms_sa@otenet.gr, τηλ: 
210 5148698.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων με έδρα το Χολαργό, ζητεί 
Πωλητές τους με εμπειρία 2 ετών στις πωλή-
σεις για ανάπτυξη πελατολογίου. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@ferro.gr, κωδ: POL.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ γαλακτοβιομηχανία στο Πολύκα-
στρο Κιλκίς, ζητείται νέα για το τμήμα εξαγωγών. 
Υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης με λεωφορείο 
της εταιρίας από την Θεσσαλονίκη. Απαραίτητη η 
άριστη γνώση Αγγλικών. E-mail: exports@kolios.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής Αυτοκινήτων, από μεγά-
λη αντιπροσωπεία ευρωπαϊκών αυτοκινήτων 
Ammonοvis the Sales Company. Απαιτείται 
εμπειρία στο χώρο. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@ammonovis.com, τηλ: 211 4110523.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α για εμπορική επιχείρηση στην 
Αργυρούπολη, γνώστης προγράμματος defacto. 
Βιογραφικά στο e-mail: kentavro@otenet.gr, 
τηλ: 210 9941561.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ εταιρία διατροφής στη Χαλκίδα 
ζητά άτομο για το τμήμα οργάνωσης. Βιογραφικά 
στο e-mail: fotini-fani@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σύμβουλος ανάπτυξης για να αναλά-
βει την αποτελεσματική λειτουργία πωλήσεων. 
Σχεδιασμός marketing plan, αναδιοργάνωση πω-
λήσεων-εκπαίδευση τεχνικών για την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας-εξωτερικές-παρουσιάσεις, 
τηλεφωνικές-ηλεκτρονικό εμπόριο-εξαγωγές. 
Εξωτερική συνεργασία με υψηλά και άμεσα απο-
τελέσματα. Τηλ: 6971 504449.

ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΗ εταιρία παραγωγής pellet που 
εδρεύει στην Τρίπολη Αρκαδίας αναζητά Στέ-
λεχος Πωλήσεων. Επιθυμητή η προϋπηρεσία 
σε πωλήσεις στερεών καυσίμων ή και λεβη-
τών και η κατοχή ΙΧ αυτοκινήτου. Προσφέρεται: 
ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. E-mail: info@
bioalten.gr.

ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ εταιρία ζητούνται άτομα 
δραστήρια, καλοί στις δημόσιες σχέσεις, για να 
ασχοληθούν με τις άμεσες πωλήσεις και να θέλουν 
να κάνουν καριέρα ως ελεύθεροι επαγγελματίες. 
Βιογραφικά στο e-mail: .sakthess@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι για το τμήμα 
πωλήσεων, ξενόγλωσσου οργανισμού. Απαραίτητα 
προσόντα: εμπειρία πωλήσεων, οργανωτικές, 
επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες, 
άριστη γνώση ξένων γλωσσών-πληροφορικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: eduschoolscv@gmail.
com, κωδ: HR.155.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ σοβαρή εταιρία με 30 έτη πείρα και 
ειδίκευση στα συλλεκτικά αντικείμενα-αυτοκί-
νηση, ζητά Σύμβουλο Πωλήσεων Ebay, για τη 
δημιουργία-ανάπτυξη πλατφόρμας πωλήσεων 
σε γνωστό ιστότοπο. Μισθός συζητήσιμος. Τηλ: 
6944 230594, ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός - Πωλητής επί αυτοκινή-
του, από εταιρία προϊόντων ζύμης. Δίπλωμα 
Γ΄ κατηγορίας, γνώστης αγοράς mini market, 
κατεψυγμένα προϊόντα και κρεοπωλεία. Τηλ: 
210 5580318, 210 5578542.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ studio life, με εξειδίκευση στα φίλτρα 
νερού Alagro, ζητά Dealers για τη στελέχωση 
του δικτύου της στην Αθήνα και την επαρχία. 
Παρέχεται υψηλό επαναλαμβανόμενο κέρδος. 
Τηλ: 210 3460132.

ΔΙΕΘΝΗΣ όμιλος πρωτοποριακών προϊόντων 
αύξησης πωλήσεων μέσω διαδικτύου αναζητά 
περιφερειακό Υπεύθυνο Πωλήσεων με εμπειρία. 
Παρέχεται εκπαίδευση για την παρουσίαση των 
προϊόντων σε προκαθορισμένα ραντεβού. Βιο-
γραφικά στο e-mail: sales1.poweron@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Dealer για μεγάλη εταιρία φίλτρων 
νερού. Παρέχονται: υψηλό ποσοστό κέρδους, 
εξασφαλισμένο σταθερό εισόδημα. Η εργασία 
αφορά την Αθήνα και όλους τους νομούς της 
Ελλάδας. Τηλ: 210 3460132.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ free press εφημερίδα στη Θεσ-
σαλονίκη ζητεί Διευθυντή /τρια για το εμπορικό-
διαφημιστικό τμήμα με αποδεδειγμένη εμπειρία 
σε ανάλογο μέσο. Άριστη εμφάνιση και άνεση 
στην επικοινωνία. Βιογραφικά στο e-mail: editor.
karamanlis@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για τη δημιουργία online 
επιχείρησης. Η διαχείριση όλης της επιχείρησης 
γίνεται με έναν Η/Υ και σύνδεση στο internet. 
Τηλ: 6948 002212.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 Αντιπρόσωποι - Συνεργάτες για 
συνεργασία με εμπορική εταιρία (όχι ντίλερ-
πλασιέ). Άμεσο ξεκίνημα, εκπαίδευση, υψηλές 
αποδοχές. Βιογραφικά στο e-mail: bizwork.
hbl@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Διοργανωτές Εκστρατει-
ών equity crowd funding. Τηλ: 6998 057560, 
6970 189395.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Πωλήσεων, με εμπειρία 
στον τομέα των φωτοβολταϊκών συστημάτων 
από την εταιρία Plasis Ενεργειακή. Προϋπηρε-
σία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί. Απαραίτητα 
προσόντα: διπλωματούχος ή Τεχνολόγος Μηχα-
νικός-δίπλωμα οδήγησης. E-mail: tsantiraki@
plasisgroup.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εμπορικό τμήμα επιχεί-
ρησης ηλεκτρονικού εμπορίου, με καλή χρήση 
Η/Υ, Αγγλικών. Οργανωτικοί, με επικοινωνιακές 
ικανότητες. Βιογραφικά στο e-mail: mmgtgroup@
gmail.com, κωδ: cdsk.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητείται έμπειρος 
Πωλητής για το χώρο της εστίασης. Βιογραφικά 
στο e-mail: sftlog.gr@gmail.com.

ΑΠΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ανδρικών ενδυμάτων, ζητείται 
Υπάλληλος Πωλήσεων με εμπειρία στο αντικεί-
μενο. Τηλ: 2310 550210.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕ, με 30 έτη παρουσία στην Ελλη-
νική αγορά ζητά νέο/α, να στελεχώσει το τμήμα 
εισαγωγών. Απαραίτητα: σχετικό πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ-
άριστη γνώση Αγγλικών-excel-word-outlook-
internet. Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί. Βασικός 
μισθός-προοπτικές εξέλιξης-5ήμερο, ωράριο: 
8:00-16:00. Ε-mail: vfilippa@topelcom.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ένας Συνεργάτης με οργανωτικές 
ικανότητες και γνώσεις internet, για ανεξάρ-
τητη συνεργασία από εμπορική επιχείρηση. Τηλ: 
6948 285239.

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ εταιρία παιδικών ρούχων και 
παπουτσιών, ζητά Συνεργάτες για τη δημιουργία 
καταστημάτων με τη μέθοδο franchise. Μεγάλη 
γκάμα ΣΧ, προσιτές τιμές πώλησης. Μικρό κεφά-
λαιο εκκίνησης. Τηλ: 6946 593702, 6955 288264.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως Επιχειρηματικός Συνεργάτης. 
Εργασία από το σπίτι, με ελεύθερο ωράριο και 
δυνατότητα πλήρους μερικής απασχόλησης. Τηλ: 
6984 467421, 6942 476232, κα Αραμπατζή Χαρά.

ΕΤΑΙΡΙΑ αναπτυσσόμενη Ελληνοαμερικάνικη, 
που δραστηριοποιείται στον τομέα οργάνωσης-
ένωσης της ελληνικής αγοράς-άνοιγμα προς 
διεθνείς αγορές, ζητεί άτομο δραστήριο με επι-
χειρηματικό μυαλό-ικανότητα διοίκησης. Σοβαρή 
επαγγελματική πρόταση. Τηλ: 6984 243013.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία γεωργικών μηχανημάτων 
ζητά Πωλητή Ανταλλακτικών. Απαραίτητα: πτυ-
χίο Μηχανολόγου ΑΕΙ-ΤΕΙ-οχημάτων ΤΕΙ-γνώση 
Αγγλικών, Η/Υ-office, υπευθυνότητα-όρεξη-δί-
πλωμα αυτοκινήτου-εκπληρωμένο-στρατιωτικό. 
Επιθυμητά: δεύτερη ξένη γλώσσα-προϋπηρεσία σε 
τμήμα πωλήσεων-εμπειρία στο χώρο γεωργίας. 
Παρέχεται: σταθερό περιβάλλον εργασίας-εκπαί-
δευση-προοπτικές εξέλιξης. Τηλ: 2310 780866.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στον κλάδο των 
εισαγωγών - εξαγωγών προσλαμβάνει άτομα για 
τη στελέχωση και οργάνωση τμημάτων. Άμεση 
πρόσληψη, υψηλές αποδοχές, ευέλικτα ωράρια. 
Τηλ: 211 9964008.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος-η αγορών σε βιολογικά, 
παραδοσιακά, τουριστικά προϊόντα διατροφής 
και υγείας, με ανάλογη προϋπηρεσία. Κατά προ-
τίμηση διατροφολόγος. Βιογραφικά στο e-mail: 
mitsis@malliaris.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευαστική ζητεί 7 άτομα για τμή-
ματα διαχείρισης, τηλεφωνικού κέντρου, εμπο-
ρικό, δημοσίων σχέσεων, 6ωρο, 4ωρο, μισθός, 
ασφάλιση, άμεση πρόσληψη. Τηλ: 6944 219327.

ΔΙΕΘΝΗΣ ομάδα μάρκετινγκ επεκτείνεται και 
ζητά κάποιον που είχε τη δική του επιχείρηση ή 
εμπειρία στις πωλήσεις, εκπαίδευση ή δημόσιες 
σχέσεις. Τηλ: 23410 70332.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα υπεύθυνα για συνεργασία 
στην ανάπτυξη εμπορικού δικτύου, στον κλάδο 
των επιχειρήσεων και του δικτύου καταναλωτών. 
Ωράριο ελεύθερο. Επιθυμητή η γνώση Η/Υ και 
marketing. E-mail: email-info@aloeverafriends.
gr, τηλ: 6944 727748.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Σύμβουλος Πωλήσεων από 
ασφαλιστικό γραφείο για ανάπτυξη και διαχείριση 
ανθρώπινου δυναμικού. Απαραίτητη η πιστοποίηση 
ασφαλιστικού συμβούλου. Δυνατότητα part-time 
απασχόλησης. Αμοιβή συζητήσιμη. Βιογραφικά 
στο e-mail: anaptigma@gmail.com.

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία στον Πειραιά, ενδιαφέρε-
ται να προσλάβει άμεσα Στέλεχος Εξαγωγών. 
Απαραίτητα προσόντα: προϋπηρεσία σε τμήμα 
εξαγωγών, πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, Αγγλικά και 2η ξένη 
γλώσσα, γνώση Office. Βιογραφικά στο e-mail: 
hrforexports@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματεία Πωλήσεων, για στελέχωση 
τηλεφωνικού κέντρου και υποστήριξη ομάδας 
πωλητών στα Σεπόλια. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@ammonovis.com, τηλ: 211 4110523.

ΑΘΗΝΑΙΚΗ εταιρία ζητά Στελέχη Πωλήσεων, 
για έλεγχο-ανάπτυξη πελατολογίου με δυνατό-
τητα επαγγελματικών ταξιδίων στην επαρχία και 
σε νησιά. Άμεση πρόσληψη, καλές αποδοχές, 
ποσοστά, ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: 
sales@galaxynet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ internet ζητά Στελέχη Πωλήσεων, για 
την ανάπτυξη του πελατολογίου με δυνατότητα 
ταξιδίων στην επαρχία και τα νησιά. Προσφέρο-
νται: μισθός, ποσοστά, ασφάλιση. Βιογραφικά 
στο e-mail: job@galaxynet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Στελέχη Πωλήσεων, από το site 
greek-tourism.com, με δυνατότητα ταξιδίων σε 
νησιά. Παρέχεται: εκπαίδευση, μισθός, ασφάλιση. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@galaxynet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 Πωλητές με εμπειρία, με όρεξη για 
δουλειά, επικοινωνιακοί, με μεγάλα όνειρα, θετική 
στάση από πολυεθνική εταιρία με αυξανόμενο 
εισόδημα. Βιογραφικά στο e-mail: zoikolari13@
yahoo.com, τηλ: 6974 927266.

A B2B SΑΑS company is seeking for a Sales 
Account Manager. The candidate must hold a 
bachelors degree, 3 years of work experience, 
excellent English skills. CVs: katerina.
anagnostara@essdocs.com.

Ο ΟΜΙΛΟΣ εταιριών E.Ε Group με έδρα την 
Θεσσαλονίκη ζητά πτυχιούχες/χους ΑΕΙ-ΤΕΙ-
ΙΕΚ-ΚΕΚ, για άμεση στελέχωση τμημάτων πω-
λήσεων-marketing-management ενεργειακού 
σύμβουλου. Βιογραφικά στο e-mail: eegroupc@
gmail.com, τηλ: 2310 331033.

Η SIMON TECHNOLOGIES AE, ζητά Μηχανικό 
εμπορικής και τεχνικής υποστήριξης πελατών. 
Προϋποθέσεις: πτυχίο Μηχανικού, - Ηλεκτρολό-
γου Μηχανικού, 3 έτη εμπειρία. E-mail: simon@
simon-technologies.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα για το τμήμα marketing - 
πωλήσεων, με γνώση Αγγλικών, Η/Υ, άνεση στην 
επικοινωνία από διαφημιστική εταιρία. Παρέχεται: 
μισθός και bonus. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: cv@idplus.info, κωδ: Κ.Θ.3.

 

Ιατρικοί Επισκέπτες -  
Πωλητές Υγείας
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια παραϊατρικών ειδών, 
με εμπειρία στο χώρο για τις περιοχές: Πελο-
πόννησος-Ήπειρος-Ιόνιο. Απαιτείται καλή γνώση 
της Αγγλικής γλώσσας-άριστη ικανότητα επικοι-
νωνίας-απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης. Δίνεται 
ικανοποιητικός μισθός-bonus-εταιρικό αυτοκίνητο-
λοιπές παροχές. E-mail: mar-comm@medisana.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ιατρικών ειδών με έδρα την Αθήνα ζητά 
Πωλητή - Ιατρικό Επισκέπτη, για τον τομέα του 
τραύματος με αντικείμενο τα επιθέματα επούλωσης 
και τις στομίες. Εμπειρία απαραίτητη. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@oxygenium.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Primalife, ζητά Πωλητές /τριες, για 
συνεργασία με Εξωτερικούς Πωλητές Φαρμα-
κείων για όλη την Ελλάδα. 25% κέρδος επί των 
πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: primalife@
hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές Φαρμακείων, έμπειροι με 
προμήθεια για τη Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Καβάλα, 
Γιάννενα. Αμοιβή με προμήθεια. Παρέχονται: ΙΧ 
και έξοδα κίνησης. Βιογραφικά στο e-mail: john@
epsilonk.gr, τηλ: 6973 772691.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, για προώθηση προϊόντων 
συμπληρωμάτων διατροφής, για άντρες, γυναίκες. 
Πολύ καλά ποσοστά. Τηλ: 6944 312200, 210 
5710896, κα Αραούζου.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτομα, από την αντιπροσωπεία 
χαπιών αδυνατίσματος Rasberry Ketones για 
στελέχωση νέων τμημάτων στο κέντρο της Αθή-
νας. Παρέχεται: σταθερός μισθός, εβδομαδιαίες 
αποδοχές. Τηλ: 6909 126428.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στο χώρο της 
υγείας ενδιαφέρεται να προσλάβει Πωλητές 
Φαρμακείου, για τον κλάδο του φαρμακείου 
με έδρα την Αττική. Απαραίτητη η προϋπηρεσία 
στο χώρο του φαρμακείου, δίπλωμα οδήγησης. 
E-mail: mihailidis@otenet.gr.

Η ANATS εταιρία ιατρικού υλικού ζητά Πωλητές 
φαρμακείων με προϋπηρεσία, δυνατότητα μετακί-
νησης, ομαδικό πνεύμα. Παρέχεται: μισθός-bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@anats.gr, fax: 210 
7625077, κωδ: s515.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, από κατάστημα με ιατρικά είδη στην 
Πάτρα. Κάτοχος voucher υγείας ή αποφοίτων ΑΕΙ 
ΤΕΙ, για την κάλυψη θέσης πρακτικής άσκησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: medikhan4@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρικός Επισκέπτης, κάτοικος Αττικής, 
για τη στελέχωση του τμήματος πωλήσεων εται-
ρίας παραγωγής και διάθεσης συμπληρωμάτων 
διατροφής. Απαραίτητη εμπειρία στην πώληση 
συμπληρωμάτων διατροφής. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@health-sign.gr.

ΔΥΝΑΜΙΚΑ αναπτυσσόμενη εταιρία ιατροτεχνο-
λογικών προϊόντων και κλινικής διατροφής ζητά 
να προσλάβει για την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη 
Ιατρικούς Επισκέπτες, με προϋπηρεσία στο χώρο 
των ακτινοθεραπευτών, ογκολόγων. E-mail: 
info@broadsky.gr.

Η PRIMALIFE, εισαγωγική επιχείρηση, αναζητεί 
συνεργασία με εξωτερικούς Πωλητές /τριες φαρ-
μακείων για όλη την Ελλάδα. Απαιτούνται: κατοχή 
αυτοκινήτου, ανάλογη εμπειρία-προϋπηρεσία στον 
χώρο των πωλήσεων των φαρμακείων. E-mail: 
primalife@hotmail.com, τηλ: 6936 550943.

Ιατροί - Νοσηλευτές - Διασώστες  
- Υγεία - Φαρμακευτική
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟ εργαστήριο ζητά Τεχνίτη για 
κινητή προσθετική part time ή με το κομμάτι. 
Τηλ: 210 9537730.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φαρμακοποιός με εμπειρία, για ερ-
γασία σε φαρμακείο στο Μοσχάτο. Βιογραφικά 
στο e-mail: kpatsi@pharmaxis.gr.

ΤΟ CAMPING Club Agia Anna στην Αγία Άννα 
στη Βόρεια Εύβοια, ζητά για την καλοκαιρινή 
σεζόν 2015 να προσλάβει Γιατρό. Βιογραφικά 
στο e-mail: dalla@maestrogroup.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οφθαλμίατρος, από SOS Γιατρούς. 
Απαραίτητα: πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών και 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: sosiatroi@
sosiatroi.gr, fax: 210 82121611.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βιοπαθολόγος, Ιατρός με εμπειρία, 
από ιατρικό διαγνωστικό κέντρο. Βιογραφικά στο 
e-mail: m.batali@magnitiki.gr, fax: 210 6743294.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φυσικοθεραπεύτριες, και Αισθητικοί, 
για φυσοκοθεραπευτικό μασάζ, από πολυτελές 
spa στο Κολωνάκι. Παρέχονται: μισθός, ασφάλι-
ση, bonus, και εκπαίδευση. Τηλ: 210 7251874.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρός, Παθολόγος για πρωινή απα-
σχόληση και εφημερίες σε παθολογικό τμήμα 
της Euromedica γενικής κλινικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@genikikliniki.gr, τηλ: 2310 
895156, fax: 2310 895144.

ΑΠΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ κέντρο στην Ελασσόνα, 
ζητούνται Παιδοψυχίατρος και Εργοθεραπευτής. 
Απαραίτητο μπλοκ παροχής υπηρεσιών. Βιογρα-
φικά στο e-mail: mentalhealththessaly@gmail.
com, τηλ: 2493 301011.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, 
Ειδικοί Παιδαγωγοί, Παιδοψυχολόγοι, από παι-
δαγωγικό κέντρο. Απογευματινό ωράριο, απα-
ραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@paidagogiko.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γιατρός, για την καλοκαιρινή περίοδο, 
για παιδική κατασκήνωση κοντά στα Καλάβρυτα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@achaikochorio.gr, 
τηλ: 6977 624741.

ΣΟΒΑΡΗ εταιρία στην Αυστραλία επιθυμεί να 
προσλάβει Νοσοκόμους /ες, με πτυχίο και επίσης 
Φροντιστές ηλικιωμένων με εμπειρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: p.marlassi@outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος και αδειούχος Φαρμακο-
ποιός για πλήρη απασχόληση σε φαρμακείο στην 
Αγία Παρασκευή. Απαραίτητη η προϋπηρεσία και 
κατά προτίμηση κάτοικος κοντινών περιοχών. 
Επιθυμητές συστάσεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
titinaki6@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αδειούχος Βοηθός Φαρμακείου για 
πλήρη απασχόληση σε φαρμακείο στην Αγία 
Παρασκευή. Απαραίτητη η προϋπηρεσία και 
κατά προτίμηση κάτοικος κοντινών περιοχών. 
Επιθυμητές συστάσεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
titinaki6@hotmail.com.

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ στη Νότια Αθήνα ζητά νέο 
Φαρμακοποιό για συνεργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@lionpharma.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γιατροί - Ακτινοδιαγνώστες, και 
Γιατροί για εφημερίες με εμπειρία, από ιδιωτική 
κλινική στη Σαλαμίνα. Τηλ: 6976 113586.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Βοηθός Οδοντιάτρου, για με-
ρική απασχόληση Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 
στο Μαρούσι. Τηλ: 6936 195543.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Νοσηλεύτριες, Τεχνολόγοι Ακτινο-
λογικού, Ιατροί Βιοπαθολόγοι, Γαστρεντερολόγοι, 
από το Μαραθώειο ιατρικό κέντρο. Τηλ: 6932 
418640, κος Σωμαράκης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ απόφοιτοι νοσηλευτικής, από το 
δημόσιο νοσοκομείο Hillingdon. Βιογραφικά 
στο e-mail: sonia.tzaferi@cplhealthcare.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γηροκόμος - Νοσηλεύτρια, ως 
εσωτερική για φροντίδα ηλικιωμένου στη Νέα 
Φιλαδέλφεια. Τηλ: 6956 296683.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φαρμακοποιός για 8ωρη απασχόληση σε 
ιδιωτική κλινική, με σύμβαση ορισμένου χρόνου. 
Τηλ: 210 8824211, κα Ταγκούλη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δερματολόγος Ιατρός, για υπηρεσίες 
ιατρικής αισθητικής. Προϋπηρεσία επιθυμητή. 
Βιογραφικά στο e-mail: dimiferra@yahoo.gr, 
τηλ: 210 3232033.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γαστρεντερολόγοι για εργασία 
σε νοσοκομείο στο Kuwait. Μεταπτυχιακό, 
προϋπηρεσία 2 ετών, βασικό μισθολογικό πα-
κέτο KWD 1200. Βιογραφικά στα Αγγλικά στο 
e-mail: allianceresourcegr@gmail.com, τηλ: 
210 6142490.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Παιδίατροι για εργασία σε νοσοκομείο 
στο Kuwait. Μεταπτυχιακό, προϋπηρεσία 2 ετών, 
βασικό μισθολογικό πακέτο KWD 1200. Βιογραφι-
κά στα Αγγλικά στο e-mail: allianceresourcegr@
gmail.com, τηλ: 210 6142490.

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ζητά αδειούχο Φαρμακο-
ποιό με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο 
e-mail: aggelies@vitafarm.gr.
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Νοσηλευτές /τριες, για 
νοσοκομεία της Αγγλίας. Πτυχίο νοσηλευτικής, 
εμπειρία ενός έτους σε μονάδες εντατικής νοση-
λείας-επείγοντα-παιδιατρική-θαλάμους-γνώση 
Αγγλικών. E-mail: allianceresourcegr@gmail.
com, τηλ: 210 6142490.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλεύτρια - Νοσοκόμα, από μονάδα 
φροντίδας ηλικιωμένων στο Χαλάνδρι. Δευτέρα 
- Παρασκευή. Τηλ: 210 6850427, ώρες επικοι-
νωνίας: 12:00-20:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Τεχνικό Ιατρικών Μηχανημάτων, 
με προϋπηρεσία σε ιατρικά λέιζερ. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@medicalimaging.gr, τηλ: 6972 
911887. 

ΙΑΤΡΙΚΟ κέντρο στη Γλυφάδα ζητά Τεχνολόγο 
μικροβιολογικών εργαστηρίων και Τεχνολόγο - 
Ακτινολόγο. Τηλ: 210 8981624, 6944 242404.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δερματολόγος, από ινστιτούτο ιατρι-
κής κοσμετολογίας, για παροχή υπηρεσιών σε 
ιατρικές θεραπείες. Απαραίτητη προϋπηρεσία. 
Τηλ: 210 3232033.

 

Εκπαίδευση - Θετικές & Ειδικές 
Επιστήμες - Μεταφράσεις
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγήτριες /ες Ισπανικών με 
επικοινωνιακές ικανότητες και φιλοδοξίες, από 
εκπαιδευτικό όμιλο για τα εκπαιδευτήρια Πάτρας. 
Φροντιστηριακή πείρα απαραίτητη. Βιογραφικά 
στο e-mail: patra@grapsa.edu.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγήτριες /ες Γαλλικών με 
επικοινωνιακές ικανότητες και φιλοδοξίες, από 
εκπαιδευτικό όμιλο για τα εκπαιδευτήρια Πάτρας. 
Φροντιστηριακή πείρα απαραίτητη. Βιογραφικά 
στο e-mail: patra@grapsa.edu.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Γερμανικών, απόφοιτοι 
Ελληνικού ή Ξένου Πανεπιστημίου, για πλήρη 
απασχόληση τη νέα σχολική χρονιά. Βιογραφικά 
στο e-mail: job.english.teacher@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Χημικοί, με διετή τουλά-
χιστον φροντιστηριακή εμπειρία και σημειώσεις 
τους, από φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης. Βιο-
γραφικά στο e-mail: thetikoi.meshs@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σύμβουλος Εκπαίδευσης, απόφοιτος 
ΑΕΙ για την ανάπτυξη του τμήματος εκπαίδευσης 
της Ergonomia. Εμπειρία άνω της 5ετίας. Άριστη 
γνώση Αγγλικών-πελατοκεντρικός προσανατο-
λισμός και οργανωτικές ικανότητες απαραίτητες 
προϋποθέσεις. Άμεσης πρόσληψη. E-mail: cv@
ergonomia.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές /τριες Αγγλικής γλώσ-
σας και φιλολογίας, με μεταπτυχιακό τίτλο για 
διδασκαλία στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. 
Βιογραφικά στο e-mail: agdimitrios@soeasy.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προπονητής, θαλάσσιου σκι για θερινή 
σεζόν στην Ίο Κυκλάδων. Tηλ: 6932 354799.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Γερμανικών, για κέντρο 
ξένων γλωσσών στο Μοσχάτο ή το Αιγάλεω. 
Τηλ: 210 9412825, 6946 541567, ώρες επι-
κοινωνίας: 11:00-13:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Αγγλικών, πεπειραμένη 
για να διδάξει σε φροντιστήριο ξένων γλωσσών 
στο Μοσχάτο ή Αιγάλεω. Τηλ: 210 9412825, 
6946 541567, ώρες επικοινωνίας: 11:00-13:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Αγγλικών, έμπειρη native 
speaker, για εργασία σε κέντρα ξένων γλωσσών 
σε Παγκράτι και Βύρωνα. Τηλ: 210 7565455, 
ώρες επικοινωνίας: 18:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Αγγλικής γλώσσας, για τη 
νέα σχολική χρονιά. Πλήρες ωράριο στον Κολωνό. 
Τηλ: 210 5154736, 6976741456.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νηπιαγωγός, με άριστη γνώση Αγγλικής 
- Proficiency, για πρωινή εργασία σε δίγλωσσο 
τμήμα, Ελληνικά - Αγγλικά. Τηλ: 210 7565455, 
ώρες επικοινωνίας: 18:00-20:00.

ΚΕΝΤΡΟ ειδικών θεραπειών στη Νέα Ιωνία, 
ζητά συνεργασία με Eργοθεραπευή /τρια. Βιο-
γραφικά στο e-mail: myanoixi@gmail.com, τηλ: 
211 4111432.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Αγγλικών, από εκπαι-
δευτήριο ξένων γλωσσών στη Βάρη. Βιογραφι-
κά στο e-mail: info@soeasy-vari.com, τηλ: 210 
8995184, ώρες επικοινωνίας: 10:00 - 21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Γερμανικών, από την Ευ-
ρωγνώση Κέρκυρας, για το ακαδημαϊκό έτος 
2015-2016. Προσφέρονται: άνω των 12 ωρών 
εργασίας την εβδομάδα. Βιογραφικά στο e-mail: 
kerkyra@eurognosi.info.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος ζητά για το φροντιστή-
ριό του στο Παγκράτι Καθηγητή Πληροφορικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: pagrati@poukamisas.gr.

ΑΠΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ κέντρο στην Ελασσόνα, 
ζητούνται Παιδοψυχίατρος και Εργοθεραπευτής. 
Απαραίτητο μπλοκ παροχής υπηρεσιών. Βιογρα-
φικά στο e-mail: mentalhealththessaly@gmail.
com, τηλ: 2493 301011.

ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ οργανισμό, ζητούνται 
Δημοσιογράφοι με εμπειρία, για συνεργασία σε 
lifestyle portal. Βιογραφικά στο e-mail: info@
paraskhnio.gr, κωδ: LF.

ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ οργανισμό, ζητούνται 
Δημοσιογράφοι με εμπειρία, για συνεργασία σε 
οικονομικό - επιχειρηματικό portal. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@paraskhnio.gr, κωδ: ΕΠΙ.

ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ οργανισμό ζητούνται 
έμπειροι Δημοσιογράφοι, για συνεργασία σε 
πολιτικό portal. Βιογραφικά στο e-mail: info@
paraskhnio.gr, κωδ: ΠΟΛ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Πληροφορικής με ει-
δίκευση σε JAVA/C/C# ή PHP/mySQL για διδα-
σκαλία, εργασίες ΑΕΙ/ΑΤΕΙ από Πανεπιστημιακό 
όμιλο, που δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα. 
Βιογραφικά στο e-mail: educacademy@gmail.
com, κωδ: ΠΡΟΓ-05.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Φιλόλογοι με ειδίκευση 
στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία για διδα-
σκαλία, εργασίες ΑΕΙ/ΑΤΕΙ από Πανεπιστημιακό 
όμιλο που δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα. 
Βιογραφικά στο e-mail: educacademy@gmail.
com, κωδ: ΦΙΛΙΣΤ-05.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Φιλοσοφίας για διδα-
σκαλία, εργασίες ΑΕΙ / ΑΤΕ από Πανεπιστημιακό 
όμιλο που δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα. 
Βιογραφικά στο e-mail: educacademy@gmail.
com, κωδ: ΦΛΣ-05.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Οικονομολόγοι με 
ειδίκευση στη λογιστική από Πανεπιστημιακό 
όμιλο που δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα. 
Βιογραφικά στο e-mail: educacademy@gmail.
com, κωδ: ΟΙΚΛΟΓ-05.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Διοίκησης Επιχειρήσε-
ων - management, marketing για διδασκαλία, 
εργασίες ΑΕΙ / ΑΤΕ από Πανεπιστημιακό όμιλο, 
που δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα. Βιο-
γραφικά με στο e-mail: educacademy@gmail.
com, κωδ: ΔΜΑΝ-05.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Μαθηματικών για διδα-
σκαλία, εργασίες ΑΕΙ/ΑΤΕΙ από Πανεπιστημιακό 
όμιλο, που δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα. 
Βιογραφικά στο e-mail: educacademy@gmail.
com, κωδ: ΜΑΘ-05.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Φυσικής για διδασκαλία, 
εργασίες ΑΕΙ/ΑΤΕΙ από Πανεπιστημιακό όμιλο, 
που δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα. Βιο-
γραφικά στο e-mail: educacademy@gmail.com, 
κωδ: ΦΥΣ-05.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Ιατροί, ειδικευόμενοι για 
διδασκαλία, εργασίες ΑΕΙ/ΑΤΕΙ από Πανεπιστη-
μιακό όμιλο που δραστηριοποιείται σε όλη την 
Ελλάδα. Βιογραφικά στο e-mail: educacademy@
gmail.com, κωδ: ΙΑΤΡ-05.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές απόφοιτοι φαρμακευτικών 
σχολών για διδασκαλία, εργασίες ΑΕΙ/ΑΤΕΙ από 
Πανεπιστημιακό όμιλο που δραστηριοποιείται 
σε όλη την Ελλάδα. Βιογραφικά στο e-mail: 
educacademy@gmail.com, κωδ: ΦΑΡΜ-05.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Ψυχολογίας με καλές 
γνώσεις SPSS για διδασκαλία, εργασίες ΑΕΙ/
ΑΤΕΙ από Πανεπιστημιακό όμιλο που δραστη-
ριοποιείται σε όλη την Ελλάδα. Βιογραφικά στο 
e-mail: educacademy@gmail.com, κωδ: ΨΥΧΣ-05.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Βιολογίας για διδασκαλία, 
εργασίες ΑΕΙ/ΑΤΕΙ από Πανεπιστημιακό όμιλο 
που δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα. Βιο-
γραφικά στο e-mail: educacademy@gmail.com, 
κωδ: ΒΙΟ-05.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Τεχνικό Ιατρικών Μηχανημάτων, 
με προϋπηρεσία σε ιατρικά λέιζερ. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@medicalimaging.gr, τηλ: 6972 
911887.

ΙΑΤΡΙΚΟ κέντρο στη Γλυφάδα ζητά Τεχνολόγο 
μικροβιολογικών εργαστηρίων και Τεχνολόγο - 
Ακτινολόγο. Τηλ: 210 8981624, 6944 242404.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνολόγος Τροφίμων, έμπειρος με 
προϋπηρεσία, και εξειδίκευση στο ξίδι - μπαλσά-
μικο, καθώς και σε διάφορες σαλάτες με βάση το 
ξίδι. Βιογραφικά στο e-mail: info@vrionisvinegar.
com, τηλ: 6976 932192.

 

Μηχανικοί - Τεχνολόγοι -  
Τεχνικοί - Τεχνίτες
Η SIGMA έπιπλα γραφείου ζητά Υπάλληλο για τη 
θέση του Αποθηκάριου - Mονταδόρου. Προσόντα: 
βασικές γνώσεις Η/Υ, θα εκτιμηθεί εμπειρία στο 
μοντάζ επίπλων. Βιογραφικά στο e-mail: ilias@
sigmaoffice.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδικών κατασκευών ζητάει Σχεδιαστή 
επίπλου με προϋπηρεσία στο χώρο. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@pafos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πατρονίστ με γνώση στο πρόγραμμα 
lectra, από εταιρία γυναικείου βραδινού ενδύ-
ματος στην περιοχή του Πειραιά. Βιογραφικά 
στο e-mail: marilenave@hotmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Τεχνίτες και Βοηθούς, με προϋ-
πηρεσία στο υλικό corian στην περιοχή Αχαρναί. 
Τηλ: 210 2323239.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Επιπλοποιός - Ξυλουργός, με εργαλεία 
χειρός, από ξυλουργείο, για ειδικές ξυλουργικές 
κατασκευές στη Μεταμόρφωση. Τηλ: 210 2845158.

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ με έδρα τη Ριτσώνα Χαλκίδος, 

ζητά Εργοδηγό, με σχετική εμπειρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 2221 034914.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Ασφαλείας, με ειδικότητα 
Πολιτικού Μηχανικού, με 5ετή εμπειρία στον 
τομέα ασφάλειας και υγείας, για πλήρη απασχό-
ληση στη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@atzovaras.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φανοποιός, για απασχόληση σε εταιρία 
επιγραφών. Απαραίτητα: γνώσεις Η/Υ, δίπλωμα 
οδήγησης. Βιογραφικά στο e-mail: info@ermi.
gr, τηλ: 210 3463289, ώρες επικοινωνίας: 
09:00-17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος, έμπειρος από συνεργείο 
στη Λυκόβρυση. Τηλ: 210 2816745.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Αυτοκινήτων, με εμπειρία 
από συνεργείο αυτοκινήτων. Τηλ: 210 1816745.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης, για κοπή δερμάτων (μηχανή 
και χέρι), από εργοστάσιο υποδημάτων στο Ρέντη. 
Όχι συνταξιούχος. Τηλ: 210 4256384.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος Συντηρητής, με εμπειρία 
στις εγκαταστάσεις και για διάφορες εργασίες. 
Προσφέρονται: μισθός-φαγητό - διαμονή. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@villa-oneiro.gr, τηλ: 
6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης για οικοδομή. Προσφέρονται: 
διαμονή, φαγητό, και μισθός. Τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης για ξυλουργικές εργασίες, 
από εταιρία κατασκευής κουφωμάτων, για μόνιμη 
εργασία στην περιοχή Πηλίου Βόλου. Μισθός 
αναλόγως εμπειρίας, 6ήμερο. Παρέχεται διαμονή 
και ασφάλεια. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@
melinasjobs.gr, κωδ: Ref: Vl01.

ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΟ γραφείο ζητείται νέος /α Ηλε-
κτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, με εξειδίκευση στα 
φωτοβολταϊκά συστήματα. Βιογραφικά στο e-mail: 
lkgroup36@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Πολιτικός Μηχανικός, από τε-
χνική κατασκευαστική εταιρία για εργοτάξια 
στην Αθήνα. Απαραίτητα: εμπειρία δύο ετών 
και μεταφορικό μέσο. Βιογραφικά στο e-mail: 
ergmasin@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης - Εργάτης, από εταιρία μο-
νώσεων στα Βόρεια Προάστια, με εμπειρία σε 
οικοδομικές εργασίες και άριστη γνώση Ελληνι-
κών. Βιογραφικά στο e-mail: domikon1@gmail.
com, τηλ: 210 8130809.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής γεωτρυπάνου, για κατασκευή 
μικροπασσάλων αγκυρίων και για δειγματολη-
πτικές γεωτρήσεις. Τηλ: 6976 888052.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Συστημάτων Ασφαλείας, για 
συναγερμούς - κάμερες, από εταιρία στη Τούμπα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@gs-group.gr, τηλ: 
2310 917100, 6984 142000.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βιομηχανικός Σχεδιαστής Επίπλων, 
απόφοιτος ΤΕΙ Καρδίτσας, τεχνολογίας και σχεδια-
σμού ξύλου, από εργοστάσιο κατασκευής επίπλων 
στη ΒΙΠΕ Μεγάρων. Απαραίτητα: γνώση AutoCAD, 
inventor ή woodwop. Τηλ: 210 5810623.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για μόνιμη απασχόληση, Τεχνίτης υγρών 
και αερίων καυσίμων. Απαραίτητα προσόντα: 
δίπλωμα οδήγησης, άδεια Τεχνίτη υγρών και 
αερίων καυσίμων, εμπειρία στην επισκευή και 
συντήρηση καυστήρων μεγάλης ισχύος. E-mail: 
t.georgiou@iconstruction.gr, τηλ: 210 8314387.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Συνεργάτες ως Ασφαλιστικούς 
Πραγματογνώμονες - Διπλωματούχους Μη-
χανικούς, για Αθήνα, Πάτρα, Χανιά, Ιωάννινα, 
Καβάλα. Εμπειρία σε ms office, δυνατότητα με-
τακινήσεων, ΤΠΥ - ΙΧΕ. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@mentor-sa.gr.

Η SIMON TECHNOLOGIES AE, ζητά Μηχανικό 
εμπορικής και τεχνικής υποστήριξης πελατών. 
Προϋποθέσεις: πτυχίο Μηχανικού, - Ηλεκτρολό-
γου Μηχανικού, 3 έτη εμπειρία. E-mail: simon@
simon-technologies.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υδραυλικός Συντηρητής με 3ετή 
προϋπηρεσία, για απασχόληση σε ξενοδοχείο 
στη Ζάκυνθο. Προτιμητέος με γνώσεις εργασι-
ών όπως ελαιοχρωματισμοί, συντήρηση κήπων. 
Βιογραφικά στο e-mail: captain@navigatorltd.
gr, fax: 210 6230789.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός - Χημικός με προϋπηρεσία 
στις επιμεταλλώσεις, από παραγωγική μονάδα 
μεταλλικών εξαρτημάτων. Βιογραφικά στο e-mail: 
kon@convexdesign.gr, τηλ: 210 5558920, 6947 
940448.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ράπτης, από επώνυμο κατάστημα αν-
δρικών ρούχων στο Κολωνάκι, για συνεργασία. 
Τηλ: 210 3619470.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα πεπειραμένη, από κατάστη-
μα γυναικείων ενδυμάτων στην Κηφισιά. Τηλ: 
210 8085311.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ καθιστικών ζητά έμπειρο Γαζωτή /
τρια, στο Περιστέρι για πλήρη ή μόνιμη απασχό-
ληση. Τηλ: 210 4838325, 210 3452522.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο, για ραφή βραδινών ρούχων (δείγ-
ματα) στους Αμπελόκηπους. Τηλ: 210 6917353.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα που να γνωρίζουν γαζωτική 
- κοπτοραπτική, τιγκέλι, από εργαστήριο φασόν 
στα Σεπόλια. Τηλ: 210 5149505.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής κουφωμάτων αλου-
μινίου και pvc ζητούνται έμπειροι Τεχνίτες με 
απαιτούμενη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών, για 
το εργοστάσιο παραγωγής στη Νεοχωρόυδα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@almen.gr, τηλ: 
2310 788373.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανειδίκευτος Εργάτης για εργασία σε 
τεχνική εταιρία. Απαιτείται δίπλωμα οδήγησης. 
Τηλ: 6938 083458.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος με προϋπηρεσία για 
ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων στη Σπάρτη. Τηλ: 
6987 851764.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης Τεντών και Βοηθός με δίπλω-
μα οδήγησης αυτοκινήτου. Τηλ: 6947 772554, 
210 3425750.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ καθιστικών στο Περιστέρι ζητά 
έμπειρο Γαζωτή /τρια για πλήρη και μόνιμη 
απασχόληση. Μισθός συζητήσιμος. Ωράριο: 
09:00-17:00. Τηλ: 210 3452522, 210 4838325.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συγκολλητής με εμπειρία κόλλησης 
ανοξείδωτων (TIG)(λαμαρίνες, σωλήνες) από βι-
οτεχνία στο Κάτω Σχολάρι/Λάκκωμα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@papantoniou-inox.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης - Ηλεκτροσυγκολλητής - 
Συντηρητής, για μόνιμη εργασία στην επαρχία. 
Τηλ: 6946 586607, κoς Πέτρος.

H Ε.Ξ.Υ.Π.Π. ζητά πτυχιούχους πολυτεχνείου: 
Μηχανολόγο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό 
για να εργαστούν ως Τεχνικοί Ασφαλείας στην 
περιοχή της Κρήτης. Απαραίτητη προϋπόθεση: 
εμπειρία σε θέματα ασφάλειας και υγείας. E-mail: 
atherg2810@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα έμπειρη, για παραγγελίες 
και επιδιορθώσεις στο Παλαιό Φάληρο. Τηλ: 
210 9848020.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φανοποιός, για απασχόληση σε εταιρία 
επιγραφών. Βιογραφικά στο e-mail: info@ermi.
gr, τηλ: 210 3463289.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης - Ηλεκτρολόγος - Αυτοματι-
στής με εμπειρία στους αυτοματισμούς πλοίων, 
γνώση Αγγλικών και Η/Υ απαραίτητη. E-mail: 
info@editautomation.com, τηλ: 210 4110007.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μαραγκός - Ξυλουργός, με εμπειρία 
στα έπιπλα, κουζίνας και με άδεια οδήγησης. 
Άριστες προοπτικές, στο Αιγάλεω. Τηλ: 210 
5695741, 6980 595982.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων, 
με 10 έτη τουλάχιστον εμπειρία σε μελέτη και 
κατασκευή έργων υποδομής και αεροδρομίων 
για όλη την Ελλάδα. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@redcube.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Θερμαστής, με άδεια Θερμαστή, από 
βιομηχανία στη Σπάρτη. Τηλ: 27310 35899, 6940 
264985.

ΕΤΑΙΡΙΑ κλιματισμού ζητά Ψυκτικούς για εγκατα-
στάσεις και συντηρήσεις στην Αθήνα. Απαραίτητα: 
δίπλωμα αυτοκινήτου και επιθυμητή προϋπηρεσία. 
Τηλ: 6937 787367, 211 4057383.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υδραυλικός, για εγκαταστάσεις ηλια-
κών θερμοσιφώνων στην περιοχή Αχαρναί. Τηλ: 
210 2525955.

ΕΤΑΙΡΙΑ με είδη θέρμανσης, με έδρα τα Νότια 
Προάστια, 40 χρόνια στο χώρο ζητά έμπειρο 
και γρήγορο Υδραυλικό. Τηλ: 210 9827161, 
6946 524869.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ βιομηχανία λευκοσιδηρουργίας, 
στη Μάνδρα Αττικής, ζητούνται απόφοιτοι τεχνικής 
κατεύθυνσης ως Χειριστές αυτόματων μηχανη-
μάτων. Tηλ: 210 5550710, fax: 210 5556014.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος-Τεχνο-
λόγος κατασκευαστικής κατεύθυνσης για εργασία 
σε εργοστάσιο κατασκευής μηχανημάτων στα 
Διαβατά Θεσσαλονίκης. Απαιτείται εμπειρία 
άνω του έτους σε κατασκευές μηχανημάτων ή 
πωλήσεις. Αμοιβή αναλόγως προσόντων. E-mail: 
info@estiaconsulting.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χημικός - Μηχανικός, με προϋπηρεσία 
στις επιμεταλλώσεις, από παραγωγική μονάδα 
μεταλλικών εξαρτημάτων. Τηλ: 210 5558921, 
210 5551375.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζωτής, με γνώση κοπής - ραφής επί 
μέτρο, από βιοτεχνία στρατιωτικών στολών στην 
Εθνική Άμυνα. Τηλ: 210 6722228, 210 6722226.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός - Βοηθός με γνώσεις 
σε πετρελαιομηχανές θαλάσσης, από συνερ-
γείο σκαφών αναψυχής στον Πειραιά. E-mail: 
dalezios@otemet.gr, τηλ: 210 4534415, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία, με έδρα το Κορωπί 
Αττικής ζητεί Ξυλουργό με γνώσεις ξυλείας 
εξωτερικών χώρων και σκεπών (κιόσκια, πέρ-
γκολες), δίπλωμα επαγγελματικό Γ’ κατηγορίας. 
Τηλ: 210 8941288.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ταπετσιέρης - Σκελετοποιός με εμπειρία, 
δίπλωμα αυτοκινήτου και μηχανής, από εργοστάσιο 
στα Άνω Λιόσια. Τηλ: 210 8222040.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σιδεράς - Αλουμινάς, ως Βοηθός στον 
Ασπρόπυργο. Τηλ: 6945 337828.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ηλεκτρολόγοι μέσης τάσης Τεχνί-

τες και Τεχνίτες, πυρανίχνευσης συναγερμού, με 
συστάσεις και αυτοματισμού, από τεχνική εταιρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: psalidis@gmail.com, τηλ: 
210 9537708, ώρες επικοινωνίας: 11:00-14:00.

Η ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία Icon Group ζητάει Ψυκτικό με 
άδεια Αρχιτεχνίτη με 3ετή εμπειρία και δίπλωμα 
οδήγησης αυτοκινήτου. Βιογραφικά στο e-mail: 
d.karteris@iconstruction.gr, τηλ: 210 8314387, 
κος Δημήτρης Καρτέρης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος με εμπειρία στις ταπετσα-
ρίες αυτοκινήτων από κατάστημα στην Καλλιθέα. 
Τηλ: 6936 660020, κυρία Μαίρη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός με γνώσεις πάνω σε Smart 
και Mercedes-Benz. Τηλ: 210 6617900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικοδόμος - Τεχνίτης με δίπλωμα 
αυτοκίνητου για μόνιμη εργασία σε διανομές το 
καλοκαίρι και οικοδομή το χειμώνα στη Σκόπε-
λο. Μισθός 650€, ένσημα, διαμονή. Τηλ: 6977 
718444, κος Γιάννης.

Η ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία Icon Group ζητάει να προ-
σλάβει άμεσα Ψυκτικό με άδεια Αρχιτεχνίτη, 3ετή 
εμπειρία και δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου. 
E-mail: d.karteris@iconstruction.gr, τηλ: 210 
8314387, κος Δημήτρης Καρτέρης.

ΑΠΟ Α.Ε. ζητείται πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος 
ΤΕ με προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@adm.net.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος και αδειούχος Χειριστής 
Φορτωτή (bobcat) για έργο οπτικών ινών σε 
περιοχές Μακεδονίας, εκτός Θεσσαλονίκης, με 
δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και ΠΕΙ. Τηλ: 2310 703570.

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟ εργαστήριο ζητά Τεχνίτη για 
κινητή προσθετική part time ή με το κομμάτι. 
Τηλ: 210 9537730.

 

Δικηγόροι - Νομικές Υπηρεσίες 
- Διαχείριση Χρεών
ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο Στέφανου Στανέλλου 
ζητεί νέα Δικηγόρο για συνεργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@stanellos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δικηγόρος, με 10 έτη προϋπηρεσία σε 
γραφεία και εμπειρία στα δικόγραφα-ακροατήρια, 
από δικηγορικό γραφείο έναντι Πρωτοδικείου 
Αθηνών για εσωτερική εργασία. Τηλ: 6945 411215, 
ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ασκούμενος /η Δικηγόρος, από δικηγο-
ρικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας. Βιογραφικά 
στο e-mail: lawofficeathens2@gmail.com.

Στελέχη Παραγωγής -  
Μεταποίηση - Ποιοτικός Έλεγχος
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πατρονίστ με γνώση στο πρόγραμμα 
lectra, απο εταιρία γυναικείου βραδινού ενδύ-
ματος στην περιοχή του Πειραιά. Βιογραφικά 
στο e-mail: marilenave@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης - Ηλεκτρολόγος - Αυτοματι-
στής με εμπειρία στους αυτοματισμούς πλοίων, 
γνώση Αγγλικών και Η/Υ απαραίτητη. E-mail: 
info@editautomation.com, τηλ: 210 4110007.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων στη Θήβα, ζητά Υπάλληλο για 
το τμήμα συσκευασίας. Προσόντα: 3έτη εμπειρία 
σε συσκευασία τροφίμων, γνώση Αγγλικών και 
H/Y. Βιογραφικά στο e-mail: qa@simosfg.com, 
fax: 210 4816565.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ράπτης, από επώνυμο κατάστημα αν-
δρικών ρούχων στο Κολωνάκι, για συνεργασία. 
Τηλ: 210 3619470.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα πεπειραμένη, από κατάστη-
μα γυναικείων ενδυμάτων στην Κηφισιά. Τηλ: 
210 8085311.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ καθιστικών ζητά έμπειρο Γαζωτή /
τρια, στο Περιστέρι για πλήρη ή μόνιμη απασχό-
ληση. Τηλ: 210 4838325, 210 3452522.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο, για ραφή βραδινών ρούχων (δείγ-
ματα) στους Αμπελόκηπους. Τηλ: 210 6917353.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα που να γνωρίζουν γαζωτική 
- κοπτοραπτική, τιγκέλι, από εργαστήριο φασόν 
στα Σεπόλια. Τηλ: 210 5149505.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ καθιστικών στο Περιστέρι ζητά 
έμπειρο Γαζωτή /τρια για πλήρη και μόνιμη 
απασχόληση. Μισθός συζητήσιμος. Ωράριο: 
09:00-17:00. Τηλ: 210 3452522, 210 4838325.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα έμπειρη, για παραγγελίες 
και επιδιορθώσεις στο Παλαιό Φάληρο. Τηλ: 
210 9848020.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζωτής, με γνώση κοπής - ραφής επί 
μέτρο, από βιοτεχνία στρατιωτικών στολών στην 
Εθνική Άμυνα. Τηλ: 210 6722228, 210 6722226.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ζαχαροπλαστείων ζητείται Τεχνολόγος 
Τροφίμων ως Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία 5 ετών σε ανάλογη θέση. 
Βιογραφικά στο e-mail: loagsm@gmail.com.

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕ ελαιουργικές επιχειρήσεις, με 
έδρα στην ΒΙΠΕ Μεγάρων, ζητά να προσλάβει 
Τεχνολόγο Τροφίμων (ΑΕΙ-ΤΕΙ) για την κάλυψη 
θέσης υπεύθυνου βάρδιας παραγωγής. Βιογραφικά 
στο e-mail: agrotikisa_cv@yahoo.gr.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια, με προϋπηρεσία σε ραφή 
δειγμάτων - επιδιορθώσεις στον Kολωνό. Τηλ: 
210 5353591, 6942 895666, 6985 037029.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιάστρια ρούχων-πυζαμών, από 
βιοτεχνία πυζαμών στη Θεσσαλονίκη για εξωτε-
ρική συνεργασία. Εμπειρία κυρίως στη γυναικεία 
πυζάμα. Βιογραφικά στο e-mail: info@dustin.gr.

ΑΤΟΜΑ που γνωρίζουν κοπτοράπτη και τιγκέλι, 
ζητούνται από βιοτεχνία στη Νέα Ιωνία. Τηλ: 210 
2770072.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κόπτης /τρια με εμπειρία, από βιοτεχνία 
γυναικείων ενδυμάτων για πλήρη απασχόληση. 
Τηλ: 210 2815061.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ράφτης πεπειραμένος, ή Μοδίστρα 
με εμπειρία σε επιδιορθώσεις ρούχων. Τηλ: 
210 6753886.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος/η Παραγωγής-Τεχνολόγος 
Τροφίμων, από γαλακτοβιομηχανία στον Ασπρό-
πυργο. Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ Χημικός Μηχανικός 
ή Τεχνολόγος Τροφίμων. 5 έτη προϋπηρεσίας 
σε βιομηχανία τροφίμων και σε οργάνωση πα-
ραγωγής. Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. 
E-mail: bonito@otenet.gr, fax: 210 5573215.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοντελίστ - Πατρονίστ, για βιοτεχνία 
γυναικείων ενδυμάτων στο Μοναστηράκι. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@oris.gr, τηλ: 210 3232826.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ πεπειραμένη ζητείται από επιδιορ-
θωτήριο ρούχων στο Μαρούσι και την Κηφισιά. 
Τηλ: 210 6143040, 6938 142185.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ τσαντών, ζητά Γαζώτρια /ης, με 
πείρα στο αντικείμενο στην Αγία Παρασκευή. 
Τηλ: 210 6001909.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για πλέξιμο, από εργοστάσιο 
στη Σίνδο, με γνώση από στρογγυλές μηχανές. 
Τηλ: 2310 795390.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία σε εργοστάσιο 
επεξεργασίας κρεάτων στο Λάκωμα Χαλκιδικής. 
Πλήρης απασχόληση. Τηλ 2399 020110, υπεύ-
θυνος επικοινωνίας: κος Διδασκάλου Ηλίας.

 

Στελέχη & Μηχανικοί Ναυτιλίας 
- Ναυτικοί - Marine
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός - Βοηθός με γνώσεις 
σε πετρελαιομηχανές θαλάσσης, από συνερ-
γείο σκαφών αναψυχής στον Πειραιά. E-mail: 
dalezios@otemet.gr, τηλ: 210 4534415, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης - Ηλεκτρολόγος - Αυτοματι-
στής με εμπειρία στους αυτοματισμούς πλοίων, 
γνώση Αγγλικών και Η/Υ απαραίτητη. E-mail: 
info@editautomation.com, τηλ: 210 4110007.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ εταιρία (Ν.89/67) διαχείρισης Bulk 
Carriers, στην Κηφισιά, ζητά Υποπλοίαρχο ή νέο 
Πλοίαρχο για τη θέση του Βοηθού στο τμήμα 
Operations. Απαραίτητη η γνώση Αγγλικής και 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: ncmhrm@gmail.com.

Οδηγοί - Αποθηκάριοι - Logistics 
- Μεταφορές - Αεροπορία
ΕΤΑΙΡIA παραγωγής καλλυντικών - ειδών 
κομμωτηρίου ζητά Αποθηκάριο, για πλήρη 
απασχόληση. Προσόντα: άδεια οδήγησης και 
χρήση Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: info@imel.
gr, τηλ: 210 9763190.

Η SIGMA έπιπλα γραφείου ζητά Υπάλληλο για τη 
θέση του Αποθηκάριου - Mονταδόρου. Προσόντα: 
βασικές γνώσεις Η/Υ, θα εκτιμηθεί εμπειρία στο 
μοντάζ επίπλων. Βιογραφικά στο e-mail: ilias@
sigmaoffice.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδικών κατασκευών ζητά Αποθηκάριο 
με προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: cv@
pafos.gr, τηλ: 2262 056235.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Ε’ κατηγορίας, από εταιρία εθνι-
κών μεταφορών, με έδρα τον Ασπρόπυργο. Τηλ: 
210 5578180, ώρες επικοινωνίας: 09:00-12:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Γ΄κατηγορίας, με προϋπηρεσία 
σε διανομή κρεάτων. Απαραίτητα: με ηλεκτρονική 
κάρτα ταχογράφου. Τηλ: 210 4837370.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως Οδηγός - Συνοδός, μη καπνί-
στρια από κυρία στη Γλυφάδα, για 10-15 ώρες 
την εβδομάδα. Τηλ: 6943 529614.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος με επαγγελματικό δίπλωμα 
αυτοκινήτου, για εργασία σε πολυκατάστημα στον 
Κολωνό, για πωλήσεις, αποθήκες και μεταφορές. 
Τηλ: 210 5143954.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορίας ανταλλακτικών ζητά Οδηγό 
- Αποθηκάριο. Απαραίτητα προσόντα: δίπλωμα 
Γ’ κατηγορίας και ΠΕΙ, κάτοχος μηχανής, γνώση 
λεκανοπεδίου και πρακτορειών Αττικής. Βιογρα-
φικά στο e-mail: niki@soldatos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για το τμήμα αποθήκης 
σε ξενοδοχείο. Βιογραφικά στο e-mail: mgr@
konstantinospalace.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Οδηγός για εξωτερικές εργα-
σίες και αποθήκη, κάτοχος διπλώματος Ι.Χ. και 
μοτοσικλέτας, με γνώση Αγγλικών και Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv2015mail@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αποθηκάριος, χωρίς οικογενειακές 
υποχρεώσεις, με δυνατότητα διαμονής στο χώρο 
εργασίας, με τεχνικές γνώσεις για χημικές του-
αλέτες. Τηλ: 210 9646392.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης - Οδηγός, με δίπλωμα Γ’ 
κατηγορίας για μεταφορικές σε επαρχία. Fax: 
210 3417311.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης Αποθήκης, από εταιρία γε-
ωργικών μηχανημάτων. Απαραίτητα προσόντα: 
εμπειρία σε αποθήκη, επιμελής εμφάνιση, εκπλη-
ρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Βιογραφικά 
στο e-mail: human.resources@papadopoulos.
com.gr, τηλ: 210 5193100.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός, από εταιρία γεωργικών 
μηχανημάτων για μετακινήσεις εντός Αττικής. 
Απαραίτητα προσόντα: επαγγελματικό δίπλωμα 
Γ’ κατηγορίας και άνω, εκπληρωμένες στρατι-
ωτικές υποχρεώσεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
human.resources@papadopoulos.com.gr Τηλ: 
210 5193100.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο χώρο της μόδας, αναζητά Αποθη-
κάριο και Βοηθό αποθήκης, με προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση απαραίτητη. Fax: 210 9939204.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οδηγοί, από εταιρία ενδυμάτων, με 
επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγο-
ρίας (Π.Ε.Ι.) και δίπλωμα μηχανής. Απαραίτητη 
η επισύναψη φωτογραφίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: th.petridis@celestino.gr, ώρες επι-
κοινωνίας: 09:00-15:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Αποθηκάριου με απαραίτητα 
προσόντα: διαχείριση παραγγελιών, διαχείριση 
αποθήκης, εμπειρία σε διαδικασίες logistics, 
αρκετά καλή γνώση Αγγλικών, πολύ καλή γνώση 
Ms office. Απαραίτητη προϋπηρεσία 2 χρό-
νων σε ανάλογη θέση. Ε-mail: mar-comm@
medisana.gr.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ Οδηγός ζητείται για μετα-
φορά προσώπων και εξωτερικές εργασίες. 
Απαραίτητα: άριστη γνώση Αττικής, εμπειρία 
αυτοκινήτων, Mercedes και συστάσεις. Βιο-
γραφικά στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός - Πωλητής επί αυτοκινήτου, 
από εταιρία προϊόντων ζύμης. Δίπλωμα Γ΄ 
κατηγορίας, γνώστης αγοράς mini market, 
κατεψυγμένα προϊόντα και κρεοπωλεία. Τηλ: 
210 5580318, 210 5578542.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός, με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας 
κάτοικος Χαϊδαρίου, Ελευσίνας - Ασπρόπυργου 
και Αιγάλεω, για εργασία. Τηλ: 210 5580450.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός, με βαν μέχρι 3 τόνους, για 
συνεργασία με εισαγωγική εταιρία. Τηλ: 210 
8104018.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Yπάληλος σε μεταφορική εταιρία. 
Απαραίτητη η γνώση Ελληνικής γλώσσας, 
Σερβικής και Αγγλικής καθώς και Η/Υ. Βιο-
γραφικά στο e-mail: cvtranssubmit@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αποθηκάριος για ημιαπασχόληση, 
σε εμπορικό κατάστημα στο κέντρο της Θεσ-
σαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: info@
el-fashion.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Επαγγελματίες Οδηγοί αστικού 
λεωφορείου στη Γερμανία. Δίπλωμα της κατη-
γορίας D, γνώσεις της Γερμανικής γλώσσας. 
Κυριακές, αργίες, νυχτερινά. Βιογραφικά στο 
e-mail: vasileios.patsilas@primajob.de, τηλ: 
3023 92110534, 3069 86600466.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός από εταιρία οδικής βοήθειας 
με προϋπηρεσία για κάλυψη νυχτερινής βάρδιας 
στο Μοσχάτο. Τηλ: 210 9567840, 6944 375858.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Courier με δικό του μηχανάκι, 
από εταιρία courier στη Γλυφάδα. Να έχει και 
δίπλωμα αυτοκινήτου. Βιογραφικά στο e-mail: 
ccglyfadas@courier.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός και Groom, για μικρό ξε-
νοδοχείο παραλίας. Καλή γνώση Aγγλικών 
απαραίτητη, με δίπλωμα για πούλμαν 9 ατόμων. 
Παρέχονται: διαμονή, διατροφή, ασφάλεια. Βιο-
γραφικά στο e-mail: mykonospalace@aol.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός, με άδεια οδήγησης 3ης κα-
τηγορίας για απασχόληση 3 μέρες την εβδομάδα 
ως Οδηγός απορριμματοφόρου. Βιογραφικά 
στο e-mail: driver210515@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Γ’ κατηγορίας και ΠΕΙ, με 
άδεια γερανού για έργο οπτικών ινών σε πε-
ριοχές Μακεδονίας, εκτός Θεσσαλονίκης. Τηλ: 
2310 703570.

TO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Skiathos Palace ζητά για 
εποχική απασχόληση, Οδηγό, κάτοχο διπλώ-
ματος κατηγορίας Γ και Δ (πιστοποίηση ΠΕΙ) 
με γνώσεις Αγγλικών. Προσφέρονται: διαμο-
νή-διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: info@
skiathos-palace.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τον Ασπρόπυργο, ζητά Οδηγό 
με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας. Παρέχεται: βασικός 
μισθός. Fax: 210 4830208, 210 5580348.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α με μηχανάκι, από εταιρία ταχυ-
μεταφορών. Παρέχεται: μισθός, bonus στο Νέο 
Ψυχικό. Ωράριο: 10:00-14:00. Τηλ: 210 6725860.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ εταιρία λιανικής πώλησης ζη-
τείται Οδηγός. Βιογραφικά στο e-mail: gm@
konstandinidis.gr.

Τουρισμός - Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
- Τουριστικά Γραφεία
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες, για απασχόληση σε 
μεγάλο ξενοδοχείο της Ρόδου. Προσφέρονται: 
μισθός νόμιμος, διαμονή και φαγητό. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@elegant-fs.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ναυαγοσώστες, για τη θερινή πε-
ρίοδο για κάλυψη θέσεων σε Πάτρα και Δήλε-
σι. Απαραίτητα πτυχίο και άδεια Ναυαγοσώστη 
από λιμεναρχείο. Βιογραφικά στο e-mail: info@
lifeguardtraining.gr, fax: 210 4132208.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα στην Κρήτη, με προτίμηση 
σε νέες που μιλούν Ρώσικα. Παρέχονται: ικανο-
ποιητικός μισθός, διαμονή, διατροφή, ασφάλεια. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: alpha.
employment@outlook.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Νότια Ρόδο ζητά Ρεσεψιονίστ, 
να μιλά καλά Γερμανικά και Αγγλικά. Βιογραφικά 
στο e-mail: tsiligiris@mitsishotels.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για το τμήμα αποθήκης 
σε ξενοδοχείο. Βιογραφικά στο e-mail: mgr@
konstantinospalace.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στο Καμάρι Σαντορίνης ζητά-
ει Νυχτερινό Υπάλληλο Υποδοχής. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: akoumitzelis@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προϊστάμενη Καθαριότητας με μεγάλη 
εμπειρία, για μικρή ξενοδοχειακή μονάδα στη 
Σαντορίνη. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: manager@aquasuites.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προπονητής θαλάσσιου σκι για θερινή 
σεζόν στην Ίο Κυκλάδων. Tηλ: 6932 354799.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα και Καθαρίστρια, σε 
ξενοδοχείο στα Καλάβρυτα. Προσφέρονται: 
διαμονή, φαγητό και μισθός. Τηλ: 6980 857584.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα για ξενοδοχείο στη Θάσο. 
Τηλ: 25930 61095.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 3* στη Σκιάθο αναζητά Προσω-
πικό για την σεζόν. Καμαριέρα, (μέχρι αρχές 
Οκτωβρίου), και άτομο για υποδοχή, (μέχρι 
αρχές Οκτωβρίου). Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@melinasjobs.gr, κωδ: Ref: ΣΚ04.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Κάρπαθο αναζητά έμπειρη 
Καμαριέρα για τη σεζόν 2015 (Ιούνιο μέχρι 
Οκτώβριο). 7ήμερο, ωράριο: 07:00-16:00. 
Παρέχονται: διαμονή, διατροφή, ασφάλεια. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobs@melinasjobs.
gr, κωδ: Ref: Kar03.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στη Σαντορίνη αναζητά 
νέες, για τη θέση της Receptionist. Απαραίτητες 
γνώσεις της Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας. 
Τηλ: 6944 651955.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στη Σαντορίνη ζητά 
νέα ως Καμαριέρα. Παρέχονται: διαμονή και 
σίτιση στο χώρο του ξενοδοχείου. Τηλ: 6944 
651955.

ΓΡΑΦΕΙΟ γενικού τουρισμού, ζητά έμπειρους 
Υπαλλήλους με γνώσεις αεροπορικού εισιτηρίου 
(sabre), ακτοπλοϊκού εισιτηρίου και Αγγλικής 
γλώσσας. Fax: 210 6120164.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για εργασία στην κουζίνα ως 
Λαντζιέρα, για πλύσιμο πιάτων και παραγωγή 
εδεσμάτων του πρωινού μπουφέ, στο ξενοδοχείο 
Calypso στη Χανιώτη Χαλκιδικής. Τηλ: 2374 
051890, 6947 706670.

TO LICHNOS BEACH, πολυτελές ξενοδοχείο στην 
Πάργα, ζητά να προσλάβει Υπάλληλο Υποδοχής. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@lichnosbeach.gr.

ΤΟ LICHNOS BEACH πολυτελές ξενοδο-
χείο στην Πάργα, ζητά να προσλάβει Guest 
Relations Manager. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@lichnosbeach.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για ενοικιάσεις αυτο-
κινήτων στη Θάσο, με γνώσεις Αγγλικών και 
δίπλωμα αυτοκινήτου. Παρέχονται: μισθός και 
ένσημα. Τηλ: 6945 294602, κα Νίτη Ελισσάβετ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα για καθαρισμό δωματίων, 
στο ξενοδοχείο Calypso στη Χανιώτη Χαλκι-
δικής, για Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο 2015. Τηλ: 
6947 706670.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό για στελέχωση ενοικι-
αζόμενων διαμερισμάτων στα Φηρά. 1 άτομο 
για υποδοχή με εμπειρία, και απαραίτητη γνώ-
ση Αγγλικών-Η/Υ, και 1 άτομο για καθαριότητα, 
με εμπειρία-επαρκή γνώση Αγγλικών. E-mail: 
adamigou@gmail.com, τηλ: 6977 228630.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Πρέβεζα ζητά να προσλάβει 
Καμαριέρες, Σερβιτόρους και Αισθητικό. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@poseidonbeach.gr, 
τηλ: 26820 51291, 6976 759267, κα Αναστασία.

TOUR OPERATOR in Rhodes is seeking for young 
people eager to work, as tour Εscorts-Guides. 
Additional foreign languages and experience 
desirable. CVs : info@rhodessegwaytours.com, 
code: RHDESC.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ναυαγοσώστης /τρια για παραλία 
στην περιοχή της Πάτρας. Τηλ: 6974 977470.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Λογιστηρίου, για ξε-

νοδοχειακή μονάδα στη Σαντορίνη, με γνώση 
καταχώρησης στοιχείων Γ’ κατηγορίας. Άμεση 
πρόσληψη και 12μηνη απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: astroae@otenet.gr, τηλ: 6947 188318.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα και Καθαρίστρια, από ξε-
νοδοχείο στα Καλάβρυτα. Παρέχεται: διαμονή, 
φαγητό και μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@villa-oneiro.gr, τηλ: 6945 776821.

H PEOPLE OF THE WORLD ζητά Υπάλληλο 
Τουριστικού Γραφείου, με απαραίτητη γνώση 
συστήματος κρατήσεων GDS, Αγγλική γλώσσα 
και επικοινωνιακό χαρακτήρα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@peopletravel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υδραυλικός Συντηρητής με 3ετή προ-
ϋπηρεσία, για απασχόληση σε ξενοδοχείο στη 
Ζάκυνθο. Προτιμητέος με γνώσεις εργασιών 
όπως ελαιοχρωματισμοί, συντήρηση κήπων. 
Βιογραφικά στο e-mail: captain@navigatorltd.
gr, fax: 210 6230789.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα με προϋπηρεσία, από κε-
ντρικό ξενοδοχείο. Απαραίτητη άδεια εργασίας. 
Fax: 210 3312942.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για ρεσεψιόν ξενοδοχείου στην 
Κεφαλονιά για τη σεζόν. Παρέχονται: καλός μι-
σθός ένσημα, διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά 
στο e-mail: akouteri@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής για ξενοδοχείο 
4* στη Μύκονο. Παρέχεται: διαμονή και διατροφή. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@petinoshotels.gr.

CAFE - εστιατόριο στον Πειραιά, ζητά Ναυα-
γοσώστες, με προϋπηρεσία απαραίτητη. Βιο-
γραφικά στο e-mail: logistirio@pisinacafe.gr, 
fax: 210 4511325.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πεπειραμένοι Front Office Manager 
και Υπάλληλος Υποδοχής, από ξενοδοχείο 5* 
στη Μύκονο. Βιογραφικά στο e-mail: info@
tharroeofmykonos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος, Barman και Σερβιτόρος, 
στο ξενοδοχείο Epavlis στο Καμάρι Σαντορίνης. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@epavlishotel.com, 
fax: 2286 034293, τηλ: 6974 192386, κα Μαρία.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Κομμώτρια πτυχιούχος κομμω-
τικής με γνώση manicure-pedicure για εργασία 
στο τμήμα spa του ξενοδοχείου Lagomandra 
Hotels. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών ή Ρωσικών. 
Παρέχεται διαμονή-διατροφή. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: info@lagomandra.gr, 
τηλ: 2375 072217.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής στη Σαντορίνη. 
Θα προτιμηθούν όσοι διαμένουν στο νησί. Βιο-
γραφικά στο e-mail info@anamar.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Receptionist για απογευματινή ερ-
γασία (ημιαπασχόληση) σε κεντρικό ξενοδο-
χείο της Αθήνας. Απαραίτητη η άριστη γνώση 
Αγγλικών και η γνώση extranets, εργαλείων 
internet για προβολή ξενοδοχείου. E-mail: 
athensboutiquehotel@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στον Ορνό της Μυκόνου αναζητεί 
άμεσα νέα, για το τμήμα της υποδοχής (reception). 
Βιογραφικά στο e-mail: info@enlefko.com.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελές στη Φολέγανδρο ζητά 
Υπάλληλους Υποδοχής, με εμπειρία τουλάχιστον 
3 χρόνια. Απαραίτητη γνώση Ερμή windows 
και άπταιστα Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@aspalathras.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητά Προϊσταμέ-
νη Ορόφων με προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: operations@poseidon-paros.gr, fax: 
22840 42649.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα για ξενοδοχείο στη Γλυ-
φάδα. Προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία απαραίτητη. 
Τηλ: 210 8981353.

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο Hellenic Island Services 
Santorini, αναζητά Υπαλλήλους για το τμήμα 
κρατήσεων. Απαραίτητη η προϋπηρεσία, καθώς 
και η γνώση Η/Υ και Αγγλικών. Προσφέρεται 
ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών. E-mail: cv@
santorini.his.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθαρίστριες και Καμαριέρες για 
απασχόληση σε ξενοδοχεία εντός Αθήνας. Νό-
μιμες αποδοχές, ασφάλιση. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@elegant-fs.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α, από γραφείο στο κέντρο της 
Κηφισιάς. Άριστη γνώση amadeus, Αγγλικών, 
Η/Υ και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Βιογραφικά 
στο e-mail: captain@navigatorltd.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες /οι ως Υπάλληλοι Γραφείου, 
από νεοσύστατο τουριστικό όμιλο επιχειρή-
σεων. Γνώση Αγγλικών, Η/Υ, office, internet 
επιθυμητή. Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, 
ισχυρή προσωπικότητα, 8ωρο. Βιογραφικά στο 
e-mail: travelpointgr1@gmail.com.

TOUR OPERATOR in Rhodes is seeking to 
employ young people eager to work, experienced 
in sales or promotion. Knowledge of additional 
foreign languages desirable. CVs: info@
rhodessegwaytours.com, code: RHDSLS.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής, με προϋπηρεσία, 
και τουλάχιστον γνώση Αγγλικών, για το Melian 
Boutique Ηotel and spa. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@melian.gr, τηλ: 6934 253337.

Εστίαση - Μάγειρες -  
Παρασκευαστές
ΖΗΤΕΙΤΑΙ 1 Μάγειρας και 3 Καμαριέρες, δια-
θέσιμοι άμεσα έως τέλος σεζόν. Παρέχονται: 
σίτιση, στέγαση και ασφάλιση. Βιογραφικά στο 
e-mail: chainhotelcvs@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Kitchen Stewards (λάντζα και Βοη-
θός) από ξενοδοχείο Α’ κατηγορίας στην Πάρο. 
Απαραίτητη ανάλογη προϋπηρεσία τουλάχιστον 
2 χρόνια. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: cv@minois-village.gr.

TO ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Hytra αναζητά Μάγειρες, 
με προϋπηρεσία απαραίτητη σε ξενοδοχείο ή 
εστιατόριο, γνώση Αγγλικών. Προσφέρονται: 
δυνατότητες εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: 
anastasiosmantis@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας - Ψήστης. Παρέχονται: δι-
αμονή και διατροφή. Τηλ: 0049 1715375045, 
κος Βάιος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ευπαρουσίαστος Σερβιτόρος, που να 
γνωρίζει την Γερμανική γλώσσα. Παρέχονται: 
διαμονή και διατροφή. Τηλ: 0049 1715375045, 
κος Βάιος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος, Barman και Σερβιτόρος, 
στο ξενοδοχείο Epavlis στο Καμάρι Σαντορίνης. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@epavlishotel.com, 
fax: 2286 034293, τηλ: 6974 192386, κα Μαρία.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Σερβιτόρα στην Αστυπάλαια. 
Παρέχονται: ικανοποιητικός μισθός, διαμονή, 
διατροφή, ασφάλεια. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: alpha.employment@outlook.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι /ες από cafe - club, για 
απογευματινή και βραδινή εργασία. Τηλ: 210 
6399053, 6978 110830.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μπουφετζής - Barista, από εταιρία 
εστίασης στα Βόρεια Προάστια, με σχετική εμπειρία 
στο αντικείμενο. Επικοινωνιακός, με όρεξη για 
δουλειά και προοπτικές εξέλιξης. E-mail: venetis.
tatoiou@venetis.com.gr, fax: 210 8071162.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Barman και Σερβιτόροι /ες, από κα-
φετέρεια στο κέντρο της Κηφισιάς, με εμπειρία. 
Τηλ: 210 6236737.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μάγειρες Β΄ από εστιατόριο στο 
Νέο Ψυχικό. Τηλ: 6944 742090, 210 6716803.

CAFE - bar στο Πόρτο Ράφτη, ζητά έμπειρους 
Σερβιτόρους για την καλοκαιρινή περίοδο. Έναρξη 
30/5/2015. Τηλ: 6976 193876.

CAFE - bar στο Πόρτο Ράφτη ζητά έμπειρο 
Barman, για την καλοκαιρινή περίοδο. Έναρξη 
από 1/6/2015. Τηλ: 6976 193876.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ψητοπωλείο στη Λυκόβρυση ζητά 
Σερβιτόρους, Διανομείς και Τυλιχτές /τριες, για 
μόνιμη απασχόληση. Τηλ: 210 2815545.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα εμφανίσιμη, ως Σερβιτόρα για 
αίθουσα καφέ. Απογευματινή εργασία 3-4 φορές 
την εβδομάδα στη Ζωγράφου. Τηλ: 210 7717885, 
6977 403669, ώρες επικοινωνίας: 15:00-17:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Βοηθοί Σερβιτόρων και Σερβιτό-
ροι, από εστιατόριο στο Νέο Ψυχικό. Τηλ: 6944 
742090, 210 6716803.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Βοηθός κουζίνας στο Μεγανήσι 
της Λευκάδας. Τηλ: 6983 000334, κος Αγησίλαος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Barista νέος /α, με απαραίτητη προϋ-
πηρεσία, για espresso bar στο Μαρούσι. Πρωινή 
απασχόληση. Τηλ: 210 6897097.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρτεργάτης από αρτοποιείο στο Πα-
γκράτι. Τηλ: 210 7512848, 6937 131334 ώρες 
επικοινωνίας πρωινές.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψήστης /τρια για πάσο κουζίνας και 
άτομα για προετοιμασία για κουζίνα εστιατορίου. 
Τηλ: 6944 214730.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τυλιχτές από ψητοπωλείο στο Νέο 
Ηράκλειο, πλησίον ΗΣΑΠ. Παρέχονται: υψηλές 
αμοιβές, πρωινή και βραδινή εργασία. Τηλ: 6974 
933581, 210 2815030.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Ψήστη - Τυλιχτή, για 4ωρη 
βραδινή εργασία στο Ηράκλειο. Τηλ: 210 2725100.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με εμπειρία σε κουζίνα, από cafe - 
bar στο Πόρτο Ράφτη. Έως τέσσερα μεροκάματα 
και θα προτιμηθούν κάτοικοι από γύρω περιοχές. 
Τηλ: 6976 193876.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες, Barwoman, Βarman και 
άτομα για μπουφέ με εμπειρία στην παρασκευή 
καφέδων, από εταιρία στην Κυψέλη. Προτιμούνται 
κάτοικοι περιοχής. Τηλ: 210 8628464.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κρεοπώλης, για κατάστημα με έδρα 
τη Δροσιά. Τηλ: 210 5590994, 210 8133371, 
κος Κώστας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια να ειδικεύεται στον καφέ, 
από αρτοποιείο στο Χαϊδάρι. Τηλ: 210 9028111.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για κουζίνα ξενοδοχείου στη Σκόπε-
λο, Βοηθός Μάγειρα. Βιογραφικά στο e-mail: 
gm.blue@skopeloshotels.eu, τηλ: 6937 062969.

ΨΗΣΤΗΣ με γνώσεις Ελληνικής κουζίνας και 
ψαριού, ζητείται από εστιατόριο στη Νάξο. E-mail: 
farosnaxos@gmail.com.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για μπουφέ σε κατάστημα στο 
Meditaranean Cosmos για fulltime απασχόλη-
ση, με μεταφορικό μέσο. Βιογραφικά στο e-mail: 
argyroykaterina@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στο Καμάρι Σαντορίνης ζητάει 
Β’ και Γ’ Μάγειρα. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: akoumitzelis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος /α, για εστιατόριο σύγχρονης 
μεσογειακής κουζίνας στην Κύθνο. Παρέχονται: 
διαμονή, ασφάλιση κλπ. Εργασία μέχρι αρχές Σε-
πτεμβρίου. Βιογραφικά στο e-mail: chartinokaravi@
hotmail.com, τηλ: 6936 513106.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψήστης για σχάρα, από εστιατόριο ξε-
νοδοχείου 4*, με προϋπηρεσία άνω των 2 ετών. 
Βιογραφικά στο e-mail: mykonospalace@aol.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τυλιχτής /τρια, από ψητοπωλείο στο Ίλιον, 
για βραδινή πλήρη εργασία. Τηλ: 210 2630044.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για ημιαπασχόληση σε κουζίνα, από 
μεζεδοπωλείο στη Νέα Ιωνία. Tηλ: 210 2139345.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες για ζαχαροπλαστεία 
σε Βύρωνα και Γλυφάδα. Απαραίτητα προσόντα 
εμπειρία στην εστίαση, καλά Αγγλικά. Βιογραφικά 
στο e-mail: alexa.anastasiou@gmail.com.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ξενοδοχείο ζητεί Σερβιτόρα με προϋπη-
ρεσία και άριστη γνώση Αγγλικών για το εστιατόριο 
του. Βιογραφικά στο e-mail: athinacv@gmail.com.

H GRECOTEL Hotels and Resorts, η μεγαλύτε-
ρη ξενοδοχειακή αλυσίδα στην Ελλάδα, ζητεί Α’ 
Ζαχαροπλάστη. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 5*. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@grecotel.com.

H GRECOTEL Hotels and Resorts, η μεγαλύτερη 
ξενοδοχειακή αλυσίδα στην Ελλάδα, ζητεί για την 
επόμενη τουριστική σεζόν A’ Mάγειρα ιταλικής 
κουζίνας. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση. Βιογραφικά στο e-mail: cv@grecotel.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα νέα, να εργαστεί σε Pool 
Bar γνωστού ξενοδοχείου για εποχική εργασία. 
Παρέχονται: ασφάλιση και ωράριο 8ωρο. Βιο-
γραφικά στο e-mail: akouteri@gmail.com, τηλ: 
210 8221097.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στo Ρέθυμνο ζητάει Α’ Σεφ για σεζόν. 
Απαραίτητα: γνώση μεσογειακής-νέας Ελληνικής 
κουζίνας, εμπειρία a la carte, φρέσκια αισθητική στο 
στήσιμο πιάτων-χρήση φούρνων τύπου rational-
Αγγλικά-άριστες επικοινωνιακές-οργανωτικές 
δεξιότητες. E-mail: lemonokipos@gmail.com, 
τηλ: 6974 116114.

ΤΟ LICHNOS BEACH πολυτελές ξενοδοχείο στην 
Πάργα, ζητά να προσλάβει Α’ Μάγειρα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@lichnosbeach.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στη Σαντορίνη αναζητά 
Σερβιτόρους /ες. Τηλ: 6944 651955.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Α’ Σερβιτόροι, για εστιατόριο στο 
κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλ: 6971 505885, 
κος Στέλιος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για εργασία στην κουζίνα ως 
Λαντζιέρα, για πλύσιμο πιάτων και παραγωγή 
εδεσμάτων του πρωινού μπουφέ, στο ξενοδο-
χείο Calypso στη Χανιώτη Χαλκιδικής. Τηλ: 2374 
051890, 6947 706670.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για εργασία στο μπουφέ των πρωινών 
του ξενοδοχείου Calypso, ως Bοηθός. Περιοχή: 
Χανιώτη Χαλκιδικής. Τηλ: 2374 051890, 6947 
706670.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία, σε παραδοσιακό 
καφενείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλ: 
2310 277833.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για μπουφέ και σέρβις σε 
καφετέρια στην Κυψέλη. Τηλ: 210 8628464.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ψήστες -τριες, Τυλιχτές -τριες και 
Σερβιτόρες για ψητοπωλείο. Τηλ: 6992 457096, 
6977 019469.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Πρέβεζα ζητά να προσλάβει 
Καμαριέρες, Σερβιτόρους και Αισθητικό. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@poseidonbeach.gr, τηλ: 6976 
759267, 26820 51291.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ και ξενοδοχεία που έχει υπό την 
επίβλεψη της η λέσχη Διευθυντών Αρχιμαγείρων 
Ελλάδος και το Branch Office Ζακύνθου ζητούν 
Chef Α΄, Β’-Γ’, για τη σεζόν 2015. Μισθός αναλόγως 
προσόντων. E-mail: info@executivechefsclub.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ που διαχειρίζεται η Executive Chefs 
Club of Greece στη Ζάκυνθο ζητά μαθητές για 
πρακτική άσκηση σε κουζίνα. To ξενοδοχείο έχει 
υψηλού επιπέδου All Inclusive. Παρέχεται: διαμονή-
διατροφή. Ε-mail: info@executivechefsclub.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας με εμπειρία στην Ασιατική 
κουζίνα. Βιογραφικά στο e-mail: fb-her@aldiana.
com, τηλ: 6977 097291, κα Γιώτα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας Α’ και Β’, με πολυετή πείρα 
σε ανάλογη θέση, για πολυτελές ξενοδοχειακές 
μονάδες. Βιογραφικά στο e-mail: fb-her@aldiana.
com, τηλ: 6977 097291, κα Γιώτα.

LOOKING for an experienced Confectioner 
willing to move and work in Sydney, Australia 
for traditional pastry shop in Sydney. Provided 
accommodation. Ε-mail: tangerine460@gmail.
com, τηλ: 6140 9229411.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Ζαχαροπλάστη, για ζαχαρο-
πλαστείο στο Χαλάνδρι. Προϋπηρεσία απαραίτητη. 
Τηλ: 210 6000964.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψήστης, από ψητοπωλείο στους Θρα-
κομακεδόνες. Τηλ: 210 2431282, ώρες επικοι-
νωνίας: 13:00-18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τυλιχτής /τρια από ψητοπωλείο στους 
Θρακομακεδόνες. Τηλ: 210 2431282, ώρες επι-
κοινωνίας: 13:00-18:00.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ εστίασης με κεμπάπ στα Μελίσσια, 
ζητά άτομο για τη θέση του Ψήστη - Τυλιχτή για 
Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Τηλ: 6944 
718416, 210 8043838.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τυλιχτής - Ψήστης, από εστιατόριο 
grill στο Χολαργό. Τηλ: 6937 864362, ώρες 
επικοινωνίας: 11:00-15:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο που να φτιάχνει κρέπες, από cafe 
- κρεπερί στη Δραπετσώνα. Τηλ: 6946 338685, 
ώρες επικοινωνίας: 10:00-14:00 και 18:00-21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα χωρίς υποχρεώσεις, για κουζίνα 
σε κατασκήνωση στον Κάλαμο. Τηλ: 210 3301480, 
ώρες επικοινωνίας: 14:00-17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Μάγειρα, από εστιατόριο στην 
Κηφισιά. Τηλ: 210 6230857, 6942 070050.

CAFE - εστιατόριο στον Πειραιά, ζητά Βοηθούς 
Σερβιτόρων, με προϋπηρεσία απαραίτητη. Βιο-
γραφικά στο e-mail: logistirio@pisinacafe.gr, 
fax: 210 4511325.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ στη Σαντορίνη, ζητούν Σερβιτόρο 
- Πορτιέρη. Τηλ: 22860 23736, 6944 782108.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Σερβιτόρου, με πείρα, γνώση 
Αγγλικών από ταβέρνα - μεζεδοπωλείο στο Πα-
λαιό Φάληρο. Κατά προτίμηση κάτοικος περιοχής 
και πλησίον. Τηλ: 210 9425422, 210 9424173.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Barista για ημιαπασχόληση, σε espresso 
bar στο Μαρούσι. Τηλ: 210 6897097.

 

Αγροτικά Εφόδια & Υπηρεσίες 
- Γεωπόνοι - Ζωοτέχνες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κηπουρός, με πείρα και απαραίτητα 
συστάσεις, από παιδικό σταθμό στην Παλλήνη. 
Τηλ: 210 6032527.

Ο ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΟΣ συνεταιρισμός ζητά Υπεύ-
θυνο Διεύθυνσης για την ανθαγορά στον Άγιο 
Αθανάσιο Θεσσαλονίκης. Απαραίτητη εμπειρία 
στη διοίκηση, επιθυμητό πτυχίο γεωπονίας και 
προϋπηρεσία στην ανθοκομία. Βιογραφικά στο 
e-mail: fytoria@otenet.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία γεωργικών μηχανημάτων 
ζητά Πωλητή Ανταλλακτικών. Απαραίτητα: πτυ-
χίο Μηχανολόγου ΑΕΙ-ΤΕΙ-οχημάτων ΤΕΙ-γνώση 
Αγγλικών, Η/Υ-office, υπευθυνότητα-όρεξη-δί-
πλωμα αυτοκινήτου-εκπληρωμένο-στρατιωτικό. 
Επιθυμητά: δεύτερη ξένη γλώσσα-προϋπηρεσία σε 
τμήμα πωλήσεων-εμπειρία στο χώρο γεωργίας. 
Παρέχεται: σταθερό περιβάλλον εργασίας-εκπαί-
δευση-προοπτικές εξέλιξης. Τηλ: 2310 780866.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος φάρμας - εκτροφής που-
λερικών. Πτυχιούχος ΤΕΙ/ΑΕΙ ζωικής-φυτικής 
παραγωγής με διάθεση για έντονη και δημιουργική 
εργασία στα πλαίσια ενός απαιτητικού περιβάλλο-
ντος. Ενδιαφέρον για το αντικείμενο-πρωτογενή 
παραγωγή. Απαραίτητη η εντοπιότητα-δυνατότητα 
άμεσης μετεγκατάστασης. E-mail: hr@aggelakis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης, τσοπάνος για φύλαξη προ-
βάτων. Τηλ: 6970 224056.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης Φυτωρίου, για φυτώριο 
στο Λαγονήσι. 8ωρη πρωινή απασχόληση. Τηλ: 
22910 22131.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εργάτες για σφαγείο ζώων και 
γενικό καθάρισμα σφαχτών στην Εύβοια. Τηλ: 
6974 938640.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία παροχής υπηρεσιών, ζητεί 
Γεωπόνο - Επόπτη δημόσιας υγείας ΑΕΙ - ΤΕΙ 
και Υγιεινολόγο Τροφίμων, κάτοχο αυτοκινήτου, 
για μόνιμη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
pcsh@pcsh.gr, τηλ: 210 5147141.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος με εμπειρία σε πώληση 
λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών, γνώση 
υδροπονικών καλλιεργειών. Νέοι/ες, με όρεξη 
για δουλειά και αντοχή σε υπεύθυνη θέση. Προ-
σόντα η πολυπραγμοσύνη-σφαιρική γνώση του 
αντικειμένου. E-mail: agro.career.gr@gmail.com.

Αισθητική - Μόδα - Ομορφιά - 
Γυμναστική - Ευεξία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτρια για manicure - pedicure, 
στο Χαϊδάρι. Τηλ: 210 3300980, 6936 849898.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης Βαφείου, έμπειρος από 
κομμωτήριο στην Άνοιξη. Τηλ: 210 6216975.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μανικιουρίστ με εμπειρία, από κομ-
μωτήριο στην Αργυρούπολη. Τηλ: 210 9952664.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια /ης να γνωρίζει από καλό 
πιστολάκι, από κομμωτήριο στην Αγία Μαρίνα 
Ηλιούπολης. Τηλ: 210 9754540, 6946 788770.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια από κομμωτήριο στο Νέο 
Ηράκλειο. Τηλ: 210 2830124.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Χαλάνδρι, ζητά Κομμώτρια 
και Βοηθό. Τηλ: 210 6800709.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στην Αγία Παρασκευή, ζητά πε-
πειραμένους Βοηθούς καθώς και Μανικιουρίστ 
- Πεντικιουρίστ για μόνιμη εργασία. Οδός: Αγίου 
Ιωάννου. Τηλ: 210 6399094.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στα Μελίσσια ζητά Μανικιουρίστ 
με προϋπηρεσία και άδεια ασκήσεως επαγγέλ-
ματος. Τηλ: 211 7200494.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στα Μελίσσια ζητά έμπειρους 
Τεχνίτες για σαλόνι και βαφείο, καθώς και 
Βοηθούς με προϋπηρεσία. Τηλ: 211 7200494.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ανδρικό ζητά μόνο πεπειραμένη 
Κομμώτρια στη Νέα Σμύρνη. Τηλ: 6944 626497.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ανδρικό και γυναικείο στο Γέρα-
κα, ζητά νέα με εμπειρία στο ανδρικό κούρεμα, 
πιστολάκι. Παρέχονται: μισθός, ασφάλιση και 
ποσοστά. Τηλ: 210 6046766.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κομμωτές /τριες, από κεντρικό κομ-
μωτήριο για άμεση πρόσληψη και εξασφαλισμένη 
εργασία. Εργασία με ημιαπασχόληση. Τηλ: 210 
9563602, 210 9566782, ώρες επικοινωνίας: 
11:00-16:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Κομμωτηρίου με εμπειρία 
για σαλόνι, από κομμωτήριο στην Άνοιξη. Τηλ: 
210 6216975.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Κομμωτηρίου, με γνώσεις 
manicure - pedicure, από κομμωτήριο στο Γαλάτσι 
και Πατήσια. Τηλ: 210 8610553, 210 2013139.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός για κομμωτήριο στο Νέο 
Ηράκλειο. Τηλ: 210 2830124.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο υπεύθυνο, να αναλάβει εξ 
ολοκλήρου manicure - pedicure, αισθητικής 
(και με δικό του πελατολόγιο). Περιοχή: Άγιος 
Στέφανος. Τηλ: 210 6215701.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώση στο ανδρικό κούρεμα 
ή χτένισμα για βαφείο. Πενθήμερο 8ωρο στη Νέα 
Φιλαδέλφεια. Τηλ: 210 2525215.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κολυμβήτριες /ες, από μεγάλο 
γυμναστήριο Νοτίων Προαστίων. Απαραιτήτως 
απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ, με πιστοποίηση σε βρεφική 
κολύμβηση-aqua aerobic, πτυχίο ναυαγοσωστικής 
και αποδεδειγμένη εμπειρία-συστάσεις. Βιογρα-
φικά στο e-mail: bj10112@yahoo.gr.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στους Αμπελόκηπους ζητά νέα, 
εμφανίσιμη για τη θέση της Ρεσεψιόν. Τηλ: 210 
6436806.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κομμωτές για άμεση πρόσληψη σε 
καινούργιο κομμωτήριο στη Κύπρο Λευκωσίας. 
Πολύ καλός μισθός και bonus. Δωρεάν χώρος 
διαμονής (για άτομα από Ελλάδα) με όλα τα έξο-
δα πληρωμένα. E-mail: giorgoskiprianou86@
gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Πρέβεζα ζητά να προσλάβει 
Καμαριέρες, Σερβιτόρους και Αισθητικό. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@poseidonbeach.gr, 
τηλ: 6976 759267, 26820 51291.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κομμώτρια και Μανικιουρίστ στο 
Λουτράκι Κορινθίας. Τηλ: 6972 550269.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες, με καλές αναλογίες για φωτο-
γραφήσεις καλσόν. Άμεση πληρωμή. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: g.k1965@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φυσικοθεραπεύτριες, και Αισθητικοί, 
για φυσοκοθεραπευτικό μασάζ, από πολυτελές 
spa στο Κολωνάκι. Παρέχονται: μισθός, ασφάλι-
ση, bonus, και εκπαίδευση. Τηλ: 210 7251874.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Μαρούσι ζητά έμπειρη Μα-
νικιουρίστ. Τηλ: 210 8061717, 6973 795379.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Μαρούσι ζητά Κομμωτή /
τρια με πείρα 5 ετών και νέους /ες Βοηθούς. 
Τηλ: 210 8061717, 6973 795379.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αισθητικοί - Μανικιουρίστες για 
εργασία σε ινστιτούτο στην Χαλκιδική. Παρέχονται: 
μισθός, ένσημα, σπίτι. Βιογραφικά στο e-mail: 
xmandanh@gmail.com, τηλ: 2374 063150.

ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ The Dixon’s Place στο γήπεδο 
Καραϊσκάκη, αναζητά Γυμνάστρια με πτυχίο από 
ΤΕΦΑΑ για επιτήρηση στην αίθουσα με τα βάρη. 
Βιογραφικά στο e-mail: kodob3ast@msn.com, 
τηλ: 6980 820593, κος Αλεξανδρίδης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια, από κομμωτήριο στην 
Ηλιούπολη για μερική απασχόληση. Τηλ: 6946 
788770, 210 9754540.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, για ονυχοπλαστική, για μόνιμη 
θέση σε κομμωτήριο στο Χαλάνδρι. Τηλ: 210 
6829356, 6948 208214.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια πεπειραμένη, για κομμωτήριο 
στο Παλαιό Φάληρο. Τηλ: 210 9816082.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στη Νέα Σμύρνη, ζητά νέα εκπαι-
δευμένη στο manicure - pedicure, τζελ, λακ και 
τεχνητά νύχια. Τηλ: 210 9415105.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ζητά έμπειρους Τεχνίτες με πολύ 
καλές γνώσεις βαφείου. Περιοχές: Πετρούπολη 
και Ίλιον. Τηλ: 210 5062903.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός από κομμωτήριο στο Κολωνάκι, 
για part time απασχόληση και ΙΚΑ. Κατά προτίμηση 
με γνώσεις manicure - pedicure. Τηλ: 210 7232328.

ΑΛΥΣΙΔΑ κομμωτηρίων ζητά έμπειρο Κουπέρ 
για τα Βριλήσσια. Παρέχεται: υψηλό πακέτο 
αποδοχών αναλόγως προσόντων, άριστο ερ-
γασιακό περιβάλλον, συνεχής εξέλιξη. E-mail: 
msvrillisia@hotmail.com, τηλ: 210 6136497, 
ώρες επικοινωνίας: 8:00-15:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κομμωτές /τριες και Βοηθοί, για 
άμεση πρόσληψη από κομμωτήριο στο Παγκράτι. 
Μόνιμο προσωπικό με αμοιβή αναλόγως προσό-
ντων. Τηλ: 210 7565138, 6945 332561, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κομμωτές και Βοηθοί, από κομ-
μωτήριο στη Δραπετσώνα, οδός Αναπαύσεως 
35. Τηλ: 210 4620478.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Κομμώτριας, για κομμωτήριο 
σε Νίκαια και στον Πειραιά. Τηλ: 6987 705648, 
213 0367255.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτρια Νυχιών για manicure - 
pedicure, με χρήση τροχού, κατά προτίμηση με 
γνώση τεχνητών νυχιών, από studio νυχιών στο 
Περιστέρι. Τηλ: 210 5781707.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό, έμπειρο για κομμωτήριο 
στο κέντρο. Τηλ: 210 3241020.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γυμναστές /τριες με εμπειρία στις 
πωλήσεις, από μεγάλο γυμναστήριο στον Άλιμο. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@overaee.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μανικιουρίστ, έμπειρη με καλές γνώσεις 
κλωστής, για αποτρίχωση από κομμωτήριο στο 
Αιγάλεω. Τηλ: 210 5987628.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός, ευπαρουσίαστη για 
manicure - pedicure, αποτριχώσεις, για τριήμερη 
απασχόληση, από κομμωτήριο πλησίον μετρό 
Ακρόπολης. Παρέχονται και ποσοστά. Τηλ: 6972 
307172, ώρες επικοινωνίας: 09:00-20:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αισθητικοί, για πρακτική, από 
πολυδύναμο κέντρο στην Αγία Παρασκευή. Βι-
ογραφικά στο e-mail: agiaparaskevi@alterlife.
gr, τηλ: 210 6000522.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες Αισθητικοί, για πολυτελές spa 
στο Κολωνάκι. Παρέχονται: μισθός, ασφάλιση, 
bonus και εκπαίδευση. Τηλ: 210 7251874.

 

Καθαριότητα - Φύλαξη -  
Εξωτερικές Εργασίες - Διανομή
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ψητοπωλείο στη Λυκόβρυση ζητά 
Σερβιτόρους, Διανομείς και Τυλιχτές /τριες, για 
μόνιμη απασχόληση. Τηλ: 210 2815545.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για διανομή φυλλαδίων, από 
πιτσαρία στο Περιστέρι. Τηλ: 210 5760255, 210 
5770338.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Kitchen Stewards (λάντζα και Βοη-
θός) από ξενοδοχείο Α’ κατηγορίας στην Πάρο. 
Απαραίτητη ανάλογη προϋπηρεσία τουλάχιστον 
2 χρόνια. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: cv@minois-village.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διανομείς διαφημιστικών φυλλαδίων 
- εντύπων, κάτοικοι περιοχής Γαλατσίου, γνώστες 
του αντικειμένου για ημιαπασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: andrianopoulosioannis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για πλύσιμο, για πρατήριο υγρό 
καυσίμων στη Γλυφάδα. Τηλ: 210 96012409, ώρες 
επικοινωνίας 08:00-16:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προϊστάμενη Καθαριότητας με μεγάλη 
εμπειρία, για μικρή ξενοδοχειακή μονάδα στη Σα-
ντορίνη. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
manager@aquasuites.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως Εσωτερική - Οικιακή Βοηθός 
για ζευγάρι σε σπίτι. Άμεση πρόσληψη. Νομός 
Αττικής. Τηλ: 6936 079907.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο, για φροντίδα ηλικιωμένης, 
3 φορές την εβδομάδα στο Χαλάνδρι. Ωράριο: 
8:00-21:00. Τηλ: 210 9353100, 6937 313551, 
κος Σωτήρης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα και Καθαρίστρια, σε ξενο-
δοχείο στα Καλάβρυτα. Προσφέρονται: διαμονή, 
φαγητό και μισθός. Τηλ: 6980 857584.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φύλακες security με άδεια εργασίας, 
από εταιρία, για την ευρύτερη περιοχή της Αττικής. 
Τηλ: 210 6915118, Δευτέρα-Παρασκευή, ώρες 
επικοινωνίας: 08:00-14:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για εργασία στην κουζίνα ως 
Λαντζιέρα, για πλύσιμο πιάτων και παραγωγή 
εδεσμάτων του πρωινού μπουφέ, στο ξενοδο-
χείο Calypso στη Χανιώτη Χαλκιδικής. Τηλ: 2374 
051890, 6947 706670.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για φύλαξη 2 παιδιών ηλικίας 3,5 
και 5 ετών, για 6ωρη απασχόληση στη Χανιώτη 
Χαλκιδικής. Τηλ: 6947 706670.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο, κάτοικος περιοχής Ζωγράφου 
- Γουδή, για φύλαξη βρέφους 9 μηνών. Ωράριο: 
08:30-16:30. Συστάσεις προϋπηρεσίας απαραί-
τητες. Τηλ: 6947 710869.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό για στελέχωση ενοικιαζόμε-
νων διαμερισμάτων στα Φηρά. 1 άτομο για υποδοχή 
με εμπειρία, και απαραίτητη γνώση Αγγλικών-Η/Υ, 
και 1 άτομο για καθαριότητα, με εμπειρία-επαρκή 
γνώση Αγγλικών. E-mail: adamigou@gmail.com, 
τηλ: 6977 228630.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθητικό Προσωπικό κουζίνας, 
Καθαρίστριες και Λαντζιέρες από ΑΕ εστία-
σης, για κατασκήνωση στη Σιθωνία, για την 
καλοκαιρινή περίοδο. Βιογραφικά στο e-mail: 
kataskinosixalkidiki2015@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για λάντζα, για απογευματινή - 
βραδινή βάρδια στην κουζίνα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@sixkeys.gr, τηλ: 24230 33720, 
24230 33721.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα ως Security να εργασθούν 
σε περιοχές του Δήμου Πατρέων και Δήμου 
Αιγιάλειας, με κάλυψη μέρους των εξόδων 
μετακίνησης. Απαραίτητη προϋπόθεση η άδεια 
προσωπικού ασφαλείας και δίπλωμα ΙΧ. Τηλ: 
6987 851764.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για διανομή εντύπων, στο Κερα-
τσίνι. Τηλ: 210 4621201.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α, ως Διανομέας Delivery, με 
δικό του μηχανάκι από cafe στη Λαμπρινή. Τηλ: 
210 2929097, 6931 580402.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διανομείς, από εστιατόριο στα Βόρεια 
Προάστια. Τηλ: 210 8015455, 6944 526989.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διανομέας από καφετέρια στον Πειραιά, 
γνώστης της περιοχής. Πρωινό ωράριο. Τηλ: 
210 4221893, ώρες επικοινωνίας: 10:00-18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διανομέας, με δικό του μηχανάκι από 
ψητοπωλείο στο Παγκράτι, για βραδινό ωράριο. 
Τηλ: 210 7010332.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διανομέας, με δικό του μηχανάκι, για 
βραδινό ωράριο. Τηλ: 210 4621201.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα και Καθαρίστρια, από ξε-
νοδοχείο στα Καλάβρυτα. Παρέχεται: διαμονή, 
φαγητό και μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: info@
villa-oneiro.gr, τηλ: 6945 776821.

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Massaya στην Ανατολική Θεσ-
σαλονίκη ζητά Προσωπικό Κουζίνας (λάντζα). 
Προσφέρονται: απολαβές ικανοποιητικές, bonus 
καλής απόδοσης και ασφάλιση. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@massaya.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διανομέας με μηχανάκι, για μερική 
απασχόληση για διανομή ειδών αυτοκινήτου, 
σε Χαλάνδρι, Βριλήσσια, Παλλήνη, Γέρακα, 
Παιανία, Πικέρμι. Κάτοικος αντίστοιχων περι-
οχών. Βιογραφικά στο e-mail: papadopoulou.d@
electriclife.gr, τηλ: 210 6925680, ώρες επικοι-
νωνίας: 09:00-16:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός για οικογένεια στην 
Αθήνα. Μισθός ικανοποιητικός, με δυνατότητα 
διαμονής. Τηλ: 210 5231773.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός ως Εσωτερική, στη 
Δροσιά. Τηλ: 210 3317356.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λαντζιέρα, για την καλοκαιρινή περί-
οδο σε ορεινή παιδική κατασκήνωση κοντά στα 
Καλάβρυτα. Τηλ: 6970 290580, 211 7054226.

ΣΟΒΑΡΗ εταιρία στην Αυστραλία επιθυμεί να 
προσλάβει Νοσοκόμους /ες, με πτυχίο και επίσης 
Φροντιστές ηλικιωμένων με εμπειρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: p.marlassi@outlook.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Security νέοι με άδεια υπηρεσιών 
ασφαλείας, για πλήρη απασχόληση. Τηλ: 210 
2407066, ώρες επικοινωνίας 17:00-20:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθαρίστριες και Καμαριέρες για 
απασχόληση σε ξενοδοχεία εντός Αθήνας. Νόμιμες 
αποδοχές, ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@elegant-fs.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως Εσωτερική για βοήθεια στη 
φροντίδα διδύμων αγοριών 4 μηνών. Απαραίτητες 
συστάσεις και εμπειρία στα βρέφη στη Δάφνη. 
Τηλ: 6978 332333.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διανομέας από ψητοπωλείο στους 
Αγίους Αναργύρους. Τηλ: 210 2626993.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα και Καθαρίστρια, από ξε-
νοδοχείο στα Καλάβρυτα. Παρέχεται: διαμονή, 
φαγητό και μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: info@
villa-oneiro.gr, τηλ: 6945 776821.

ΓΡΑΦΕΙΟ καθαρισμού πολυκατοικιών, ζητεί 
έμπειρη νέα στο κέντρο της Αθήνας. Ωράριο: 
10:00-14:00. Τηλ: 210 5247786.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, από εταιρία security, να 
εργασθούν ως Προσωπικό Security στις περι-
οχές: Αίγιο, Αιγείρα, Διακοπτό, Πάτρα, Ακράτα, 
Αιγάλεω, Κομοτηνή. Απαραίτητη προϋπόθεση η 
άδεια security και δίπλωμα ΙΧ. Τηλ: 6980 981773.

TO METROPOLIS SANDWICH ζητά άτομα για 
διανομή. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
info@metropolissandwich.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για καθαρισμό γραφείων 
και πολυκατοικιών, για ημιαπασχόληση με δί-
πλωμα αυτοκινήτου. Ωράριο: 10:00-18:00. Τηλ: 
210 9222120.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για καθάρισμα άμεσα, για εργα-
σία στο Αγκίστρι για ενοικιαζόμενα δωμάτια. 
Παρέχεται: διαμονή, διατροφή, ΙΚΑ, απαραίτητα 
άδεια εργασίας, άδεια παραμονής, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, 
βιβλιάριο υγείας. Τηλ: 6978 516260.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, από εταιρία security, να ερ-
γασθούν ως προσωπικό Security στην Καλαμάτα. 
Απαραίτητη προϋπόθεση η άδεια security. Επιθυ-
μητό το απολυτήριο Λυκείου. Τηλ: 6980 981773.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δωρεάν διαδραστικό σεμινάριο πρώτων βοηθειών
Δωρεάν διαδραστικό σεμινάριο πρώτων βοηθειών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου 
στο κέντρο της Αθήνας (στο Ρομάντσο Αναξαγόρα 3-5, Ομόνοια) από τις 17.30 έως τις 21.30
Για τη συμμετοχή όσων ενδιαφέρονται απαιτείται δήλωση συμμετοχής. Το μάθημα αφορά 
επείγουσες καταστάσεις, μερικές εξ αυτών άμεσα απειλητικές για τη ζωή του παιδιού αλλά 
και κατ’ επέκταση του ενήλικα. Θα αποσαφηνιστεί ο ρόλος του μη ιατρού και της άμεσης 
βοήθειας που μπορεί να παράσχει σε τέτοιες καταστάσεις.
Το μάθημα είναι διαδραστικό και απαιτεί τη συμμετοχή των παρευρισκόμενων.

Ενότητες:
– Καρδιοαναπνευστική ανακοπή-Αναζωογόνηση
– Επιληπτική κρίση
– Σοβαρή Αιμορραγία
– Αναπνευστική απόφραξη-Πνιγμονή
– Λιποθυμικό επεισόδιο
– Σοβαρή αλλεργική αντίδραση-Αναφυλαξία
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6945905153 (ώρες επικοινωνίας 13:00-20:00).
Δήλωση συμμετοχής στο e-mail: markoumary9@gmail.com

Ημέρα Καριέρας της Α.Σ. «Προωθώντας την Απασχόληση»
Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «τοπικό σχέδιο απασχόλησης 
ανέργων και αγροτών στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων» από το δικαιούχο / Α.Σ. «Προωθώντας 
την απασχόληση», Δράση 4: «Δικτύωση μεταξύ των εταίρων και με την τοπική κοινωνία», 
διοργανώνει στις 17 Ιουνίου 2015 σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του ξενοδοχείου Grand 
Serai στα Ιωάννινα, την εκδήλωση του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων «Ημέρα Καριέρας της Α.Σ. 
“Προωθώντας την Απασχόληση”-Ιωάννινα 2015».
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αυτής, το Επιμελητήριο Ιωαννίνων επιδιώκει να φέρει σε 
επαφή τις επιχειρήσεις-μέλη του με τους 97 απόφοιτους των προγραμμάτων κατάρτισης και 
συμβουλευτικής της Πράξης ΤΟΠΣΑ «Προωθώντας την απασχόληση». Οι εν λόγω ωφελούμε-
νοι του έργου, αποφοίτησαν και έλαβαν τις σχετικές βεβαιώσεις κατάρτισης και πιστοποίησης 
γνώσεων που αφορούσαν τέσσερις τομείς εργασιακής αιχμής. 
1. Οργάνωση-Λειτουργία Μικρών Ξενοδοχειακών Μονάδων & Καταλυμάτων και Επιχειρή-
σεων Εναλλακτικού Τουρισμού.
2. Ανάπτυξη επαγγελματικής δραστηριότητας στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
3. Ανάπτυξη επαγγελματικής δραστηριότητας στον Πρωτογενή Τομέα.
4. Ανάπτυξη επαγγελματικής δραστηριότητας και αυτοαπασχόλησης με έμφαση στον τομέα 
της κοινωνικής οικονομίας.
Οι ειδικότητες των ωφελουμένων ανά κατηγορίας μόρφωσης είναι οι εξής:
Μεταπτυχιακό: 1, ΑΕΙ: 18, ΤΕΙ: 8, ΙΕΚ: 7, Λύκειο: 35, ΕΠΑΣ & ΤΕΕ: 1, ΤΕΕ: 3, ΤΕΣ: 3, δημόσια 
μέση τεχνική σχολή: 1, γυμνάσιο: 16, δημοτικό: 3, εργαστήριο ειδικής επαγγελματικής εκ-
παίδευσης και κατάρτισης: 1. από αυτούς, οι 22 έχουν αγροτική εμπειρία.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όπου η κάθε επιχείρηση 
θα διαθέτει το δικό της τραπέζι υποδοχής, με σχετικό ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό 
της επιχείρησης, για να συνομιλήσει με τους υποψήφιους συνεργάτες.

Η συμμετοχή των επιχειρήσεων στην εκδήλωση είναι δωρεάν. Οι δηλώσεις συμμετοχής 
θα γίνονται μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015 στο τηλέφωνο 26510 64013 και στο email 
e.kefala@cci-ioannina.gr.

Υποτροφίες 2015 από το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
Το Δ.Σ. του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, ως διαχειριστής του «Κληροδοτήματος 
Αλέξη Μινωτή εις μνήμην Κατίνας Παξινού», προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016 
δύο (2) υποτροφίες για βασικές ή μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό στις εξής ειδικότητες:
Σε σπουδαστή ή απόφοιτο αναγνωρισμένης δραματικής σχολής, ανωτάτης σχολής καλών 
τεχνών ή αναγνωρισμένης σχολής ελευθέρων σπουδών που θέλει να ειδικευτεί σε μια από 
τις κατευθύνσεις της θεατρικής τέχνης.
Δικαίωμα υποτροφίας έχουν οικονομικά αδύνατοι ταλαντούχοι σπουδαστές ή απόφοιτοι 
αναγνωρισμένων σχολών Δραματικής ή άλλης, συναφούς με αυτή, τέχνης και με ειδικότητες 
που προάγουν τη θεατρική τέχνη γενικότερα, όπως ιδίως του ηθοποιού, σκηνοθέτη, σκηνο-
γράφου, ενδυματολόγου, μηχανικού σκηνής, φωτιστή, ηχολήπτη, φροντιστή, μακιγιέρ και 
κατασκευαστή μασκών και περουκών.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τίτλο σπουδών (πτυχίο) της σχολής από την οποία 
έχουν αποφοιτήσει ή βεβαίωση σπουδών της σχολής στην οποία φοιτούν.
Αποκλείονται όσοι υποψήφιοι λαμβάνουν παράλληλα και για το ίδιο χρονικό διάστημα 
οποιαδήποτε υποτροφία για τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Επίσης οι υποψήφιοι θα πρέπει 
να είναι Έλληνες ή να έχουν ελληνική καταγωγή, να έχουν λευκό ποινικό μητρώο και να μην 
έχουν εκπέσει λόγω υπαιτιότητας τους από δικαίωμα υποτροφίας, η οποία τους έχει τυχόν 
απονεμηθεί στο παρελθόν.
Η επιλογή και ανακήρυξη των υποτρόφων πραγματοποιείται χωρίς διαγωνισμό, με αιτιολο-
γημένη απόφαση της επιτροπής υποτροφιών.
Η μηνιαία χορηγία θα ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 500. Εντός είκοσι (20) ημερών από τη 
δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Μορφωτικό 
Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα δικαιολογητικά τους.
Για την παραλαβή των αιτήσεων και για πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα για τη συμ-
μετοχή δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στη Γραμματεία 
του Ιδρύματος (Θουκυδίδου 13, Πλάκα) και στο τηλέφωνο 210 3221335.

Η αίτηση για τη συμμετοχή και η προκήρυξη είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα www.
miet.gr. Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στη Δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου, στο 
τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Δραματικό τμήμα του Ωδείου 
Αθηνών, στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, στα γραφεία της κοινωφελούς περιουσίας 
(Θουκυδίδου 13, 10558 Αθήνα), και θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ιδρύματος και σε 
μια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Χορήγηση 12 υποτροφιών από την Ακαδημία Αθηνών
Η Ακαδημία Αθηνών ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση δώδεκα 
(12) υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή τo εξωτερικό από τα 
έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως. 
Οι όροι απονομής των υποτροφιών είναι οι ακόλουθοι: 
1. Οι υποτροφίες χορηγούνται για δύο (2) συνεχή ακαδημαϊκά έτη με έναρξη το έτος 2015-
2016, και μπορεί να παραταθούν μέχρι ένα (1) ακόμη έτος, κατά την κρίση της Ακαδημίας 
Αθηνών, εφόσον οι υπότροφοι προσκομίζουν στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών 
τους και τη διαγωγή τους, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση 
ότι τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως επαρκούν. 
2. Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής 
διατριβής σε ένα εκ των καλυτέρων Πανεπιστημίων της Ελλάδας ή του εξωτερικού για την 
πραγματοποίηση των σπουδών τους. Το Ίδρυμα, στο οποίο θα ειδικευτούν οι υπότροφοι, 
καθώς και το πρόγραμμα σπουδών τους υπόκεινται στην έγκριση της Ακαδημίας Αθηνών. Η 
υποτροφία χορηγείται μόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές 
μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δε γίνονται δεκτές.
3. Το ποσόν της υποτροφίας ανέρχεται σε τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00 €) το μήνα, 
εφόσον πρόκειται για υποτροφία εσωτερικού, και σε χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €) το 
μήνα, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εξωτερικού. Επίσης, στον υπότροφο θα καταβληθούν, 
εφόσον πρόκειται για υποτροφία εξωτερικού, τα έξοδα μετάβασής του στο εξωτερικό και, 
μετά τη λήξη της μετεκπαίδευσής του, τα έξοδα επιστροφής του, καθοριζόμενα με απόφαση 
της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών. 
4. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή υπήκοοι άλλων κρατών ελληνικής καταγωγής, πτυχιούχοι Σχολών/Τμημάτων όπως 
ορίζονται στο άρθρο 5, ελληνικών Πανεπιστημίων/Πολυτεχνείων ή ισοτίμων Πανεπιστημίων/
Πολυτεχνείων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βαθμό βασικού τίτλου σπουδών 
τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 
την ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού. 
5. Τα επιστημονικά αντικείμενα, οι Σχολές και τα Τμήματα των οποίων οι πτυχιούχοι γίνονται 
δεκτοί, οι θέσεις και τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν γραπτά οι υποψήφιοι ανά επι-
στημονικό αντικείμενο, είναι τα εξής: Οι υποψήφιοι υπότροφοι, οι επιθυμούντες να μεταβούν 
στο εξωτερικό, θα εξεταστούν επίσης υποχρεωτικά, γραπτά και προφορικά, στην γλώσσα 
διδασκαλίας του Πανεπιστημίου υποδοχής, προαιρετικά δε, με αίτησή τους, και σε περισσό-
τερες από μία ξένη γλώσσα. Η επιτυχία στην ξένη γλώσσα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για τη συμμετοχή των υποψηφίων του εξωτερικού στις εξετάσεις των λοιπών μαθημάτων. 
6. O διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στα Γραφεία του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών 
(δ/νση: Πανεπιστημίου 28), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. 
7. Ημέρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 16η Οκτωβρίου 2015, ημέρα κατά την οποία 
θα πραγματοποιηθεί η εξέταση των ξένων γλωσσών σε όλα τα επιστημονικά αντικείμενα. Οι 
υποψήφιοι κατά τις ημέρες των εξετάσεων πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους 
ταυτότητα. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες προϋποθέσεις και τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά για συμμετοχή στο διαγωνισμό παρέχονται καθημερινά στην Ακαδημία Αθη-
νών-Διεύθυνση Περιουσίας (δ/νση: Σόλωνος 84, 5oς όροφος, 210 3664781) καθώς και στην 
ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών: www.academyofathens.gr

Σειρά συμβουλευτικών σεμιναρίων «σελίδες ψυχολογίας»
Ομάδες συζητούν, εξηγούν και μαθαίνουν πως να διαχειριστούν σοβαρά θέματα της καθη-
μερινότητας. Σειρά συμβουλευτικών σεμιναρίων που απευθύνονται σε ενήλικες θα πραγ-
ματοποιηθούν στις περιφερειακές βιβλιοθήκες του δήμου Θεσσαλονίκης. Τα σεμινάρια με 
γενικό τίτλο: «Σελίδες Ψυχολογίας», θα συντονίζει η ψυχολόγος Ολυμπία Καλαμπαλίκη η 
οποία συμμετέχει εθελοντικά.

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν είναι:
• Τι είναι ψυχοθεραπεία
• Πως διαχειριζόμαστε ένα διαζύγιο με παιδιά ή χωρίς
• Πως διαχειριζόμαστε το πένθος, την απώλεια με παιδιά ή χωρίς
• Πως διαχειριζόμαστε ηλικιωμένους, ανάπηρους στο οικογενειακό περιβάλλον
• Ψυχοπαθολογία παιδιού και τρόποι αξιολόγησης (αυτισμός, δυσλεξία, Δέπυ κ.λ.π.)
• Κοινωνική ψυχολογία (Bulling, διαδίκτυο, παιδοφιλία)
• Διατροφικές διαταραχές (ανορεξία, βουλιμία, κ.λ.π.)
• Διαχείριση χρόνιου πόνου 

Παιδική βιβλιοθήκη σιδηροδρομικού σταθμού-κεντρικές περιοχές Θεσσαλονίκης 
Διεύθυνση: Μοναστηρίου 93Β (2ος όροφος) Τηλέφωνο: 2310 545796 
Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00
Περιφερειακή βιβλιοθήκη Άνω Τούμπας-Ανατολικά προάστια 
Διεύθυνση: Γρηγορίου Λαμπράκη 187 Τηλέφωνο: 2310 950370 
Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015, ώρες: 19:30
Περιφερειακή βιβλιοθήκη Κάτω Τούμπας-Ανατολικά προάστια 
Διεύθυνση: Πυλαίας 59 Τηλέφωνο: 2310 919039 
Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015, ώρες: 17:30
Περιφερειακή βιβλιοθήκη Κωνσταντινουπόλεως-Κεντρικές περιοχές Θεσσαλονίκης 
Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 45 Τηλέφωνο: 2310 315100 
Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015, ώρες: 16:00
Περιφερειακή βιβλιοθήκη Σαράντα Εκκλησιών-Κεντρικές περιοχές Θεσσαλονίκης 
Διεύθυνση: Βιζυηνού 57 Τηλέφωνο: 2310 203443 
Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015, ώρες: 09:30
Περιφερειακή βιβλιοθήκη Τριανδρίας-Κεντρικές περιοχές Θεσσαλονίκης 
Διεύθυνση: Αμοργού 29 Τηλέφωνο: 2310 921660 
Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015, ώρες: 12:00
Πρότυπη σχολική βιβλιοθήκη-Κεντρικές περιοχές Θεσσαλονίκης 
Διεύθυνση: Κασσάνδρου 17-19 Τηλέφωνο: 2310 274708 
Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015, ώρες: 12:00
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9 Ιουνίου
Ο «Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βύρωνα» 
(Ο.Π.Α.Δ.Β.) συνεχίζει για μια ακόμα χρονιά να στηρίζει και να 
στέκεται δίπλα στις προσπάθειες των μαθητών του μουσικού 
εργαστηρίου. 
Τοποθεσία: Δημοτικός κινηματογράφος «Νέα Ελβετία», Νέας 
Ελβετίας 34 και Σεβαστείας. Ώρα: 18:00 

10 Ιουνίου
Οι Εργατικές Λέσχες Νέας Σμύρνης & Καλλιθέας παρουσιάζουν 
στον Κινηματογράφο Μικρόκοσμος την ταινία Μια προλετα-
ριακή χειμωνιάτικη ιστορία, του Julian Radlmaier. 
Οι Εργατικές Λέσχες Καλλιθέας & Νέας Σμύρνης "γυρίζουν το 
γρανάζι" μιας νέας πολιτικής και πολιτιστικής πρότασης. Πρώ-
τος σταθμός, η κινηματογραφική "διανομή" της ταινίας "Μια 
Προλεταριακή Χειμωνιάτικη Ιστορία" (A Proletarian Winter's 
Tale) του 31χρονου Γερμανού σκηνοθέτη Τζούλιαν Ραντλμά-
γερ (Julian Radlmaier) που συμμετείχε στο πάντα "ανήσυχο" 
Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ρότερνταμ το 2014 
(και πολλά ακόμα σημαντικά φεστιβάλ) αφήνοντας τις καλύ-
τερες εντυπώσεις, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίσει τη διανομή 
της στην Ελλάδα.
Τοποθεσία: Μικρόκοσμος Filmcenter, Ν. Κόσμος-Κουκάκι, 
Λεωφόρος Συγγρού 106. Ώρα: 22:30

11 Ιουνίου
Σχεδιάζοντας τη Μετάβαση προς 
Ενεργειακά Αποδοτικές Πόλεις
Εξοικονόμηση Ενέργειας σε επίπε-
δο Δήμων και Δημοτών Διήμερο 
σεμινάριο με ανοιχτές συζητήσεις 
και εργαστήρια διοργανώνει τo 
Δίκτυο Ελληνικών Πράσινων 
Πόλεων, σε συνεργασία με την 
Τεχνόπολη, το Δήμο Αθηναίων, 
τον “Άνεμο Ανανέωσης” και το 
Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας. 
Στόχο έχει τη γεφύρωση του χά-
σματος μεταξύ αναγκών των Δή-
μων και δεξιοτήτων του πολιτικού 
και διοικητικού προσωπικού, την υποστήριξη υλοποίησης 
σχεδίων δράσης ενεργειακής απόδοσης, την ενημέρωση για 
τα οφέλη και τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας, τη διάδοση 

καλών πρακτικών και την υποστήριξη δημιουργίας τοπικών 
συνεταιρισμών για τον έλεγχο της ενέργειας από τις τοπικές 
κοινωνίες. 
Τοποθεσία: Τεχνόπολις, Πειραιώς 100, Αίθ. Δ12. Ώρα: 19:00

12 Ιουνίου
Η ανάγκη των ανθρώπων να γνω-
ρίζουν το παρελθόν τους είναι 
τόσο παλιά όσο και οι άνθρωποι, 
γιατί παρθενογένεση δεν υπάρ-
χει και οι προηγούμενες γενιές 
έχουν σχεδιάσει για τις επόμενες 
το δρόμο που θα πορευτούν.
Η γνώση αυτή, αρχικά γινόταν 
μέσα από την προφορική πα-
ράδοση και στη συνέχεια με το 
γραπτό λόγο. 
Στη δική μας τη γενιά, στην 
Ελλάδα, τη «βεβαρημένη» με 
Ιστορία, τα γεγονότα της νεό-
τερης Ιστορίας δεν τα μαθαίναμε στο σχολείο, αλλά γύρω 
από ένα –συνήθως οικογενειακό- τραπέζι. Συχνά επρόκειτο 
για προσωπικές ιστορίες που συνδυάζονταν με τα πολιτικά 
γεγονότα. 
Οι Ομάδες Προφορικής Ιστορίας Αθήνας, μας προσκαλούν 
στην πρώτη τους γιορτή όπου θα μας αφηγηθούν την ιστο-
ρία της πόλης μας.

Τοποθεσία: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Κέντρο 
Αθήνας, Ακαδημίας 50. Ώρα: 16:30 - 21:30

13 Ιουνίου Ελάτε να γνωρίσουμε την πόλη μας!
Η αγαπημένη συνήθεια των αθηναίων είναι εδώ! Συνεχίζεται 
έως και τον Ιούνιο το πρόγραμμα των δωρεάν ξεναγήσεων, 
μια περιήγηση στον πολιτιστικό πλούτο και τις ομορφιές της 
πόλης μας, από έμπειρους και εξειδικευμένους ξεναγούς, 
που προσφέρει ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & 
Νεολαίας του Δήμου σε συνεργασία με το Σωματείο Διπλω-
ματούχων Ξεναγών.
Τοποθεσία: Ρηγίλλης 1 & Βασ. Σοφίας (Λέσχη Αξιωματικών)
Ώρα: 1.30μ.μ.

14 Ιουνίου
Η “theatre de 
Votanique” παρου-
σιάζει μια σκηνική 
εγκατάσταση πάνω 
σε επτά σκηνές από 
τον Άμλετ. Επτά δια- 
φορετικοί σκηνοθέ-
τες, σε επτά διαφορετικές τοποθεσίες, διάσπαρτες στον εξω-
τερικό χώρο του Ελεύθερου Κοινωνικού Χώρου Βοτανικού 
Κήπου Πετρούπολης. Όλες οι σκηνές που παρουσιάζονται 
έχουν ως βάση την ιστορία από κάθε σκηνή του Άμλετ, αλλά 
παρουσιάζονται μέσα από την οπτική που θέλει ο κάθε σκη-
νοθέτης. Ο θεατής θα διασχίσει μια διαδρομή μέσα στο χώρο 
για να μπορέσει να δει και τις επτά σκηνές και είναι η πρώτη 
φορά που η ομάδα εκμεταλλεύεται όλο το χώρο. Μια αυτο-
οργανωμένη performance επτά σκέψεων.
Τοποθεσία: Βοτανικός Κήπος Πετρούπολης, Ίλιον-Πετρού-
πολη, Πλατεία Αγίου Δημητρίου. Ώρα: 21:30

15 Ιουνίου
Η New Star και η «Μηχανή του Χρόνου» σας καλούν σε 
ένα αφιέρωμα Μνήμης και Τιμής για τα ολοκαυτώματα που 
προκάλεσαν οι Ναζί και τις θυσίες του ελληνικού λαού στην 
κατοχή. 
Μέχρι την 1η Ιουλίου 2015 στις 18.00 δωρεάν στον κινημα-
τογράφο Αλκυονίς New Star Art Cinema, 15 αποκαλυπτικά-
συγκλονιστικά ντοκιμαντέρ, 42 ημέρες προβόλων.
Τοποθεσία: Αλκυονίς New Star Art Cinema, Πεδίο Άρεως 
- Πλ. Βικτωρίας, Ιουλιανού 42-46 και Αριστοτέλους. Ώρα: 
18:00 (καθημερινά)

ΘΕΣΣΑΛΟνιΚη

9 Ιουνίου
Το Θέατρο Σοφούλη και οι λιλιπούτειοι ηθοποιοί 
του θεατρικού εργαστηρίου προσκαλούν το 
κοινό στις παραστάσεις τους. Το προεφηβικό 
(7-11 χρονών) τμήμα παρουσιάζει τη δουλειά 
του την Τρίτη, 9 Ιουνίου στις 8.30 μ.μ.
Τοποθεσία: Θέατρο Σοφούλη, Ανατολικά προ-
άστια, Τραπεζούντος 5 & Σοφούλη. Ώρα: 20:30

10 Ιουνίου
Οι Alien Mustangs ξεκίνησαν το 2010 στη 
Θεσσαλονίκη. Η μουσική τους αποτελεί ένα 
μείγμα από ήχους που υπνωτίζουν, επανα-
λαμβανόμενες νόρμες στα drums και reverb 
κατευθείαν από τα 60's, συνδυασμένα με μια 
παραμορφωμένη ποπ αισθητική. 
Μέσω της ανεξάρτητης Hands In Sand κυ-
κλοφόρησαν το πρώτο τους 7” το 2013 και 
το Μάιο του 2014 το River (10” EP).
Τοποθεσία: Σαλαμίνος 6, Λαδάδικα. Ώρα: 21:45

11 Ιουνίου
Το Οξυγόνο και το περιοδικό Artcore σας κα-
λούν σε μια βραδιά αφιερωμένη στο βασιλιά 
της σκανδιναβικής αστυνομικής λογοτεχνίας, 
Jo Nesbo, με αφορμή την ολοκλήρωση της 
σειράς Χάρι Χόλε και την έκδοση του νέου 
του βιβλίου "Αίμα στο χιόνι". Συντονίζει και 
παρεμβαίνει ο Αλέξανδρος Μυροφορίδης, 
ιδρυτής της ομάδας Gamecraft.
Τοποθεσία: Οξυγόνο, Κεντρικές περιοχές 
Θεσσαλονίκης, Ολύμπου 81. Ώρα: 20:00

12 Ιουνίου
Από τις 29 Μαΐου έως τις 13 Ιουνίου στο 
Mediterranean Cosmos βλέπουμε τον κόσμο 
όπως τα παιδιά, με το πιο ξεχωριστό Kids Festival 
και μοναδικές εκδηλώσεις για όλη την οικο-
γένεια! Δημιουργικά εργαστήρια, Θεατρικές & 
Ψυχαγωγικές παραστάσεις, Εκπαιδευτικά εργα-
στήρια, Εργαστήρια κηπουρικής, Εργαστήρια 
για την ανακύκλωση, Παντομίμα – Tae Kwon 
Do – Zumba Kids, Εκθέσεις και Photo booth.
Τοποθεσία: Mediterranean Cosmos, 11ο χιλ 
Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Μουδανιών
Ώρα: 09:00 -21:00

13 Ιουνίου
Η θεσμοθετημένη εκδήλωση που πραγμα-
τοποιούνταν τα τελευταία 5 χρόνια, με τίτλο 
«Μουσικές και δράσεις στα Μνημεία της πόλης», 
για το 2015 διευρύνεται. Μετονομάζεται σε 
«2310 fest - Ζήσε τη γειτονιά σου και την ιστο-

ρία της» και τοπο-
θετείται χρονικά 
στα πρώτα σαβ-
βατοκύριακα του 
Ιουνίου. Στόχος 
του νέου Φεστι-
βάλ είναι:
• να δημιουργή-
σει μία συμμετο-
χική γιορτή στο πλαίσιο της οποίας κάτοικοι, 
επιχειρηματίες και καλλιτέχνες θα έχουν τη 
δυνατότητα να ενώσουν τις δυνάμεις τους 
και να εμπλακούν σε δράσεις, προτάσεις και 
πρωτοβουλίες που θα προέρχονται από τους 
ίδιους.
• να συνδέσει ενεργά τους κατοίκους και τους 
επιχειρηματίες της κάθε επιλεγμένης γειτονιάς, 
με τα μνημεία και την ιστορία της περιοχής τους, 
ώστε να κατανοήσουν ακόμα περισσότερο τη 
σπουδαιότητά τους και να διαφυλάξουν την 
κληρονομιά τους.
• να προβληθεί η μακρά πολιτιστική παράδο-
ση και ιστορία της Θεσσαλονίκης αλλά και η 
γόνιμη συνέχεια αυτής της παράδοσης μέσα 
από τις δημιουργικές προτάσεις των κατοίκων.
• να προσφέρει προσιτά γεγονότα πολιτιστικής 
αξίας , που σε περιόδους κρίσης όπως αυτή που 
διανύουμε, αποτελούν ανάγκη και αντίδοτο.
• να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη γνω-
ριμία των δημοτών.
Τοποθεσία:  Αρχαία Αγορά (13-14 Ιουνίου),  
Ληταία Πύλη - Άγιοι Απόστολοι (14 Ιουνί-
ου), Πλατεία Ρομφέη (13-14 Ιουνίου). Ώρα: 
10:00 - 21:00

14 Ιουνίου
Η οδός Σαπφούς, μπροστά από την Κτηνιατρική 
σχολή, θα μεταμορφωθεί για λίγες ώρες σε 
μια συνάντηση πολιτισμών και σας προσκαλεί 
να γνωρίσετε συλλόγους και ομάδες ξένων 
κοινοτήτων που ζουν στη Θεσσαλονίκη, που 
θα παρουσιάσουν στοιχεία του πολιτισμού 
τους. Η πόλη στα βήματα του κοσμοπολίτικου 
παρελθόντος της, επιστρέφει με μια γιορτή 
συμβίωσης μιας γειτονιάς με τις κοινότητες των 
μεταναστών για ένα διαφορετικό απόγευμα.
Τοποθεσία: Κτηνιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης, 
Γιαννιτσών & Σαπφούς. Ώρα: 18:00

15 Ιουνίου
Το Κ.Δ.Β.Μ.1 «by CREATeviTY» διοργανώνει 
την 5η ετήσια μαθητική έκθεση και τον 3ο Κα-
τασκευαστικό Διαγωνισμό με θέμα «Gaudi - el 
Modernismo». Σκοπός είναι η καλλιτεχνική 
έκφραση και εξέλιξη των μαθητών αλλά και 
η ανάδειξη του υψηλού επιπέδου γνώσεων 
και δεξιοτήτων που παρέχει το Κέντρο Διά 
Βίου Μάθησης. Η έκθεση περιλαμβάνει έργα 
μαθητών από 10 διαφορετικά μαθήματα που 
αφορούν χειροποίητα κοσμήματα μέσα από 
διάφορες τεχνικές, σχέδια κοσμημάτων, ει-
καστικές κατασκευές, ρούχα και αξεσουάρ. 
Όλα τα εκθέματα βασίζονται στην ύλη και 
στις τεχνικές που διδάσκονται οι μαθητές μέσα 
στη σχολή με επιρροές από το προσωπικό 
γούστο του καθενός. Τοποθεσία: Πολυχώρος 
Πολιτισμού «BLOCK 33» (26ης Οκτωβρίου 
33). Ώρα: 19:00 (15-17 Ιουνίου)
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ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
n Δημοτικές βιβλιοθήκες

➤ Βιβλιοθήκη Ακαδημίας 
Αθηνών «Ιωάννης 
Συκουτρής» 
Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 28, 
ΤΚ 106 79, Αθήνα
Τηλ: 210 3664700,  
φαξ: 210 3643067
e-mail: library@ 
academyofathens.gr

➤ Εθνική Βιβλιοθήκη  
της Ελλάδος
Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 32, 
Αθήνα - Τηλ: 210 3382601
Site: www.nlg.gr 

➤ Μουσική Βιβλιοθήκη  
Μεγάρου Μουσικής
Στεγάζεται στη νέα πτέρυγα του 
Μεγάρου Μουσικής, Βασ. Σοφίας 
& Κόκκαλη 1 - Τηλ: 210 7282771

➤ Ελληνοαμερικάνικη Ένωση 
Διεύθυνση: Μασσαλίας 22,  
4ος όροφος. Τηλ: 210 3680044
Γαλλικό Ινστιτούτο
Διεύθυνση: Σίνα 31, 3ος όροφος
Τηλ: 210 3398652/672

➤ Ελιά
Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5, 
Αθήνα - Τηλ: 210 3211149

➤ Κεντρική Βιβλιοθήκη  
του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου (ΕΜΠ):
Κεντρική Βιβλιοθήκη, τηλ: 210 
7721085, Βιβλιοθήκη / Ανα-
γνωστήριο Κτιρίου Αβέρωφ 
(Ροτόντα), τηλ: 210 7722229, 
Βιβλιοθήκη/Αναγνωστήριο 
Κτιρίου Μπουμπουλίνας-Συλλογή 
Δοξιάδη, τηλ: 210 7723732-34. Στην 
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,  
e-mail: libloan@central.ntua.gr

➤ Ανώτατη Σχολή  
Καλών Τεχνών
Διεύθυνση: Πειραιώς 256,  
Αγ. Ι. Ρέντης
Τηλ: 210 4801204

➤ Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
Διεύθυνση: Σουηδίας 61, Αθήνα
Τηλ: 210 7210536

➤ Βιβλιοθήκη Ιταλικού  
Μορφωτικού Ινστιτούτου
Διεύθυνση: Πατησίων, 47
Τηλ: 210 5242646

➤ EKEBI
Διεύθυνση: Αθανασίου Διάκου 4
Τηλ: 210 9200306-8

➤ Βιβλιοθήκη της Βουλής
Σύνταγμα, τηλ: 210 3707227, 
Μπενάκειο, Άνθιμου Γαζή 2, τηλ: 
210 5102603-4, Καπνεργοστάσιο, 
Λένορμαν 218, Κολωνός, τηλ: 
210 5102605

➤ Ευώνυμος Οικολογική 
Βιβλιοθήκη
Διεύθυνση: Αγίων Ασωμάτων 
9, Θησείο - Τηλ: 210 3316516

➤ Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδος
Διεύθυνση: Λέκκα 23-25,  
1ος όροφος - Τηλ: 210 3291701

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη -  
Αγία Παρασκευή
Διεύθυνση: Αλέκου 
Κοντόπουλου 13, Αγία 
Παρασκευή T.K.153 42, Αθήνα - 
Τηλέφωνo: 210 6395335  
(Δανεισμός) e-mail:  
viv-agp1@otenet.gr (Δανεισμός)

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη -  
Άγιος Δημήτριος
Διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου 
216 & Ειρήνης 17 (είσοδος από 
Ειρήνης) - Τηλ: 210 9719423

➤ Κεντρική Δημοτική 
Βιβλιοθήκη - Αθήνα
Διεύθυνση: Δομοκού 2,  
Σταθμός Λαρίσης, Τ.Κ. 10440
Τηλ: 210 8846011

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - 
Καλλιθέα
Διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76 
Τ.Κ. 176 76. Τηλ: 213 2070300

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Δάφνη
Διεύθυνση: Ηλιουπόλεως 120, 
Τ.Κ. 17237, Δάφνη

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη -  
Δραπετσώνα
Αμφιάλη: 210 4312182 & 210 
4003116, Ευγένεια: 210 4002916, 
Δραπετσώνα: 213 2004097
keratsinilib@gmail.com

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - 
Ελληνικό -Αργυρούπολη
Διεύθυνση: Ρεθύμνης & Δωδε-
καννήσου 37, Αργυρούπολη
Τηλ: 210 9920801

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - 
Ζωγράφου
Διεύθυνση: Ανακρέοντος 60  
& Παπαναστασίου, Ζωγράφου
Τηλ: 210 7706271

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ίλιον 
Διεύθυνση: Νέστορος 101, Ίλιον
Τηλ: 213 2030 001

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Κορωπί
Παπασιδέρη Γεωργίου 13, Κορωπί, 
19400 - Τηλ: 210 6626295

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη -  
Νέα Πεντέλη
Διεύθυνση: Πνευματικό Κέντρο 
- πλατεία Νέας Πεντέλης
Τηλ.: 210 8105798

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - 
Πεντέλη
Διεύθυνση: Μέγαρο Δουκίσσης 
Πλακεντίας, τέρμα οδού Βύρωνος, 
Πεντέλη - Τηλ.: 213 214 0602

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - 
Μελίσσια
Διεύθυνση: 17ης Νοέμβρη 15, 
πλατεία Αγ. Γεωργίου, Μελίσσια
Τηλ.: 210 6138802

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - 
Πειραιάς
Διεύθυνση: Ελευθ. Βενιζέλου 22 
& Κολοκοτρώνη, Πειραιάς
Τηλ: 2104126730 & 2104126750

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη -  
Αγία Βαρβάρα
Διεύθυνση: Σερίφου 2, Αθήνα
Τηλ: 210 5699423

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη -  
Άγιοι Ανάργυροι
Διεύθυνση: Ηρώων 
Πολυτεχνείου 39, Αθήνα -  
Τηλ: 210 2690511

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη -  
Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Διεύθυνση: Μπιχάκη 15,  
Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Τηλ: 210 4838374

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - 
Αιγάλεω
Διεύθυνση: Δημαρχείου &  
Κουντουριώτου 17, Αθήνα
Τηλ: 210 5907060

➤ Θουκυδίδειος Δημοτική 
Βιβλιοθήκη - Άλιμος
Διεύθυνση: Μαντώ Μαυρογένους 
5, Άλιμος - Τηλ: 210 9833399

➤ Βιβλιοθήκη Πνευματικού 
Κέντρου - Μαρούσι
Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9, 
Μαρούσι - Τηλ: 210 8021308

➤ Βιβλιοθήκη Πνευματικού 
Κέντρου - Αμπελόκηποι
Διεύθυνση: Φαραντατών & Μι-
κράς Ασίας, Αθήνα (πλατεία Αγίου 
Θωμά) - Τηλ: 210 7797594

➤ Βιβλιοθήκη Πνευματικής 
Εστίας - Βούλα
Διεύθυνση: Ζεφύρου 2, Βούλα
Τηλ: 210 8952241

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη -  
Βουλιαγμένη
Διεύθυνση: Αφροδίτης 2, 
Βουλιαγμένη
Τηλ: 210 8960156

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - 
Βριλήσσια
Τηλ: 210 6801654

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - 
Ηλιούπολη
Διεύθυνση: Πλατεία 25ης Μαρτίου 
7, Ηλιούπολη Αττικής
Τηλ: 210 9948344

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - 
Ηράκλειο Αττικής
Διεύθυνση: Κουντουριώτου 18Α 
& Νεότητος, Ηράκλειο Αττικής
Τηλ.: 210 2826276

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - 
Καισαριανή
Διεύθυνση: Υμηττού 57  
& Ηρώων Σκοπευτηρίου, 
Τηλ.: 210 7515467 

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη -  
Νέα Φιλαδέλφεια
Διεύθυνση: Ν. Τρυπιά 45 
Τηλ.: 210 2582466, 210 2582412

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - 
Μοσχάτο
Διεύθυνση: Πίνδου 36, 183 44, 
Μοσχάτο Αττικής
Τηλ: 210 9414314

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη -  
Πετρούπολη
Διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 59 
Διάκου Αθανάσιου
Τηλ.: 210 5025250

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - 
Πειραιάς
Διεύθυνση: Βενιζέλου Ελευθερίου 
22 Κολοκοτρώνη, Τ.Κ. 18531

Τηλ.: 210 4194629

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - 
Παλαιό Φάληρο
Τρίτωνος 118 Παλαιό Φάληρο, 
Τ.Κ. 17562 - Τηλ.: 210 9883588

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - 
Καλύβια Σαρωνικού
Διεύθυνση: Αθηνών  
και Ρήγα Φεραίου, Καλύβια 
(Δημαρχείο Σαρωνικού) -  
Τηλ: 22990 48509

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - 
Χαϊδάρι
Διεύθυνση: Λεωφ. Αθηνών 159, 
Παλατάκι - Τηλ: 210 58 21 574
e-mail: haidari.librari@asda.gr

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ψυχικό
Διεύθυνση: Στρατηγού Καλλάρη 
13 Ψυχικό, Τ.Κ. 15452
Τηλ.: 210 6724307

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - 
Αχαρνές
Λεωφόρος Φιλαδελφείας 205 
Αχαρνές, Τ.Κ. 13671
Τηλ.: 210 2321470

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ταύρος
Διεύθυνση: Αγίου Γεωργίου 4 
Ταύρος, Τ.Κ. 17778
Τηλ.: 210 3417939

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη -  
Μαρκόπουλο
Διεύθυνση: Παπαβασιλείου Γ. 34 
Μαρκόπουλο - Τηλ.: 22990 49393

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη -  
Μεταμόρφωση
Διεύθυνση: Λεωφ. Αθηνών 159, 
Παλατάκι - Τηλ: 210 5821574
e-mail: haidari.librari@asda.gr

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - 
Βύρωνας
Διεύθυνση: Καισαρείας Βύρωνας, 
Τ.Κ. 16231 - Τηλ.: 210 7640072

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Νίκαια 
Διεύθυνση: Αρκαδίου 23 
Νίκαια, Τ.Κ. 18453 -  
Τηλ.: 210 4936680

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - 
Ασπρόπυργος
Τηλ: 210 5577593, 210 5577191

➤ Δημόσια Βιβλιοθήκη - Αίγινα 
Διεύθυνση: Κυβερνείου 6, ΤΚ 
180 10, Αίγινα
Τηλ. & fax: 22970 22626 
E-mail: vivlaigi@sch.gr

➤ Δημόσια Βιβλιοθήκη - 
Αμφίκλεια
Τηλ. & fax: 22340 29033
E-mail: mail@vivl-amfikl.fth.sch.gr

➤ Δημόσια Ιστορική 
Βιβλιοθήκη - Ανδρίτσαινα
Τηλ. & fax: 26260 22242
E-mail: mail@vivl-andrits.ilei.sch.gr

➤ Δημόσια Βιβλιοθήκη - 
Αρεόπολη
Τηλ. & fax: 27330 51320
E-mail: mail@vivl-areop.lac.sch.gr

➤ Δημόσια Βιβλιοθήκη 
Αταλάντης «Αιάντειος»
Διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου, 
ΤΚ 352 00, Αταλάντη
Τηλ. & fax: 22330 80016
E-mail: mail@vivlatalant.fth.sch.gr

➤ Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Βέροια
Διεύθυνση: Έλλης 8, ΤΚ 591 
00, Βέροια - Τηλ.: 23310 24494  
E-mail: info@libver.gr 

➤ Δημόσια Βιβλιοθήκη - Βυτίνα
Τηλ. & fax: 27950 22017
E-mail: vivlvyt@sch.gr

➤ Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Γρεβενά 
Διεύθυνση: Πλατεία Ελευθερίας, 
ΤΚ 511 00 Γρεβενά 
Τηλ. & fax: 24620 23056 
E-mail: grevlibr@otenet.gr

➤ Δημόσια Βιβλιοθήκη - Δελφοί 
Διεύθυνση: Βασ. Παύλου  
& Φρειδερίκης 40, ΤΚ 330 54, 
Δελφοί - Τηλ.: 22650 82617, 
fax: 22650 82834 - E-mail:  
mail@vivl-delfon.fok.sch.gr

➤ Δημόσια Ιστορική 
Βιβλιοθήκη και Μουσείο 
της Ελληνικής Σχολής 
Δημητσάνας
Ιστορικό Αρχείο Γορτυνίας
Τηλ. & fax: 27950 31219
E-mail: vivldimi@sch.gr

➤ Δημόσια Βιβλιοθήκη - Δράμα 
Αγ. Βαρβάρας 5, TK 66100, Δράμα 
Τηλ. & fax: 25210 33382 
E-mail: kenbibldra@sch.gr

➤ Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη- Έδεσσα
Διεύθυνση: Φιλίππου 32-34, 
ΤΚ 582 00, Έδεσσα 
Τηλ. & fax: 23810 26777 
E-mail: mail@vivl-edess.pel.sch.gr

➤ Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Ελευθερούπολη 
Διεύθυνση: Πλατεία Αγίου 
Νικολάου, ΤΚ 641 00, 
Ελευθερούπολη
Τηλ. & fax: 25920 22545 
E-mail: mail@vivl.elefth.kav.sch.gr

➤ Δημόσια Ιστορική 
Βιβλιοθήκη - Ζαγορά 
Τηλ. & fax: 24260 22591
E-mail: mail@vivl-zagor.mag.sch.gr

➤ Δημόσια Ιστορική 
Βιβλιοθήκη - Ζάκυνθος 
Διεύθυνση: Πλατεία Διονυσίου 
Σολωμού, ΤΚ 291 00, Ζάκυνθος
Τηλ. & fax: 26950 48128
E-mail: mail@vivl-zakynth.zak.
sch.gr

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Ιωάννινα «Ζωσιμαία» 
Διεύθυνση: Ελευθερίου 
Βενιζέλου και Μπότσαρη,  
ΤΚ 454 44, Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 25591, - fax: 
26510 83445 - E-mail: zosbibl@
otenet.gr, vivlioan@sch.gr 

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Καλαμάτα
Διεύθυνση: Πλατεία Υπαπαντής, 
ΤΚ 241 00, Καλαμάτα 
Τηλ.: 27210 96818,  
fax: 27210 96854 
E-mail: mail@vivlkkal.mes.sch.gr

➤ Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη 
- Αργοστόλι 
Διεύθυνση: Ηλία Ζερβού 12, ΤΚ 
281 00, Αργοστόλι 
Τηλ.: 26710 28221, fax: 26710 
22583 - E-mail: vivlarg@sch.gr

➤ Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Καρπενήσι
Διεύθυνση: Εθνική Οδός 

Καρπενησίου-Αγρινίου, ΤΚ 361 
00, Καρπενήσι - Τηλ. & fax: 
22370 80269 - E-mail:  
mail@vivl-karpen.eyr.sch.gr

➤ Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Κέρκυρα 
Διεύθυνση: Αγγλικοί Στρατώνες, 
Παλαιό Φρούριο, ΤΚ 491 00, 
Κέρκυρα - Τηλ.26610 38583, 
fax: 26610 38195 
E-mail: plicorfu@otenet.gr,  
mail@vivl-kerkyr.ker.sch.gr

➤ Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Κιλκίς 
Διεύθυνση: Γ. Καπετά 17,  
ΤΚ 611 00, Κιλκίς 
Τηλ.: 23410 76338, 23410 39161, 
fax: 23410 76339 
E-mail: mail@vivl-kilkis.kil.sch.gr

➤ Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Κόνιτσα 
Διεύθυνση: Πλατεία Ελευθερίας, 
ΤΚ 441 00, Κόνιτσα
Τηλ. & fax: 26550 22298 
E-mail: lib-Koni@otenet.gr

➤ Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Λαμία 
Διεύθυνση: Αινιάνων 6,  
ΤΚ 351 00, Λαμία 
Τηλ.: 22310 50570, fax: 22310 
23732 - E-mail: liblam1@otenet.gr

➤ Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Λάρισα 
«Κωνσταντίνος Κούμας»
Διεύθυνση: Παπακυριαζή 47, 
ΤΚ 412 22, Λάρισα - Τηλ.: 2410 
531973, fax: 2410 549390 
E-mail: dkblkk@otenet.gr

➤ Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Λειβαδιά 
Διεύθυνση: Πλατεία Κατσώνη, 
ΤΚ 321 00, Λειβαδιά
Τηλ.: 22610 89970,  
fax: 22610 81028 
E-mail: vivlivad@sch.gr

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Ληξούρι. Mουσείο Τυπάλδων 
Ιακωβάτων 
Διεύθυνση: Αικατερίνης Τουλ 
1, ΤΚ 282 00, Ληξούρι
Τηλ.: 26710 91325,  
fax: 26710 92676 
E-mail: mail@vivl-lixour.kef.sch.gr

➤ Δημόσια Βιβλιοθήκη - 
Μήθυμνα
Διεύθυνση: Χατζηαποστόλη 18, 
ΤΚ 811 00, Μήθυμνα
Τηλ. & fax: 22530 72115
E-mail: library@hol.gr

➤ Δημόσια Βιβλιοθήκη- 
Μηλιές Βόλου 
Τηλ. & fax: 24230 86260
E-mail: mail@vivl-mileon. 
mag.sch.gr

➤ Δημόσια Ρουμάνειος 
Βιβλιοθήκη - Μολάοι Λακωνίας
Τηλ. & fax: 27320 23080
E-mail: vivlmol@sch.gr

➤ Δημόσια Βιβλιοθήκη - 
Μουζάκι Καρδίτσας
Τηλ. & fax: 24450 41152
E-mail: bibliomo@otenet.gr

➤ Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Μυτιλήνη 
Διεύθυνση: Σμύρνης 11,  
ΤΚ 811 00, Μυτιλήνη 
Τηλ.: 22510 28187,  
fax: 22510-23466 
E-mail: publibmyt@lesvos.
aegean.gr

➤ Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Ναύπακτος 
«Παπαχαραλάμπειο»
Διεύθυνση: Κοζώνη 7,  
ΤΚ 303 00, Ναύπακτος 
Τηλ.: 26340 27388,  
fax: 26340 27478 - E-mail: 
mail@vivl-nafpakt.ait.sch.gr

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Ναύπλιο «Ο Παλαμήδης»
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Διεύθυνση: Κωλέττη 3,  
ΤΚ 211 00, Ναύπλιο
Τηλ.: 27520 25610,  
fax: 27520 27256
E-mail: nafplibr@otenet.gr

➤ Δημόσια Βιβλιοθήκη - 
Πεταλίδι 
Τηλ. & fax: 27220 31269
E-mail: mail@vivl-petal.mes.sch.gr

➤ Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Πύργος 
Διεύθυνση: Γερμανού  
& Μυρτίλου, ΤΚ 271 00, 
Πύργος - Τηλ.: 26210 30510, 
fax: 26210 22762 -  
E-mail: bibpyrg@otenet.gr

➤ Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Ρέθυμνο 
Διεύθυνση: Αγίας Βαρβάρας 26, 
ΤΚ 741 00, Ρέθυμνο
Τηλ.: 28310 29215, 
fax: 28310 20238
E-mail: libret@otenet.gr

➤ Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Ρόδος
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 1,  
ΤΚ 851 00, Ρόδος
Τηλ.: 22410 24448,  
fax: 22410 70638
E-mail: info@rhodeslibrary.gr

➤ Δημόσια Κεντρική Ιστορική 
Βιβλιοθήκη - Σάμος 
Διεύθυνση: Θεμιστοκλή  
Σοφούλη 47, ΤΚ 831 00, Σάμος
Τηλ. & fax: 22730 27216
E-mail: librasam@otenet.gr

➤ Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Σέρρες 
Διεύθυνση: Ν. Νικολάου 20, 
ΤΚ 621 24, Σέρρες
Τηλ.: 23210 98550,  
fax: 23210 58015
E-mail: serrelib@serrelib.gr

➤ Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Σιάτιστα 
«Μανούσεια»
Διεύθυνση: Πλατεία 
Τσιτσοπούλου 3,  
ΤΚ 503 00, Σιάτιστα
Τηλ.: 24650 21036,  
fax: 24650 21261
E-mail: vivlsiatista@sch.gr

➤ Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Σπάρτη 
Διεύθυνση: Λυκούργου 135,  
ΤΚ 231 00, Σπάρτη
Τηλ.: 27310 26853,  
fax: 27310 89331
E-mail: biblspar@otenet.gr

➤ Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Τρίπολη 
Διεύθυνση: Γεωργίου Α΄ 41,  
ΤΚ 221 00, Τρίπολη
Τηλ. & fax: 2710 224238
E-mail: vivltrip@sch.gr

➤ Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Φλώρινα 
«Βασιλικής Πιτόσκα»
Διεύθυνση: Αργυροκάστρου 1, 
ΤΚ 531 00, Φλώρινα
Τηλ. & fax: 23850 23118
E-mail: biblFlor@otenet.gr

➤ Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Χαλκίδα
Διεύθυνση: Μ. Κακαρά 2,  
ΤΚ 341 00, Χαλκίδα
Τηλ.: 2221022031, fax: 22210 
88778 - E-mail: vivlchal@sch.gr

➤ Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Χίος «Κοραής»
Διεύθυνση: Κοραή 2,  
ΤΚ 821 00, Χίος
Τηλ.: 22710 44246,  
fax: 22710 28251 
E-mail: bibkor@aegean.gr

n Κοινωνικά Φροντιστήρια
➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Άγιος Ανδρέας Άνω Πατησίων 
Διεύθυνση: Ωρωπού και Τέω, 
Αθήνα - Τηλ.: 210 2914686

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Δήμου Αθηναίων
Λεωφόρος Ιωνίας & Ρως 8, 
Αθήνα, e-mail: koinwniko.
frontisthrio@gmail.com 
Τηλ.: 210 2511339  
Ώρες λειτουργίας: 4-10 μ.μ. 
Δευτέρα-Παρασκευή

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης
Δήλωση συμμετοχής  
στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Λυκόβρυσης - Πεύκης  
www.likovrisipefki.gr. 
Για πληροφορίες μπορείτε 
να απευθύνεστε στο ΝΠΔΔ 
«Παιδεία Κοινωνική Προστασία 
& Αλληλεγγύη» (ΚΟΙ.Π.Α.Π.) 
στο τηλέφωνο 213 2051745, 22.

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Ζωγράφου
Διεύθυνση: Μούσχου 18, Ιλίσια
Τηλ: 210 748626 & 210 7789652

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
Διεύθυνση: Σοφοκλέους 4, 
(Στοά Αθηνών, στάση μετρό 
Πανεπιστήμιο). Τηλεφωνικά 
στους αριθμούς 210 3245098, 
210 3311270 ή ηλεκτρονικά  
(kf.libiaa@gmail.com  
ή koinonikofrontistirioiaa.
blogspot.gr)

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Βριλισσίων
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 
(Αλεξάνδρας) 150,  
τηλ. 24210 33545.  
Η αίτηση θα συμπληρώνεται 
στο φροντιστήριο

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο  
του Δήμου Γλυφάδας
Τηλ: 213 2025236

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
του Δήμου Αλίμου
Τηλ: 213 2008040

➤ Kοινωνικό Φροντιστήριο  
Παλλήνης
Διεύθυνση: Λεονταρίου, Παλλήνη 
Τηλ.: 210 6604726, 210 6033160 
Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Κορω-πίου - Τηλ: 210 6622324 
& 210 6026275

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Δήμου Μαρκοπούλου
Διεύθυνση: Μαρκόπουλο 
Μεσο-γαίας 190 03, Ελλάδα
Τηλ.: 22990 85095, 22990 20174, 
22990 20105

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Μοσχάτου - Ταύρου
Διεύθυνση: Λύκειο Ταύρου,  
Αγ. Σοφίας 16 και Χρ. Σμύρνης
Διεύθυνση: Λύκειο Μοσχάτου, 
Ιλισού και Κεφαλληνίας

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Δήμου Αμαρουσίου
Τηλ.: 213 2031920 & 921

➤ Δημοτικό Φροντιστήριο 
Ελευσίνας
Διεύθυνση: Ερμού και Αθήνας, 
Ελευσίνα 192 00, Ελλάδα
Τηλ: 213 1601410

➤ Αλληλέγγυο Φροντιστήριο 
Δήμου Αιγάλεω
Διεύθυνση: 4ο Ενιαίο Λύκειο 
Αιγάλεω, Μυκυνών και Κορίνθου, 
Αιγάλεω - Τηλ.: 210 5902440

➤ Κοινωνικό  
Φροντιστήριο Ιλίου
Για εγγραφές και δηλώσεις 
συμμετοχής μπορείτε να 
επικοινωνείτε με τον κύριο 
Δημήτριο Αμπατζή στο τηλ. 
213 2030036 και την κυρία 
Ευαγγελία Πολυδώρου στο 
τηλέφωνο 213 2030042 
καθημερινά 09:00-14:30.

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Καισαριανής
Πληροφορίες στο Γραφείο 
Παιδείας Δήμου Καισαριανής, 
τηλ: 213 2010733, 213 2010779 
e-mail: pedia@kessariani.gr

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Κερατσινίου
Οι μαθητές που έχουν ανάγκη 
από τα δωρεάν μαθήματα 
υποστήριξης για πληροφορίες 
και εγγραφές μπορούν 
να επικοινωνήσουν με τα 
τηλέφωνα: 69459 60279, στις 
ώρες (11πμ-1μμ, 6μμ-9μμ) 
και 210 4317001 (11πμ- 1μμ) 
καθημερινά.

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Νέας Μάκρης
Τηλ: 694445 2024 ή 697739 2732

➤ Κοινωνικό φροντιστήριο 
Περιστερίου
Τα τηλέφωνο της γραμματείας 
του κοινωνικού φροντιστηρίου 
είναι 210 5711633 και 
υπεύθυνος εγγραφών  
ο πάτερ Αλέξανδρος.
Δωρεάν φροντιστήριο για 
παιδιά οικονομικά αδύναμων 
στον Πειραιά. Αιτήσεις 
συμμετοχής των μαθητών 
στο Πρόγραμμα «Διδακτική 
Αλληλεγγύη», υποβάλλονται 
στα γραφεία της Κοινωφελής 
Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά, 
(ΚΟ.Δ.Ε.Π.), Ζωσιμαδών 11  
& Ελευθερίου Βενιζέλου.

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Κορυδαλλού
Πληροφορίες και αιτήσεις  
στο http//www.korydallos.gr, 
210 4990410, φαξ:  
210 4990450.

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο  
στην Κόρινθο
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές  
στα γραφεία του Κέντρου 
Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου 
Κορινθίων, Κολιάτσου 30 - 2ος 
όροφος, τηλ. 27410 85638, 
85636, ώρες 9.00 π.μ έως 
14.00 μ.μ. 

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Μαλεβιζίου
Για πληροφορίες και δηλώσεις 
συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται 
στην Κοινωνική Υπηρεσία του 
Δήμου, στα τηλέφωνα 2813 
400684 και 2813 400692, 
εργάσιμες ημέρες και ώρες.

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Κορδελιού - Ευόσμου
Διεύθυνση: Πηνειού 3,  
Κορδελιό Εύοσμος 
Τηλ.: 2310 703221 

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνα εγγραφών 6979 
972715 και 6977 256196,  
e-mail: persaliapi@yahoo.gr

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Παύλου Μελά
Διεύθυνση: Λήμνου 2, 
Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2310 020196,  
2310 020165

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Κατερίνης ΕΛΜΕ Πιερίας
Διεύθυνση: Ειρήνης 34, Κατερίνη 
E-mail: info@elmepierias.gr

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Πύργου
Διεύθυνση: 2ο Γυμνάσιο και 
Λύκειο, Ελευθερίου Βενιζέλου
Τηλ.: 26213 62415
http://www.dimospyrgou.gr/
portal/page/portal/Pyrgos/Home 

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο - 
Ήλιδα Αμαλιάδα
Διεύθυνση: Φιλικής  
Εταιρείας 6, Ήλιδα 
E-mail: press@amaliada.gr,  
τηλ. 2622 360509 

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Ναυπλίου
Τηλ: 6973 573426,  
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: 
Ζερβοπούλου Δήμητρα

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Χανίων
Πληροφορίες: Προϊσταμένη του 
τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, 
κα Κτενιαδάκη Ελένη. Τηλ: 2821 
341691 και 2821 341696
Κοινωνικό Φροντιστήριο Άρτας
Τηλ: 26810 21005 και 26810 
23 886

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Μαθηματικών από  
το Δήμο Θεσσαλονίκης 
Για τη συμμετοχή  
στα μαθήματα οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν  
να απευθύνονται στα γραφεία 
του συλλόγου «Ασπίδα για  
το Παιδί» (Δωδεκανήσου 2, 
8ος όροφος -  
Τηλ. 2310 551502

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
στο Βαφοπούλειο Πνευματικό 
Κέντρο 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 
2310 416606

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Νεάπολης-Συκεών
Μπορείτε να επικοινωνήσετε 
με το Γραφείο Παιδείας του 
Δήμου Νεάπολης - Συκεών, 
στο τηλέφωνο 2310 671100 
(εσωτερικά: 177 και 159)

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Καλαμαριάς
Οι ενδιαφερόμενοι για  
το δωρεάν φροντιστήριο 
μπορούν να επικοινωνούν για 
περισσότερες πληροφορίες και 
να δηλώνουν συμμετοχή είτε 
για τη στελέχωση είτε για τη 
συμμετοχή των παιδιών τους, 
με τα εξής μέλη:
Θεανώ Βαχτσεβάνου  
τηλ. 6947 106080 - Στέλλα 
Κορομπίλη τηλ. 69744 81097 
- Ελένη Παπαθεοδοσίου -  
Τηλ. 69477 05491 

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Πατρέων
Διεύθυνση: Ρήγα Φεραίου 167, 
Πάτρα 262 22
Τηλ.: 6973 352870

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Θεσπρωτίας
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 11, 
Ηγουμενίτσα 
E-mail: koinoniko.frontistirio@
gmail.com 

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Ηγουμενίτσας
Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 
101, Πρέβεζα 
τηλ. 26820 26684, 26820 26734 
fax: 26820 27953 

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Αρεόπολης Γυθείου
Διεύθυνση: Ελευθερολακώνων 1, 
Γύθειο. Τηλ.: 27333 60300

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Σπάρτης
Διεύθυνση: Ευαγγελίστριας 85, 
Σπάρτη 231 00, Ελλάδα 
Τηλ.: 27313 61200

➤ Σχολείο Αλληλεγγύης
Δεμερτζή και Έλλης, Κερατσίνι  
Δραπετσώνα 
sxoleio.allhlegyhs@gmail.com
Τηλ.: 2104327780, 6946206362

➤ Αγία Ειρήνη Παπάγου
Μαθήματα Γαλλικών: κ. Σταύρος 
Δρακόπουλος 
Καρναβία 10, Παπάγος Χολαργός 
Τηλ.: 210 6520814

➤ Ύψωση Τιμίου Σταυρού 
Χολαργού
Φιλολογικά μαθήματα: 
κ. Ιωάννα Ποντίκη 
Πληροφορική: κ. Αντ. 
Χατζηκωνσταντής Φυσική-
Χημεία -Μαθηματικά:  
κ. Στυλιανός  
Ρουσο-χατζάκης
Αναστάσεως και Κλειούς
Τηλ.: 210 6515952

➤ Φροντιστήριο Εθελοντών 
Καθηγητών
Κοιμήσεως Θεοτόκου 8, Μαρούσι 
Τηλ.: 2108024942 
kontrastonkairo@yahoo.gr

➤ Συνεταιρισμός Γονέων 

Χαλανδρίου ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. - 
Συνεταιριστικό Φροντιστήριο
Αριστοτέλους 42, Χαλάνδρι 
info@sinetairismos.gr 
Τηλ.: 21 5551 1057

➤ Άγιος Νικόλαος Πευκακίων
Ασκληπιού 38, Μεταμόρφωση 
Τηλ.: 210 3612449

➤ Αγία Σοφία Νέου Ψυχικού
Ισπανικά: κ. Σοφία Κατηφόρη  
Γαλλικά: κ. Μαρία Σιαφλά
Πλατεία Αγίας Σοφίας, Φιλοθέη 
Ψυχικό 
Τηλ.: 210 6776868

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Δήμου Αγίων Αναργύρων - 
Καματερού
2ο Ενιαίο Λύκειο Καματερού,  
Άγιοι Ανάργυροι Καματερό 

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
στο Δήμο Άγιος Δημήτριος 
Μυκονιάτικα
Φροντιστηριακά Μαθήματα:  
κ. Ιωσήφ Μουλίνος 
Μαντώς Μαυρογένους 8,  
Άγιοι Ανάργυροι Καματερό 
Τηλ.: 210 8329579

➤ «Το μυρμήγκι» -  
Δίκτυο αλληλεγγύης  
6ης κοινότητας Αθήνας
Στοιχεία επικοινωνίας
Επτανήσου 60 και Τενέδου, 
Κυψέλη, Αθήνα
Τηλ.: 210 8613612
e-mail: tomirmigi@gmail.com 

➤ Λέσχη Αλληλεγγύης  
Νέου Κόσμου
Στοιχεία επικοινωνίας 
Μαστραχά 11,  
Αθήνα 210 9026000 
e-mail: allyleggyhneoykos-
moy@yahoo.gr

➤ Tutorpool - Δίκτυο 
Εθελοντισμού και 
Αλληλεγγύης για την παιδεία
Στοιχεία επικοινωνίας Αθήνα,  
104 31 - Τηλ.: 697 763 4483  
(καθημερινά ώρες: 11.00-18.00)

➤ Άγιοι Ασώματοι Θησείου
Στοιχεία επικοινωνίας
Θερμοπυλων 11 - 13, Αθήνα
Τηλ.: 210 5239829 

➤ Προφήτης Ηλίας 
Παγκρατίου
Στοιχεία επικοινωνίας
Αρύββου 1, Αθήνα 116 33
Τηλ.: 210 7514411

➤ Άγιος Θωμάς Άνω Κυψέλης 
Στοιχεία επικοινωνίας
Καρτερίας 11, Αθήνα
Τηλ.: 210 8655230

➤ Άγιος Στυλιανός Γκύζη
Στοιχεία επικοινωνίας
Παπαστράτου 16, Αθήνα 
Τηλ.: 210 6464274

➤ Εισόδια Θεοτόκου Γουδί
Στοιχεία επικοινωνίας:
Γεωργίου Παπανδρέου 95, 
Ζωγράφου 115 27
Τηλ.: 210 7716543

➤ Ζωοδόχου Πηγή Δάφνης
Στοιχεία επικοινωνίας:
Πλατεία Ζωοδόχου Πηγής, 
Δάφνη - Τηλ.: 210 9026169

➤ Πρόγραμμα Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης ΑγκαλιάΖΩ - 
Δήμος Βύρωνα
Τηλ.: 213 2008600- 601

➤ Δωρεάν μαθήματα  
από φοιτητές του ΕΜΠ
Στοιχεία επικοινωνίας
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 
Ζωγράφου e-mail:  
dwreanmathimata@yahoo.gr
Τηλέφωνα: 6974228744 
6973588917 6970976906
site: http://dwreanmathimata.
wordpress.com/



H εκπαίδευση αποκτάει το δικό της site!
Έρχεται το νέο skywalker education 

Ένα site με όλες τις πληροφορίες που χρειά
ζεσαι για την εκπαίδευση. Πανεπιστήμια, 
κολλέγια, μεταπτυχιακά, επαγγελματικά 
σεμινάρια, υποτροφίες είναι μερικά μόνο 
από όσα θα βρεις με ένα κλικ. Ανανεω
μένο και λειτουργικό, αρχές Ιουνίου 
θα σε περιμένει να το εξερευνήσεις: 
skywalker.education




