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

25.000 Αντίτυπα

143 θέσεις εργασίας για Εµποροϋπαλλήλους σελ. 16-17, 26

Ενδιαφέροντα & Χρήσιµα
σελ. 3

Υπάλληλοι Γραφείου, 
Γραµµατείς, 
Στελέχη Επιχειρήσεων

σελ. 4

Λογιστές,  
Οικονοµικά Στελέχη

σελ. 6

Προγραµµατιστές
σελ. 8

Γραφίστες, 
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση, 
Promotion- Merchandisers, 
Στελέχη Πωλήσεων 

σελ. 10

Πωλητές Υγείας, 
Ιατρικοί Επισκέπτες,  
Ιατροί, Νοσηλευτές,  
Εκπαίδευση, Νοµικοί, 
Μηχανικοί Πωλήσεων, 
Μηχανικοί, Αποθηκάριοι

σελ. 12-13

Εστίαση
σελ. 14

Τουρισµός, Αισθητικοί
σελ. 18

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

2.126
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Σας ενδιαφέρουν!

ΧΡΗΣΙΜΑi

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

ΤΡΙΤΗ 9 ΔΕκΕΜβΡΙΟΥ 20142

Διαρκή σημεία παραλαβής εφημερίδας:

Skywalker Κοινότητες Προγραμμάτων & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Ε.Π.Ε.
Λεωφ. Δημοκρατίας 46 - τ.κ.163 45 - Ηλιούπολη

τηλ: 210 9730280 - site: www.skywalker.gr - e-mail: fpress@skywalker.gr

Εκδότης: Δημήτρης Φυντάνης

Αρχισυντάκτρια: Άννα Βενιέρη

Διευθυντής πωλήσεων: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

Υπεύθυνη αγγελιών: Ελένη Κούτσικου

Υποδοχή αγγελιών: Μάγδα Ζουπαντή

Υποδοχή μικρών αγγελιών: Αθανάσιος Λογαράς

Υπεύθυνος διαφημίσεων: Γιάννης Σοϊλεμές

Υποδοχή διαφημίσεων: Ελισάβετ Καλαρούτη

Διευθύντρια marketing: Ελένη Ροκά

Διαδικτυακό marketing: Αθανασία Τσουκαλά

Διαδικτυακή έρευνα: Γεωργία Κωνσταντίνου

Κοινωνική διασύνδεση: Αρτίνα Γκέτση

Οριζόντια δικτύωση: Ιωάννα Παπαγγελή

Συντονισμός ύλης: Ελευθερία Βενιζέλου

Επιμέλεια δομής: Έλενα Κεντάρχου

Επιμέλεια κειμένων: Βάσω Καδά

Διόρθωση κειμένων: Ειρήνη Μήτση

Καταχώρηση κειμένων: Μαρία Γκούνη

Υπεύθυνη ροής αγγελιών: Γεωργία Παναγιώταρου

Οικονομικός διευθυντής: Νεκτάριος Κολλάρος

Λογιστήριο: Παναγιώτης Τριάντης

Υπεύθυνη διεκπεραίωσης: Κορνέλια Καραγιαννίδου

Βοηθός διεκπεραίωσης: Γωγώ Δίγκα

Διευθυντής δημιουργικού: Στέλιος Σπανουδάκης

Υπεύθυνη δημιουργικού: Γεωργία Κούσκουρη

Ατελιέ: Φερενίκη Κουτσούμπα

Υπεύθυνη χορηγιών: Κέλλυ Μπαντή

Δημοσιογραφική τεκμηρίωση: Αποστόλης Ζαβιτσάνος

Τεχνική υποστήριξη: Κώστας Τσουράκης

Διανομή: Fast Messengers Ε.Π.Ε.

Υποστήριξη ιστότοπου: Human Factor M.E.Π.Ε.

Εκτύπωση: Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.

Υπεύθυνη διανομής: Μαριάννα Μάρκου

Σύβουλοι έκδοσης:  Ειρήνη Τσικνιά-Αριστέα Δημητρούση

 ΑΤΤΙΚΗ
•  Άγ. Ανάργυροι - Καματερό,  

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

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου
•  Αγία Βαρβάρα, Δημαρχείο  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Αγία Παρασκευή, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Άγιος Παντελεήμονας, Στρατός Σωτηρίας
•  Αγίων Αναργύρων - Φυλής, Κοινωνικό Παντοπωλείο 

- Γραφείο Διαμεσολάβησης
•  Αθήνα, Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής Αθηνών
• Αθήνα, Career in Progress
• Αθήνα, City Unity College
• Αθήνα, Mediterranean College
• Αθήνα, Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης & Δράσης
• Αθήνα, Γραμματεία Νέας Γενιάς
•  Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικό  

Μετσόβιο Πολυτεχνείο
•  Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικό & 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Αθήνα, Δημαρχείο
•  Αθήνα, Η Αγκαλιά - Σύλλογος Προστασίας  

Αγέννητου Παιδιού
• Αθήνα, ΙΕΚ Δομή
• Αθήνα, ΙΕΚ Ξυνή
• Αθήνα, ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ
• Αθήνα, ΙΕΚ ΣΒΙΕ
• Αθήνα, Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Αθήνα, Κολλέγιο BCA
• Αθήνα, Κολλέγιο CNAM
• Αθήνα, ΚΥΑΔΑ
• Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο
•  Αθήνα, Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.  

(Γραφείο υποστήριξης απασχόλησης)
•  Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη Φιλοσοφικής Σχολής 

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

• Αθήνα, Πολιτιστικό Κέντρο
•  Αθήνα, Κέντρο Ψυχολογικής & Κοινωνικής 

Υποστήριξης Μακροχρόνια Ανέργων
• Αθήνα, Κέντρο Ημέρας Praksis
• Αθήνα, Πολυιατρείο Praksis
•  Αθήνα, Διεύθυνση Κοινωνικής 

 Αλληλεγγύης & Υγείας
• Αιγάλεω, Αλληλέγγυο Φροντιστήριο 
• Αιγάλεω, Δημαρχείο
•  Αιγάλεω, Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Πειραιά
• Αιγάλεω, Γραφείο Ισότητας των Φύλων
•  Αιγάλεω, Κέντρο Ψυχολογικής & Κοινωνικής 

Υποστήριξης Μακροχρόνια Ανέργων
• Άλιμος, Δημαρχείο
• Αργυρούπολη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ασπρόπυργος, Δημαρχείο
• Αχαρναί, Γραφείο Διασύνδεσης

• Αχαρναί, Δημαρχείο
•  Αχαρναί, Γραφείο Προώθησης  

στην Απασχόληση
• Βάρη, Δημαρχείο
• Βούλα, Δημαρχείο
• Βουλιαγμένη, Δημαρχείο
• Βριλήσσια, Δημαρχείο
•  Βριλήσσια, Οργανισμός Κοινωνικής  

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

Κοινωνικής Μέριμνας
• Ζωγράφου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
• Ζωγράφου, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ηλιούπολη, Δημαρχείο  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Ηλιούπολη, Πολιτιστικό Κέντρο 
•  Ηλιούπολη, Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Ηλιούπολη, Κοινωνικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Τράπεζα Χρόνου
• Ηλιούπολη, Shirtaki.com
• Ηράκλειο Αττικής, Δημαρχείο
• Θησείο, Συνεργατικό Καφενείο 6
• Καισαριανή, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Καλλιθέα, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Καλύβια Σαρωνικού, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Κάτω Πετράλωνα, Πολιτιστικό Κέντρο
•  Κερατσίνι - Δραπετσώνα,  

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Κερατσίνι - Δραπετσώνα,  

Βιβλιοθήκη Αμφιάλης
•  Κερατσίνι - Δραπετσώνα, Βιβλιοθήκη Ευγενείας
• Κηφισιά, Δημαρχείο
• Κηφισιά, ΙΕΚ Διαμαντόπουλος
• Κηφισιά, Κοινωνική Μέριμνα
• Κορυδαλλός, Δημαρχείο
• Κορωπί, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Κουκάκι, Ομάδα Πείρα(γ)μα
• Κυψέλη, Πολιτιστικό Κέντρο
• Λεωφόρος Συγγρού, Πάντειο Πανεπιστήμιο
•  Λεωφόρος Συγγρού, το Σούπερ Μάρκετ  

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

• Μαρούσι, Δημαρχείο
• Μαρούσι, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Μαρούσι, ΟΚΟΙΠΑΔΑ
• Μεταμόρφωση, Δημαρχείο
• Μεταμόρφωση, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Μοσχάτο, SAE Creative Media College
• Μοσχάτο, Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων
• Μοσχάτο, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Νέα Μάκρη, Πολιτιστικό Πάρκο
• Νέα Πεντέλη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Νέα Σμύρνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Νέα Σμύρνη, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
• Νέο Ψυχικό, Golden Cup
•   Νέα Χαλκηδόνα, Πέραν, το Καφέ Αμάν  

της Πόλης
• Νίκαια, Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Δημαρχείο
• Παιανία, Δημαρχείο
• Παλλήνη, Δημαρχείο
• Παλλήνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Παπάγου - Χολαργού, Δημαρχείο
• Πειραιάς, Δημαρχείο
• Πειραιάς, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Πειραιάς, ΙΕΚ Ξυνή
• Πειραιάς, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Πεντέλη, Δημαρχείο
• Περιστέρι, Δημαρχείο
•  Περιστέρι, Δημοτική Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτηρίων  

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

«Ελληνικός Κόσμος»
• Ταύρος, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Ταύρος, Κοινωνική Υπηρεσί
• Φιλαδέλφεια - Χαλκηδόνα, Δημαρχείο
• Φιλοθέη - Ψυχικό, Δημαρχείο
•  Φιλοθέη - Ψυχικό, Πολιτιστικό Κέντρο Βενετσάνου
• Χαλάνδρι, Δημαρχείο
• Χαλάνδρι, Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο

 ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
• Αταλάντη, Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη
• Αταλάντη, Δημαρχείο
• Αυλώνα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Βέροια, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Βόλος, Δημαρχείο
• Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη Νέας Ιωνίας
• Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη Νέας Αγχιάλου
• Γύθειο, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Γύθειο, Καψάλειος Βιβλιοθήκη
• Διδυμότειχο, Δημαρχείο
•  Δράμα, Γραφείο Απασχόλησης & Τουρισμού
•  Δομοκός, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ερέτρια Ευβοίας, Αγροτικός Σύλλογος
• Εύβοια, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ψαχνών
• Εύβοια, ΚΕΠ Πισσώνα

• Εύβοια, ΚΕΠ Βασιλικό
• Εύβοια, ΚΕΠ Διρφύων - Μεσσαπίων
• Εύοσμος, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Θερμαϊκός, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Θεσσαλονίκη, ΑΤΕΙ
• Θεσσαλονίκη, Δημαρχείο
•  Θεσσαλονίκη, Ευρωπαϊκή  

Πρωτεύουσα Νεολαίας
• Θεσσαλιώτιδα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Θήβα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ιτέα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ιωάννινα, Γραφείο Διασύνδεσης,  

Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας
•  Ιωάννινα, Δημαρχείο
•  Καλαμάτα, Πολιτιστικός οργανισμός  

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

Μυταράς & Συνεργάτες
• Kοζάνη, Δημαρχείο
•  Κρήτη, Γραφείο Διασύνδεσης  

Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου
• Κρήτη, Γραφείο Διασύνδεσης ΣΘΕΤΕ
•  Κρήτη (Άγιος Νικόλαος), Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Κρήτη (Άγιος Νικόλαος), Κουνδούρειος  

Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Κως, Anko Academy
• Λάρισα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Λειβανάτες, Δημαρχείο
•   Λιβαδειά, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Νάξος, Δημαρχείο
• Νάουσα, Δημαρχείο
•  Ναύπακτος, Παπαχαραλάμπειος,  

Δημοτική Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Ορχομενός, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ομβριακή Δημοτική Ενότητα Ξηνιάδος,  

Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Πάτρα, Δημαρχείο
• Πάτρα, Βιβλιοθήκη & Κέντρο πληροφόρησης ΕΑΠ
• Πρέβεζα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ρόδος, Δημαρχείο
• Σάμος, Δημαρχείο
• Σάμος, ΚΕΠ
• Σαμοθράκη, Δημαρχείο
• Σέρρες, Δημαρχείο 
• Σκόπελος, Δημαρχείο 
• Τήνος, Δημαρχείο
• Χαλκίδα, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Χαλκίδα, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Kαθενών
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Πάρκο Βούρκου
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Πλατανιώτη 1 & Δούνα
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Δροσιάς
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Αυλίδας
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Νέα Αρτάκη

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

➤  Στο πλαίσιο του Διεθνούς 
Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ERACOM 
(eracom.bio.auth.gr) διοργανώνεται 
ημερίδα με θέμα: «Ο Ρόλος  
της Οικολογικής Καινοτομίας,  
στον Τομέα της Παράκτιας 
Επιχειρηματικότητας και Διατήρησης 
των Θαλάσσιων Πόρων». Η ημερίδα  
θα πραγματοποιηθεί στις 10 
Δεκεμβρίου 2014, στο ΚΕ.Δ.Ε.Α 
(Αμφθέατρο 1) του ΑΠΘ  
στην Θεσσαλονίκη. Η ημερίδα 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο 
προώθησης διεπιστημονικής  
συνεργασίας με στόχο την εφαρμογή 
καινοτόμων μέτρων για τη διατήρηση 
των φυσικών πόρων των παράκτιων 
περιοχών και διοργανώνεται  
υπό την αιγίδα της Επιτροπής 
Ερευνών του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Περισσότερες πληροφορίες: 
2310998401, michaeli@bio.auth.gr, 
Βασίλειος Μιχαηλίδης, Καθηγητής.

➤  Το Χριστουγεννιάτικο Book 
Festival στο Avenue. Το εμπορικό 
κέντρο AVENUE υποδέχεται τα 
φετινά Χριστούγεννα, μ’ ένα μοναδικό 
Χριστουγεννιάτικο Book Festival,  
που θα ικανοποιήσει ακόμα και  
τους πιο απαιτητικούς αναγνώστες.  
Το AVENUE, γνωρίζοντας την αγάπη 
των μικρών και μεγάλων φίλων του 
για τα βιβλία, φιλοξενεί για ακόμα  
μια φορά το Book Festival  
σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο 
Αργοναύτης από 14 Νοεμβρίου 2014 
έως 3 Ιανουαρίου 2015, σ’ ένα ταξίδι 
με 3.500 χιλιάδες τίτλους  
βιβλίων για όλες τις ηλικίες.  
Όλοι οι επισκέπτες του AVENUE, 
έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν 
ανάμεσα σε χιλιάδες τίτλους βιβλίων 
των κορυφαίων Ελλήνων εκδοτών, 
να αποκτήσουν νέες κυκλοφορίες 
ελληνικών και ξενόγλωσσων 
βιβλίων, καθώς και παλαιότερες  
κυκλοφορίες αγαπημένων τίτλων.  
Το Χριστουγεννιάτικο Book Festival  
θα είναι ανοιχτό για το κοινό τις ώρες 
καταστημάτων: Δευτέρα έως 
Παρασκευή 9:00 πμ. με 21.00 μμ.  
και Σάββατο 9:00 πμ. με 20.00 μμ. 
Κατά τη διάρκεια των εορτών  
θα ισχύσει το εορταστικό ωράριο 
λειτουργίας των καταστημάτων.

➤  Φεστιβάλ Όπερας Συνηχήσεις  
από τον Σύνδεσμο Υποτρόφων 
Ιδρύματος Ωνάση στη Στέγη 
Γραμμάτων και Τεχνών. Μια μουσική 
γιορτή για την όπερα με τίτλο 
«Συνηχήσεις» υποδέχεται η Στέγη 
Γραμμάτων και Τεχνών, την Τετάρτη 
10 Δεκεμβρίου 2014. Μία πλειάδα 
υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση  
θα συναντηθεί επί σκηνής για να μας 
οδηγήσει, μέσα από τη δύναμη  
του ρυθμού και τη γοητεία της όπερας,  
σε μια μοναδική μουσική περιπλάνηση. 
Το Φεστιβάλ «Συνηχήσεις»  
ξεκινά στις 19:30 με το Athens 
Percussion Group ενώ στη συνέχεια 
παρουσιάζονται δύο αριστουργηματικές 
όπερες σε μουσική διεύθυνση  
της Ζωής Ζενιώδη και σκηνοθεσία 
του Marco Pelle και Massimiliano 
Volpini. Τοποθεσία: Στέγη Γραμμάτων  
και Τεχνών, Κεντρική Σκηνή, 
Λεωφόρος Συγγρού 107-109, Αθήνα. 
Ημερομηνία: Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 
2014, στις 19.30. Είσοδος ελεύθερη. 
Πληροφορίες: www.sgt.gr

Η τελευταία έκδοση πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων στις 16/12.  
Θα είμαστε ξανά κοντά σας στις 13/01.

Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής εφημερίδας:
• Μετρό - Ελληνικό
• Μετρό - Δάφνη
• Μετρό - Συγγρού - Φιξ
• Μετρό - Ευαγγελισμός
• Μετρό - Μέγαρο Μουσικής
• Μετρό - Αμπελόκηποι

• Μετρό - Κατεχάκη
• Μετρό - Εθνική Άμυνα
• Μετρό - Δουκ. Πλακεντίας
• Μετρό - Αττική
• Μετρό - Άγιος Αντώνιος
• Μετρό - Αιγάλεω

• Η.Σ.Α.Π. - Μαρούσι
• Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο
• Η.Σ.Α.Π. - Νέα Ιωνία
• Η.Σ.Α.Π. - Πετράλωνα
• Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα
• Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

Αιγίου Αγρινίου

Καβάλας

Συνεργασίες - Ένθετα:

Άρτας Αιτωλοακαρνανίας

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε 
σε περισσότερες από 180 
χώρες και συμμετείχαν 

πάνω από 200.000 ερωτώμενοι. 
Σκοπός της έρευνας να διερευνηθεί 
κατά πόσο το ανθρώπινο δυναμικό 
μιας χώρας είναι διατεθειμένο να 
εγκατασταθεί σε άλλη χώρα για 
επαγγελματικούς λόγους και τι το 
κινητοποιεί στην εργασία του. Η 
κινητικότητα ελκύει την προσοχή 
επιστημόνων, κυβερνήσεων και 
συμβούλων ανθρώπινου δυνα-
μικού και είναι η πρώτη φορά 
διεξάγεται έρευνα με τόσο μεγάλο 
όγκο και εύρος δεδομένων! Πρό-
κειται για ένα εργαλείο, που μπο-
ρεί να συμβάλλει στο σχεδιασμό 
στρατηγικών HR από εταιρείες και 
κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο. Η 
έρευνα πραγματοποιήθηκε από 
την The Boston Consulting Group, 
εταιρεία συμβούλων και τη The 
Network, το παγκόσμιο δίκτυο στο 
οποίο συμμετέχουν πάνω από 50 
job sites. Την Ελλάδα εκπροσωπεί 
στη The Network το skywalker.
gr, που είχε και την ευθύνη για 
τη διεξαγωγή της έρευνας στη 
χώρα μας.

Σε αντίθεση με τη μετανάστευ-
ση, που τα αίτιά της βρίσκονται 
στη φτώχεια, τα ανελεύθερα κα-
θεστώτα και τον πόλεμο, οι αιτίες 
της κινητικότητας (στα αγγλικά 
αποδίδεται ως mobility) βρίσκο-
νται σε φιλόδοξους επαγγελματι-
κούς στόχους. Το υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης και η διευκόλυνση 
της μετεγκατάστασης, τουλάχιστον 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συμβάλλουν στην αύξηση της 
κινητικότητας. 

Τα ευρήματα είναι πολύ ενδι-
αφέροντα: Παγκοσμίως, το 64% 
δηλώνει ότι θα άφηνε τη χώρα του 
για μια επαγγελματική πορεία σε 
άλλη χώρα. Έκπληξη προκαλεί 
το γεγονός ότι τα μεγαλύτερα 
ποσοστά εργαζομένων, που 
θέλουν να εργαστούν σε άλλη 
χώρα, παρουσιάζονται σε χώρες 
με αναπτυγμένες οικονομίες: πάνω 
από το 75% των κατοίκων της 
Ελβετίας και περισσότεροι από το 
90% των κατοίκων της Ολλανδίας 
και της Γαλλίας! Οι Η.Π.Α. είναι η 
πιο δημοφιλής χώρα προορισμού 
παγκοσμίως και την ακολουθούν 
η Μεγάλη Βρετανία και ο Κανα-

δάς. Τη δεκάδα συμπληρώνουν 
ευρωπαϊκές χώρες με πρώτη τη 
Γερμανία, που είτε έχουν ισχυρές 
οικονομίες είτε είναι γνωστές για 
την πολιτισμική τους προσφορά 
(ή και τα δύο). 

Από την έρευνα, αναδεικνύεται 
ότι τα σύνορα στο θέμα της ερ-
γασίας έχουν πέσει και ιδιαίτερα 
για τους πιο ταλαντούχους και 
μορφωμένους. Αυτή η νέα πραγ-
ματικότητα δημιουργεί τεράστιες 
δυνατότητες στις κυβερνήσεις 
των χωρών και στις πολυεθνικές, 
που βρίσκονται αντιμέτωπες με 
έλλειψη ταλέντων σε κάποιον 
κλάδο ή θέλουν να σχεδιάσουν 
τη στρατηγική τους σε θέματα 
εργασίας και ανθρώπινου δυ-
ναμικού.

Ταυτόχρονα όμως δημιουρ-
γούνται και προκλήσεις: Αν οι 
εταιρείες και οι κυβερνήσεις δε 
συνειδητοποιήσουν τις μεγάλες 
αλλαγές και την αυξανόμενη κινη-
τικότητα, θα χάσουν το ανθρώπινο 
δυναμικό τους, και μάλιστα το 
πιο ταλαντούχο.

Η οικονομική κρίση έχει ωθή-
σει τους εργαζόμενους να ανα-
ζητούν κίνητρα για τη δουλειά 
τους σε παράγοντες πέρα του 
μισθού. Τέτοιοι είναι η εκτίμηση 
για την εργασία τους, οι καλές 
σχέσεις με τους συναδέλφους 
και η ισορροπία επαγγελματικής-
προσωπικής ζωής.

Τα αποτελέσματα για τη χώρα 

μας παρουσιάζουν ιδιαίτερο εν-
διαφέρον:

Το 60% των Ελλήνων δηλώ-
νουν πρόθεση να φύγουν σε άλλη 
χώρα, ποσοστό χαμηλότερο από 
τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Το 31% είναι ανοικτοί σε επαγ-
γελματικές προτάσεις.

Το μορφωτικό επίπεδο είναι 
ανώτερο-ανώτατο με το 62% να 
είναι κάτοχοι πτυχίου και μετα-
πτυχιακού διπλώματος. 

Οι νέοι ηλικίας 21-30 ετών 
δηλώνουν απρόθυμοι να φύγουν 
από την Ελλάδα με το ποσοστό 
όσων δηλώνουν θετικοί στην 
ιδέα της μετεγκατάστασης να 
είναι κάτω από το μέσο όρο της 
χώρας και από τα πιο χαμηλά σε 
παγκόσμιο επίπεδο.

Τα αίτια για τα οποία δηλώ-
νουν οι Έλληνες ότι θα πήγαιναν 
στο εξωτερικό είναι η οικονομική 
αστάθεια της χώρας (77% το αντί-
στοιχο παγκόσμιο ποσοστό είναι 
32%), οι καλύτερες ευκαιρίες 
καριέρας (76%, το αντίστοιχο 
παγκόσμιο ποσοστό είναι 59%) 
και η καλύτερη ποιότητα ζωής 
(73%, το αντίστοιχο παγκόσμιο 
ποσοστό είναι 55%). 

Οι τρεις πρώτες χώρες στις 
οποίες θα πήγαιναν οι Έλληνες 
είναι η Μ. Βρετανία (18%), η Ελ-
βετία (13%) και οι Η.Π.Α. (12%). 
Τη δεκάδα συμπληρώνουν οι 
Γερμανία, Γαλλία, Σουηδία, Ιταλία, 
Καναδάς, Κύπρος και Μεξικό. 

Εκτός από τους Έλληνες 
όμως που εκφράζουν επιθυμία 
να εργαστούν σε αυτές τις χώρες, 
υπάρχουν και κάτοικοι άλλων χω-
ρών οι οποίοι θέλουν να έρθουν 
για δουλειά στη χώρα μας. Στις 
πρώτες τρεις θέσεις βρίσκονται οι 
Σερβία (22%), η Τυνησία (18%) 
και η Φινλανδία (17%). Ακολου-
θούν το Πακιστάν, η Γαλλία, το 
Ισραήλ, η Ολλανδία, το Μεξικό, 
οι Φιλιππίνες και η Ουκρανία. 

Τέλος, ενδιαφέρον εύρημα είναι 
το τι κινητοποιεί εμάς τους Έλλη-
νες στην εργασία μας. Ο καλός 
μισθός τοποθετείται τελευταίος 
στη λίστα των 10 σημαντικότερων 
κινήτρων. Πρώτο σε σημασία είναι 
η εκτίμηση για τη δουλειά μας, 
δεύτερο η οικονομική σταθερό-
τητα της εταιρείας και τρίτο πόσο 
ενδιαφέρουσα είναι η δουλειά 
μας. Η δυνατότητα επαγγελματι-
κής εξέλιξης, οι καλές σχέσεις με 
τους συναδέλφους μας και τους 
προϊσταμένους μας, η ισορροπία 
επαγγελματικής και προσωπικής 
ζωής, το δημιουργικό και και-
νοτόμο εργασιακό περιβάλλον 
και η αίσθηση επαγγελματικής 
ασφάλειας συμπληρώνουν τα 
σημαντικότερα κίνητρα.

Η κ. Ελένη Ροκά, διευθύντρια 
marketing του skywalker.gr, σχο-
λιάζει: «Βάσει των αποτελεσμάτων 
της έρευνας, θα λέγαμε ότι η Ελ-
λάδα ακολουθεί την παγκόσμια 
τάση κινητικότητας. Προκαλεί 
έκπληξη όμως το γεγονός ότι δε 
παρουσιάζει τα υψηλά ποσοστά 
των αναπτυγμένων ευρωπαϊκών 
χωρών. Παράλληλα, η οικονομική 
κρίση μας ώθησε στην αναθε-
ώρηση των κινήτρων μας στη 
δουλειά. Γνωρίζοντας ότι δεν 
μπορούμε να έχουμε έναν ικανο-
ποιητικό μισθό, επικεντρωνόμαστε 
σε άλλους παράγοντες, που μας 
ικανοποιούν στην εργασία μας».

Για να μπορέσουν να εξαχθούν 
συμπεράσματα για τη χώρα μας, 
έπρεπε να απαντήσουν τουλά-
χιστον 1.000 άτομα. Οι συμμε-
τέχοντες στην έρευνα έφτασαν 
τους 1.235. Περισσότερα στοιχεία 
για την έρευνα, τη μεθοδολογία 
και η έκθεση με τα παγκόσμια 
δεδομένα βρίσκονται εδώ: www.
globaltalentsurvey.com

Μια μοναδική παγκόσμια έρευνα για την κινητικότητα 
του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού!

ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 
ΑΦΟρΟύν  

ΤΗν ΕλλΑΔΑ

ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 
ΑΦΟρΟύν  

ΤΗν ΕλλΑΔΑ



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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συνέχεια στη σελ. 6

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Η TFB είναι μία εταιρεία παροχής υπηρεσιών, ανάπτυ-
ξης πελατολογίου και προώθησης πωλήσεων. Η TFB 
επιθυμεί να εντάξει στην ομάδα της εργαζόμενους, οι 
οποίοι θα απασχοληθούν σε:

Τηλεφωνικό Κέντρο  
Εξερχόμενων Κλήσεων  

ή θα Επισκέπτονται Πελατολόγιο της Εταιρείας  
Μέσω Προκαθορισμένων Ραντεβού

Πρόκειται για 5νθήμερη εργασία (ΔΕΥ-ΠΑΡ)  
ωράριο 9-3 (πρωινό).  
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν  
τα ακόλουθα προσόντα: 
•Διαπραγματευτική ικανότητα και άνεση  
στην επικοινωνία  
•Απόφοιτος/η λυκείου 
•Δυναμικό χαρακτήρα, αυτοπεποίθηση, διάθεση  
για εργασία 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
•Η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θεωρείται  
επιπρόσθετο προσόν  
Η εταιρεία μας παρέχει στους εργαζόμενους  
τα παρακάτω: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό, πλήρη ασφαλιστική  
κάλυψη, και όλα το νόμιμα δώρα και επιδόματα  
(όχι ποσοστά) 
•Σταθερά μηνιαία bonus επίτευξης στόχων 
•Πρόσθετα εβδομαδιαία bonus απόδοσης 
•Σύγχρονο ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Βήμα - βήμα εκπαίδευση στην τηλεφωνική  
επικοινωνία 
•Εύκολη πρόσβαση - 50 μέτρα από το μετρό  
(στάση Άγιος Ιωάννης)

Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 211 7151500. 
Στείλετε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση: 
tfbbackoffice@gmail.com 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
A Naval Architect Office in Athens is seeking to hire a:

Secretary 

•Excellent knowledge of English and minimum  
5 years of experience in the same position.  
Please send your CV in English to the following 
e-mail: companycvv@gmail.com

Γραμματεία Διοίκησης  
(κωδ. 1223ΓΔ) 

Γνωστή και καταξιωμένη βιομηχανία τροφίμων με 
έδρα στα όρια του νομού Θεσσαλονίκης και εξαγωγι-
κή δραστηριότητα κυρίως σε χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Ο ρόλος: Το στέλεχος θα είναι υπεύθυνο για τη γραμ-
ματειακή υποστήριξη της διευθύνουσας συμβούλου.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση.  
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ.  
•Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση αγγλικών, ιδανικά 
και γερμανικών. 
•Πολύ καλή εξοικείωση με τους Η/Υ (Excel, Word 
και Email/Internet). 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και στην οργάνωση 
της εργασίας. 
•Αποτελεσματικότητα στην εργασία υπό πίεση. 
•Απαραίτητη η κατοχή μεταφορικού μέσου  
για την μετάβαση στο χώρο εργασίας.   
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό μισθό, σε ένα πολύ καλό περιβάλλον 
εργασίας.

Σε όλες τις επαφές θα τηρηθεί απόλυτη  
εχεμύθεια. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
thesshumres@icap.gr

Η ELVIAL SA, μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες 
εταιρεία στον κλάδο του αλουμινίου ζητά νέο συνεργάτη 
για το τμήμα της διαχείρισης πληροφοριών.

Τμήμα Διαχείρισης 
Πληροφοριών

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα: 
•Εξαιρετικές γνώσεις διαδικτύου (γρήγορη  
και αποτελεσματική διαχείριση - αναζήτηση) 
•Άριστη γνώση αγγλικών και γερμανικών 
•Άριστος χειρισμός Ms Office 
•Ηλικία έως 25 ετών  
Απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα: 
•Δυνατότητα λειτουργίας σε περιβάλλον υψηλών 
απαιτήσεων 
•Ανεπτυγμένο επίπεδο γραπτού και προφορικού 

λόγου (άριστη ορθογραφία), 
•Επαγγελματισμός, αίσθημα ευθύνης, συνέπεια  
και δέσμευση για το αποτέλεσμα.  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση,  
σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

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

Το Bionome Health Club εξειδικευμένο κέντρο 
εφαρμογών αισθητικής ιατρικής,αδυνατίσματος και 
laser με πολυετή και δυναμική παρουσία στο χώρο 
της αισθητικής ιατρικής, ζητά για πρόσληψη:

Γραμματέα / Υπάλληλο Υποδοχής

Για την εύρυθμη λειτουργία του και την προώθηση 
της παρουσίας του στο ενδιαφερόμενο κοινό.

Αρμοδιότητες/responsibilities 
•Υποδοχή και άριστη εξυπηρέτηση των πελατών 
του κέντρου 
•Επικοινωνία με υπάρχον και νέο πελατολόγιο 
•Διαχείριση του τηλεφωνικού κέντρου  
και οργάνωση των ραντεβού 
•Διαχείριση και ενημέρωση του αρχείου  
των πελατών 
•Τήρηση των λογαριασμών πελατών  
σε μηχανογραφημένο περιβάλλον (CRM) 
•Ενημέρωση και ευθύνη για την συνολική π 
αρουσίαση των προϊόντων και υπηρεσιών  
του κέντρου σε ενδιαφερόμενους νέους πελάτες 
•Υποστήριξη της ιστοσελίδας και των social media 
του κέντρου  
Προσόντα υποψηφίου 
•Απαραίτητες σπουδές marketing 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 3- 5 έτη σε αντίστοιχη 
θέση σε ανάλογη μονάδα ή ιατρικό κέντρο  
(συστάσεις απαραίτητες) 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση Office, internet & social media 
•Γνώση CRM PrismaWin θα εκτιμηθεί αναλόγως  
Προφίλ υποψηφίου 
•Ηλικία έως 28 ετών 
•Άτομο δυναμικό, με προσεγμένη εμφάνιση  
και έφεση στην εξυπηρέτηση πελατών 
•Πελατοκεντρική φιλοσοφία και άνεση  
επικοινωνίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα, με όρεξη για δουλειά 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών 
•Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καταστάσεων 
•Ομαδικότητα, συνεργασία  
Προσφορά 
•Εργασία πλήρους απασχόλησης 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Bonus ανάλογα με τις πωλήσεις 
•Ευχάριστο & δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα 
στο e-mail: info@bionome.gr. Τα βιογραφικά θα πρέπει 
να συνοδεύονται από φωτογραφία των υποψηφίων.

Ο πελάτης μας είναι εμπορική εταιρία καταναλω-
τικών ειδών. Στα πλαίσια της κάλυψης των λει-
τουργικών αναγκών της εταιρίας σε ανθρώπινο 
δυναμικό, αναζητείται κατάλληλη υποψήφια για την 
κάλυψη της παρακάτω θέσης, με έδρα την περιοχή 
του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης:

Γραμματεία 
(κωδ S-14)

Το έργο: Διοικητική υποστήριξη του εμπορικού τμήματος.

Προδιαγραφές θέσης: 
•Απολυτήριο λυκείου, επιθυμητές σπουδές  
διοίκησης επιχειρήσεων 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε θέση  
γραμματείας 
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ (excel, word, e-mail, 
internet) 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών, επιθυμητή γνώση 
γερμανικών 
•Ικανότητα πολύ καλής επικοινωνίας (γραπτή,  
προφορική, ηλεκτρονική) 
•Ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας σε ομάδα 
•Ικανότητα γρήγορης εκμάθηση και προσαρμογής 
στο εργασιακό περιβάλλον 
•Άτομο ευγενικό, εργατικό, με υπομονή, επιμονή 
και πρωτοβουλίες 
•Επαγγελματισμός και προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα 
•Δίπλωμα οδήγησης, επιθυμητή κατοχή ΙΧ  
αυτοκινήτου

Οι υποψήφιες που πληρούν τις προϋποθέσεις κα-
λούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους 

σημείωμα (με φωτογραφία), αναγράφοντας των κωδικό 
της θέσης στο e-mail: careers@peopleatwork-hellas.
gr. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας: www.peopleatwork-hellas.gr. Όλες 
οι υποψηφιότητες λαμβάνουν απάντηση και θα αντιμε-
τωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Προσωπικός Βοηθός 
(Personal Assistant)

Προσόντα: 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Απόφοιτος ΑΕΙ 
•Άριστη γνώση του MS Office (ειδικά Outlook, 
Word & Excel) 
•Χρήστης τεχνολογιών όπως iCloud, Skype,  
Go To Meeting κλπ. 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Εργασιακή εμπειρία σε χώρο εταιρικού γραφείου  
Δεξιότητες: 
•Ικανότητες γραμματειακής υποστήριξης 
•Ικανότητες οργάνωσης και αρχειοθέτησης 
•Στοιχειώδεις γνώσεις ταμία 
•Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Ικανότητα ανάληψης ευθύνης και προθυμία  
για γνώση νέων αντικειμένων

Παρακαλώ αποστείλετε πλήρες βιογραφικό με πρό-
σφατη φωτογραφία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
georgekastanas@gmail.com

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Υπεύθυνη Διαγωνισμών 

Νοσοκομείων - Αθήνα (Κωδ. ΥΔΝ)

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 δέσμευση της στον ανθρώπινο 
παράγοντα.

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε θέση υπεύθυνης 
διαγωνισμών νοσοκομείων 
•Καλή γνώση ελληνικής γλώσσας και χειρισμού PC 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία με πελάτες 
•Δυναμική και οργανωτική προσωπικότητα 
•Συστάσεις απαραίτητες  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Μισθό αναλόγως προσόντων 
•Συνεχής off-the-job και on-the-job εκπαίδευση 
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη αγορά 
•Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρία 
•Πενθήμερη εργασία, από 9:00 έως 17:30 στη Νέα 
Κηφισιά

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

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

Υπ’ όψιν τμήματος ανθρώπινου δυναμικού. Απο-
στολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: hrchaniadpt@gmail.com

Μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα στις Κυκλάδες ανα-
ζητά για εργασία:

Διευθυντή Ξενοδοχείου

Mε τα παρακάτω προσόντα και δεξιότητες.  
Περιγραφή θέσης 
•Οργάνωση και οικονομική διαχείριση  
της ξενοδοχειακής μονάδας 
•Επικοινωνία με τουριστικά πρακτορεία  
και ευρύτερους φορείς της τουριστικής βιομηχανίας 
•Σχεδιασμός νέων υπηρεσιών και προϊόντων  
με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων 
•Διοίκηση προσωπικού 
•Διαχείριση προμηθειών 
•Κοστολόγηση υπηρεσιών  
Προφίλ υποψηφίου 
•Πτυχίο κολεγίου, ΤΕΙ, ΑΕΙ ιδανικά διοίκησης  
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 

•Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου θα θεωρηθεί προ-
σόν. 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον (2) δύο 
ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Γνώσεις ξενοδοχειακού marketing και διαχείρισης 
τμημάτων εστίασης (F & B management) 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Υ/Η 
•Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης 
και διαπραγμάτευσης 
•Δυναμισμός, ευελιξία και προσήλωση  
στο αποτέλεσμα  
Παροχές εταιρίας 
•Ανταγωνιστικός μισθός 
•Φιλικό και δυναμικό περιβάλλον εργασίας  
•12μηνη απασχόληση (6 μήνες Κυκλάδες - 6 μήνες 
Πειραιάς)  
Αποστείλατε cv (φώτο δεκτή) στο e-mail: 
hotelkyclades@gmail.com

Digital & Offline 
Marketing Specialist

Direct reporting line to: Director of sales  
& marketing / hotel manager 
Dotted reporting line to: Cluster digital 
marketing manager 
Department: Sales & marketing

Position purpose: Santa Marina is seeking a specialist 
level candidate in digital and offline marketing. Apart 
from taking ownership and leading offline marketing 
actions for Santa Marina Resort & Villas, this position 
will participate in the digital field marketing team 
within Greece and be responsible for multi-lingual, 
pan-regional digital tactical marketing campaigns 
and execution. There is a strong focus on driving 
incremental revenue to Santa Marina through tactical 
campaigns, segmental and destination marketing, 
search engine optimization and email marketing. 
There will also be strong involvement in managing 
and handling of social media for Santa Marina Resort 
& Villas. The position will be based at Athens with 
possible partly relocation in the summer season at 
Mykonos required.

Essential functions: 
Scope of core services: 
•Coordinate with hotel sales & marketing team 
and agencies to implement digital marketing 
tactics for hotel, including a 180 day rolling 
promotional campaign calendar. 
•Build landing pages and special offer pages  
to support segmental marketing campaigns  
to reinforce hotel USP’s and execute 
communication plan to drive share from specific 
target / niche markets. 
•Launch tactical destination and hotel specific 
marketing campaigns - ensure divisional campaign 
creative & copy alignment and promotional 
placements are optimized across hotels in region. 
•Management of natural search optimization  
and core social media visibility and presence 
•Build and manage key digital platforms 
(restaurants / meetings / spa, etc.) and implement 
best practices to deliver increased presence and 
incremental revenue to hotel. 
•Test campaign messaging and creative  
to determine relevancy across segments and  
to optimize conversion & overall performance. 
•Coordinate the use of the Starwood internal 
marketing channels to maximize campaign reach 
and impact (brand sites, email marketing, special 
offer pages, etc.) 
•Implementation of guest communications email 
marketing tool to drive incremental rooms and 
ancillary revenue to hotel. 
•Management of hotel content on Brand.com, 
Independent and destination sites to optimize 
conversion of visitors and drive incremental 
revenue to hotel. 
•Implementation of revenue focused local 
partnerships / campaigns. 
•Management of third party site / OTA 
merchandising opportunities 
•Assist sales & marketing with offline marketing 
productions including presentations, collateral 
and other needed items.

Specific job knowledge, skills and abilities: The 
individual must be able to explain and demonstrate 
that he or she can perform the essential functions of 
the job, with or without reasonable accommodation, 
using some other combination of knowledge, skills, 
and abilities: Creativity is a must.

Qualification standards: 
Education: College and/or graduate degree  
Experience: 
•BS required, preferably in communications, 



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

ΤΡΙΤΗ 9 ΔΕκΕΜβΡΙΟΥ 20146

συνέχεια στη σελ. 8

marketing or business 
•Strong understanding of the digital environment 
as a distribution and marketing / engagement 
channel 
•Experience with digital marketing / direct 
response campaigns with external web agency 
•Experience managing external agencies (e.g. 
media, creative) 
•Excellent communication skills; Demonstrated 
poise, tact and diplomacy 
•Organized, detail-oriented and deadline-sensitive 
•Strong customer service orientation essential; 
Takes initiative, anticipates needs 
•3+ years marketing experience, preferably with 
hotel background  
Grooming: All employees must maintain a neat, 
clean and well-groomed appearance per Starwood 
standards.

This job description is not an exclusive or exhaustive 
list of all job functions that an employee in this position 
may be asked to perform from time to time.

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

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

Marketing & PR 
Assistant

H θέση αναφέρεται στη marketing & PR manager.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια σε τμήμα 
marketing ή PR 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση Office  
Επιθυμητά προσόντα, που θα συνεκτιμηθούν: 
•Προϋπηρεσία (σε τμήμα marketing ή PR)  
ξενοδοχειακής μονάδας 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο marketing 
•Γνώση Photoshop και Illustrator  
Απασχόληση: 
•Σύμβαση αορίστου χρόνου

Παρακαλούμε όπως στείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα με συνημμένη φωτογραφία στο e-mail: 
Sofia.Tsioutra@cretamaris.gr

Στέλεχος Εξαγωγών  
με Άριστα Ρουμάνικα (SS12)  
για Απασχόληση σε Project

O/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει  
να διαθέτει: 
•άριστη γνώση Ρουμάνικων 
•άριστη γνώση χειρισμού internet explorer 
•αντίληψη, ευελιξία και ταχύτητα  
Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνεται η έρευνα 
αγοράς μέσω του διαδικτύου και η επικοινωνία με 
φορείς / οργανώσεις στη Ρουμανία.

Παράκληση μόνο συμβατά βιογραφικά. Αποστείλατε 
C.V. με τον αντίστοιχο κωδικό στη διεύθυνση: Θεσ-
σαλονίκη: Λεωφόρος Νίκης 3, 54624 - fax: 2310-
271025, Αθήνα: Σεμιτέλου 2Α, 115 28, Ιλίσια - fax: 
210 -7470380, e-mail: skywalker@createandact.
gr. Επισυνάψτε πρόσφατη φωτογραφία. H απόλυτη 
εχεμύθεια είναι αυτονόητη.

Πελάτης μας είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες 
εισαγωγής, εμπορίας και διανομής ανταλλακτικών 
στην ελληνική αγορά, με κύριο χαρακτηριστικό την 
άμεση και ταχύτατη εξυπηρέτηση των πελατών της 
και την πληρέστερη γκάμα ανταλλακτικών.

Η εταιρεία επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυνα-
μικό της, στο τμήμα marketing, ένα ικανό στέλεχος 
για τη θέση του:

 Spare Parts  
Product Manager (PM12/14)

Ο κάτοχος της θέσης θα αναλάβει την ευθύνη να 
εφαρμόσει και να αναπτύξει την πολιτική τιμών και 
τη στρατηγική marketing της εταιρείας, σχεδιάζοντας 
και υλοποιώντας καμπάνιες προώθησης για τα προ-
ϊόντα που θα αναλάβει. Θα συνεργάζεται στενά με το 
τμήμα πωλήσεων της εταιρείας ενώ παράλληλα θα 
πραγματοποιεί συνεχή ανάλυση της αγοράς και του 
ανταγωνισμού, με στόχο την επίτευξη των προσωπικών 
του στόχων καθώς και αυτών της εταιρείας συνολικά.

O κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διακρίνεται 
από άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, εξωστρέφεια, 
καινοτομία, ομαδικό πνεύμα και φυσικά προσανατο-
λισμό στην επίτευξη στόχων.

Επιπλέον, θα πρέπει να έχει: 
•2-4 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, 

ιδανικά σε product ή brand management στο χώρο 
του αυτοκινήτου ή γενικότερα από το χώρο  
των ανταλλακτικών. 
•Ακαδημαϊκός τίτλος σπουδών στον τομέα  
του marketing ή της μηχανικής 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γνώση  
γερμανικών ή Ιταλικών θα θεωρηθεί επιπλέον 
προσόν. 
•Άριστη γνώση προγραμμάτων MS Office  
(Word, Excel, PowerPoint, Access). Γνώση  
προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων 
(ERP) θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 

Ο πελάτης μας παρέχει ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
και παροχών, ένα ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλ-
λον εργασίας και συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές 
εξέλιξης. 

Αν έχετε τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για τη 
συγκεκριμένη θέση και στόχος σας είναι να σταδιο-
δρομήσετε σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο 
χώρο των ανταλλακτικών στην Ελλάδα, μπορείτε να 
στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, με συνοδευτική 
επιστολή και την ένδειξη του κωδικού PM12/12 μέσω 
του link: http://pfb.applymycv.gr/form.asp ώστε να 
γίνει άμεση επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων. 

Η διαδικασία επιλογής έχει ήδη ξεκινήσει! Για όλα τα 
βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Follow us to 
Linkedin, Twitter, Facebook, so as to be immediately 
informed about our latest news and ads!

Εμπορικός Διευθυντής

Γνωστή εταιρία καταναλωτικών προϊόντων με πα-
ρουσία πολλών χρόνων στην Ελληνική αγορά ζητά 
Εμπορικό Διευθυντή για τη Ρωσία.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 8-10 χρόνια σε θέση διευθυντή 
πωλήσεων ή εμπορικού διευθυντή, ιδανικά  
από το χώρο του retail ή χονδρεμπορίου. 
•Ρώσικα σε καλό επίπεδο απαραίτητα 
•Αγγλικά πολύ καλά 
•Καλή χρήση Η/Υ. 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ. 
•Ηλικία 35-48.  
Παρέχεται πολύ καλό πακέτο αποδοχών  
Παρακαλούμε προωθήστε το βιογραφικό σας 
σημείωμα αναγράφοντας τον κωδικό Ε.Δ./ΑΜ 
στο e-mail: alamrop@gmail.com

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Το ξενοδοχείο Lindos Royal της εταιρείας Lindos 
Hotels, στην περιοχή Βληχά Λίνδου στην Ρόδο ζητεί 
για τη σεζόν 2015:

Ξενοδοχειακό Λογιστή

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ανώτερης ή ανώτατης σχολής 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχειακά  
λογιστήρια 
•Άριστη γνώση Η/Υ και εμπειρία στο λογισμικό 
Softone 
•Εμπειρία στην ανάλυση και παρακολούθηση  
ξενοδοχειακών συμφωνιών 
•Γνώση της σχετικής νομοθεσίας 
•Καλή γνώση αγγλικών

Βιογραφικά που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋπο-
θέσεις δε θα λαμβάνονται υπόψη. Αποστολή βιογρα-
φικών με απαραίτητη πρόσφατη φωτογραφία: hrlr@
lindoshotels.com. Fax: 22440 32007. Τηλ: 22440 32001.

Η εταιρεία atc ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές στελεχώνεται 
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 παγκό-
σμιο δίκτυο CPA ASSOCIATES INTERNATIONAL, με 
έδρα την Αμερική, στο οποίο συμμετέχουν παγκοσμίως 
155 ελεγκτικές εταιρείες σε 65 χώρες. Η εταιρεία στα 
πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξής της, ενδιαφέρεται 
να ενισχύσει το στελεχιακό της προσωπικό με την 
πρόσληψη βοηθού λογιστή για το συμβουλευτικό 
τμήμα της εταιρείας.

Βοηθός Λογιστή 
 (κωδ. θέσης SΑ 01)

•Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης οικονομικής σχολής 
της Ελλάδος (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ) 
•Επαγγελματική εμπειρία 2-7 έτη σε λογιστήριο 
ανώνυμων εταιρειών ή λογιστικό γραφείο  
με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων 
•Καλή γνώση της εργατικής νομοθεσίας  
και γνώση του προγράμματος της μισθοδοσίας 
Hyper της Epsilonet θα εκτιμηθεί 
•Απαραίτητη καλή γνώση του λογιστικού  
προγράμματος της Entersoft 

•Γνώση του ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
(επίπεδο Lower) 
•Οργανωτική προσωπικότητα με στόχους  
και συνέπεια 
•Ικανότητα διάκρισης της εμπιστευτικότητας  
και της πληροφορίας 
•Εργασία σε ομαδικό πνεύμα  
Προσφέρονται: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας στο 
συμβουλευτικό τμήμα της atc Ορκωτοί Ελεγκτές 
Λογιστές 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σύντομο βιογραφικό 
σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: career@
atcaudit.gr. Οι υποψήφιοι να αναφέρουν τον κωδικό 
θέσης (θέμα e-mail) για την οποία στέλνουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα. atc Certified Public Accountants 
LLC. Τηλέφωνο: +30 2110137856, website: www.
atcaudit.gr

Μεγάλη εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο 
της πληροφορικής και των IT περιφερειακών αναζητά 
για την περιοχή Αττικής και Αχαΐας:

Βοηθό Λογιστή 
(ACC 101)

Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται  
στον προϊστάμενο οικονομικής διεύθυνσης  
και θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
•Διεκπεραίωση καθημερινών εργασιών  
λογιστηρίου (κωδικοποίηση βάση ΕΓΛΣ,  
καταχωρήσεις παραστατικών, εισαγωγές) 
•Παρακολούθηση και έλεγχο συμβάσεων πελατών. 
•Έλεγχο, διεκπεραίωση, καταχώρηση τραπεζικών 
συναλλαγών (εισπράξεων-πληρωμών). 
•Έλεγχο, υποβολή, παρακολούθηση ασφαλιστικών 
εισφορών - INTRASTAT-ΦΜΥ-ΚΕΠΥΟ.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΤΕΙ/ΑΕΙ λογιστικής/οικονομικής  
κατεύθυνσης 
•Πολύ καλή γνώση ΕΓΛΣ- φορολογικής νομοθεσίας 
- ΦΠΑ- μισθοδοσίας 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
τουλάχιστον 5-10 έτη με Γ’ κατηγορίας βιβλία 
•Πολύ καλή γνώση ERP, Office 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις 
•Ομαδικότητα/υπευθυνότητα, μεθοδικότητα,  
οργάνωση. 
•Ηλικία έως 40 ετών.

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος: Υπ’ όψιν τμήμα-
τος ανθρωπίνου δυναμικού, e-mail: hrdepartment099@
gmail.com, σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης.

Η εταιρεία μας, αναζητά δύο (2) άτομα για τη στελέχωση 
σε νέο ξενοδοχείο κλασσικού τύπου 5 αστέρων 60 
κλινών στη Μύκονο:

Στέλεχος Λογιστηρίου / Ταμείου 
(κωδ. Λ.Τ.)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης 
•Γνώση τήρησης βιβλίων Γ’ κατηγορίας /  
λογιστικού κυκλώματος εισπράξεων-πληρωμών 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε λογιστήριο  
ξενοδοχειακών μονάδων 
•Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.  
Περιγραφή θέσης: 
•Στέλεχος λογιστηρίου & διαχείρισης ταμειακού 
κυκλώματος 
•Πολύ καλή χρήση πληροφοριακού συστήματος 
διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων ERP.

Υπεύθυνος επικοινωνίας-αποστολή βιογραφικών: 
plastourgos@notion.com.gr. Υπόψη: κ. Κωνσταντίνου 
Πλαστουργού.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Στέλεχος Back Office

Η GLOBALTRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ., μια από τις μεγαλύτερες 
και ραγδαία αναπτυσσόμενες ανεξάρτητες εταιρείες 
στον κλάδο της παροχής επενδυτικών συμβουλών, με 
εποπτεία της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, πρόκειται να 
προσλάβει για τη στελέχωση του κεντρικού της γραφείου 
στο Ηράκλειο Κρήτης, Απόφοιτους Οικονομικών 
Πανεπιστημίων στους τομείς χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών και εξυπηρέτησης πελατών.

Περιγραφή θέσης: 
•Παρακολούθηση και εξαγωγή reports 
•Υποστήριξη επενδυτικών συμβούλων 

•Έλεγχος και τήρηση διαδικασιών 
•Εξυπηρέτηση πελατών και τήρηση αρχείου 
•Επικοινωνία με συνεργαζόμενες εταιρίες  
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα εξής  
προσόντα: 
•Ηλικία 25 έως 35 ετών (εκπληρωμένες  
στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες) 
•Απόφοιτοι οικονομικών σχολών 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη χρήση Η/Υ (MS Office) 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων 
υπό συνθήκες πίεσης 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα  
με ομαδικό πνεύμα εργασίας

Προϋπηρεσία στο χώρο των χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών και μεταπτυχιακός τίτλος θα εκτιμη-
θούν. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@
globaltrust.gr ή στο fax: 2810 343791.

Η ELVIAL SA, μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες 
εταιρείες στον κλάδο του αλουμινίου ζητά νέο συ-
νεργάτη για το τμήμα της οικονομικής διεύθυνσης.

Financial Controller 

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Τίτλος σπουδών οικονομικής ή χρηματοοικονομικής 
κατεύθυνσης, 
•Προϋπηρεσία ως προϊστάμενος λογιστηρίου 2 
ετών, 
•Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε θέση εσωτερικού 
ελέγχου, 
•Γνώσεις και προϋπηρεσία σε κοστολόγηση  
σε βιομηχανικό κλάδο, 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών, 
•Καλή γνώση Η/Υ και κυρίως του excel, 
•Ικανότητα επικοινωνίας, συνεργασίας, καθώς 
επίσης μεθοδικότητας και οργανωτικότητας, 
•Όρεξη για εργασία και τρόπος σκέψης που  
να απλοποιεί και να αυτοματοποιεί τις διαδικασίες.   
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, 
•Ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης, 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, 
•Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.
Αν πιστεύετε ότι πληροίτε τις παραπάνω προϋποθέσεις, 
παρακαλούμε όπως στείλατε πλήρες βιογραφικό ση-
μείωμα στην παρακάτω διεύθυνση. «ΕΛ.ΒΙ.ΑΛ. Α.Ε», 
ΒΙΠΕ Αγίου Παντελεήμονα, Κιλκίς ΤΚ 61100.Υπόψη 
κας Προύτσου Μαρίας ή e-mail: hr@elvial.gr

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.
Description of role: RECOM Corporation is currently 
seeking an Accounting Professional to provide 
assistance to the accounting department of the 
Athens branch office. The selected candidate will 
possess knowledge of bookkeeping practices & 
regulations, and will be able to manage day-to-day 
finance activities. He/she must be extremely organized 
and detail-oriented, so as to effectively complete 
deadlines in a fast-paced environment.
Key responsibilities: 
•Prepare commercial invoices, billing, delivery 
notes, packing lists, credit notes, and other 
accounting documentation 
•Manage daily bookkeeping, credit/debit card 
transactions, and managing petty cash of office 
•Manage various company bank accounts with 
various currency requirements 
•Reconcile bank statements & finance accounts, 
and assist in preparing the weekly/monthly 
reporting for executive management 
•Perform credit control, including accounts 
payable/receivable follow up 
•Confirm accuracy and process vendor & supplier 
invoicing, expense forms, and payment requests  
in a timely manner 
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•Assist department regarding declaration of Tax 
& VAT duties 
•Monitor all expenses concerning the customs 
clearance of goods 
•Management of new customer contracts, 
files, data entry, and routing of new customer 
documents to appropriate company personnel  
Desired skills & experience: 
•Bachelor’s degree in accounting or finance; 
Master’s degree is considered an asset 
•Minimum 5 year related work experience, 
preferably in a fast paced international 
entrepreneurial environment 
•Maximum organizational skills and the ability  
to prioritize multiple competing tasks seamlessly 
and with excellent attention to detail 
•Excellent command of invoicing billing 
procedures 
•In depth knowledge of WHB (warehouse Book), 
Entersoft, and Kefalaio 
•Must be extremely proficient in Microsoft 
Outlook, Word, Excel and PowerPoint 
•High level of ethics, integrity and reliability,  
so as to handle matters confidentiality  
and manage sensitive data and information 
•Maximum organizational skills, attention  
to detail, and the ability to multi task in order  
to meet simultaneous deadlines 
•Outstanding verbal and written communication 
skills in the English language; additional 
languages are considered assets

Our expectations for selected candidates are high 
because we only deliver the best to our clients. 
Professionals fitting the abovementioned description, 
may forward their CVs to the following e-mail: cv@
recom.gr. For more information visit: www.recom-
solar.com

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Business Development 

Manager for Digital Agency

We are a fast-growing digital marketing agency seeking 
a positive, hard-working, self-motivated, creative and 
resourceful Business Development specialist.

Being in this position, you’ll have the unique opportunity 
to tackle new challenges and help shape our sales 
team and processes. The ideal candidate should 
have a proven track record of success in finding 
new opportunities that result in immediate revenue 
and profits for the company. You’ll be responsible 
for being the first point of contact for our company, 
showcasing to potential customers the capabilities 
of the agency.

Working with us means keeping at least one finger 
on the pulse of everything that is hot and happening! 
We want people who can solve challenging problems, 
make a real impact, and possess the drive to build 
something big. Our team has the ability to handle 
projects of any scale encompassing the full spectrum 
of digital, so you’ll need to have a broad understanding 
of the benefits a forward thinking agency can bring 
to a client.

Responsibilities 
•Identify potential business opportunities  
in digital media according to the company’s 
strategy, and handle the database of leads  
& contacts diligently tracking and recording 
relevant activity. 
•Use sales scripts, identify clients’ needs,  
and cultivate effective sales strategies  
via phone or in person. 
•Conduct outbound sales calls, with the goal  
of scheduling a demonstration for the company’s 
suite of digital services. 
•Deliver online and/or face-to-face presentations 
to sell according to needs. 
•Forecast sales targets and help close deals  
to meet these targets. 
•Spot and actively pursue cross-selling  
or upselling opportunities that relate to existing 
clients. 
•Present to and consult management on business 
trends with a view to developing new products  
and services. 
•Attend industry events, such as seminars,  
and provide feedback and information  
on the latest market trends.  
Requirements/qualifications 
•3+ years of results-oriented work experience 
in sales and/or digital media, including any 
experience in a similar/comparable position. 
•Passion for working in a fast changing 
environment 
•Excellent project management skills 
•Existing track record of prospecting and cold 

calling, closing sales over the phone 
•A strategic approach to Sales process 
•Strong understanding of creative, digital  
and marketing industries 
•The ability to work autonomously and make key 
business decisions 
•Impeccable attention to detail 
•Great interpersonal skills  
What we offer 
•Fixed salary plus bonus 
•Flexible hours - autonomy to Telecommute 
•Continuous education 
•Mobile phone  
E-mail for CVs: info@addodigital.co

ColdFusion Developer (Oracle, PL/SQL) 
(ref: CFD/11/14), Brussels, Belgium 

With expertise in development using ColdFusion, 
ColdBox, Oracle, PL/SQL, and Spring.

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

We currently have a vacancy for a ColdFusion 
Developer, fluent in English, to offer his/her services 
as an expert who will be based in Brussels, Belgium. 
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 Development 
team of the company that will closely cooperate with 
a major client’s IT team on site.

Your tasks: 
•Participation in requirements analysis  
and prototyping; 
•Data analysis, data modelling, database 
design, development and integration with other 
applications; 
•Technical documentation; 
•Design, implementation, maintenance  
of database layer, database components  
and database stored procedures; 
•Design, implementation, maintenance  
and integration of software components  
for web-based applications based in Oracle, 
ColdFusion, JavaScript and HTML.  
Your skills: 
•Minimum 13 years of relevant university studies 
& professional experience in IT; 
•Minimum 9 years of experience in ColdFusion 
version 9 and upper using Oracle DBMS and PL/
SQL; 
•Expertise in RIA frameworks like Adobe Flex  
or Angular.js would be an asset; 
•Working experience in ColdFusion frameworks 
like ColdBox or Mach II and / or J2EE & Spring 
framework is advantageous; 
•Experience in SharePoint or .Net technology  
is desirable; 
•Excellent command of English, both written  
and oral.

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: (CFD/11/14), 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).

Information Security 
Project Manager

Established in 1998, ADACOM is a leading IT Security 
Integrator and Enterprise Software Vendor and provides 
solutions to large financial institutions, telecom 
companies, utilities & governmental organizations 
and multinationals companies in EMEA.

Within the context of our international expansion, 
we are in the process of recruiting and Information 
Security Project Manager.

If you are interested, please do the following: 
•Review our corporate web site www.adacom.com 
•Read a brief about our recruiting process from 
the following link: https://docs.google.com/a/
adacom.net/document/d/1TRvqx5auQDmA8f
AglX6pxydPeaLQspfZOHr8CxuuH94/editand 
fill the online application form from: https://
docs.google.com/a/adacom.net/forms/d/1NR5-
JvRP69V6ND8cKBf7DSr4p-9bui01ZiBbBrIvWf8/
viewform  
Job description:
Main duties & responsibilities: The information 
security project manager (ISPM) will be responsible 
to perform project management activities for specific 
projects assigned to him/her by the project manager 
officer (PMO), ensuring that every project will be 
completed on time and on budget and will exceed 
customer expectations. He/She will be involved with the 
planning, design, execution, monitoring and controlling 
aspects of each project.

From the assignment to the sing-off  
of a project, he/she must be able to: 
•Understand project Scope of work, 
including every detail related to deliverables, 
methodologies, customer expectations and 
assumptions, 
•Ensure the progress and goals of this project  
are met at any given time, 
•Create, maintain and update project plans,  
with detailed subtasks and resources allocation, 
•Engage and coordinate the project teams, clarify 
roles & responsibilities as well as communication 
and escalation procedures, 
•Cooperate with world class-consultants and 
engineers for project delivery in multinational 
accounts, across multiple territories, 
•Prepare, manage and maintain the efficiencies  
of the project budget, 
•Act proactively, know and identify project risks 
and delays, and act as a first escalation point  
for minimizing those risks and delays, 
•Ensure only the highest level of customer 
satisfaction at any given time, 
•Perform quality assurance tasks when needed, 
•Produce specific project reports and document 
lessons learned.  
Vacancy details: 
•Job title: Information security project manager  
•Department: Security services division / project 
management office (PMO)  
•Location: Adacom HQs, Athens, Greece. 
Travelling in EMEA will be required.  
Candidate profile: 
Qualifications (mandatory): 
•University degree in ICT or related discipline, 
•Postgraduate degree in ICT, InfoSec or MBA  
will be considered as a plus, 
•2-3 years of real-world working experience  
in the ICT field (preferably in information security), 
•Excellent understanding and knowledge  
of information security, 
•Basic skills and experience in project 
management will be considered as a plus, 
•Knowledge of project management standards 
and/or methodologies (i.e. PMBOK, Prince2), 
•Knowledge of software tools for project 
management (i.e. MS project), 
•Project management certifications will be 
considered as a strong plus, 
•Information security certifications will be 
considered as a strong plus, 
•Advanced command of English (additional 
language will be considered as a plus), 
•Completed military obligations (where 
applicable).  
Desired skills: 
•Excellent communication and presentation skills, 
•Excellent analytical and reporting skills, 
•Excellent time-management skills, 
•Excellent negotiation skills, 
•Ability to perform well under pressure, 
•Act as a team player and/or work independently.

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟ-
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ. Η ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ 
αναπτύσσει, εμπορεύεται και διακινεί τα πιο δυνατά 
brands βιομηχανικών εργαλείων εντός και εκτός 
Ελλάδος. Με το πολύ καλό της δίκτυο πωλήσεων 
Ελλάδος εξυπηρετεί όλα τα καλά καταστήματα 
της αγοράς και αναπτύσσεται και σε αγορές του 
εξωτερικού. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και 
άριστο αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας η εταιρεία 
μας είναι σήμερα η μεγαλύτερη Ελληνική εταιρεία 

βιομηχανικών εργαλείων χειρός και βρίσκεται αυτή 
την στιγμή στην λίστα με τις ταχύτερα αναπτυσσό-
μενες εταιρείες του κλάδου. Ζητεί:

Web Developer 
(Πλατφόρμα Magento ή Drupal CMS)

Ψάχνουμε ένα άτομο για το δημιουργικό τμήμα της 
εταιρίας μας με νέες ιδέες και γνώσεις σχεδιασμού 
και υλοποίησης web sites και newsletters.  
Περιγραφή θέσης: 
•Σχεδιασμός και ανάπτυξη των web sites  
της εταιρείας μας σε πλατφόρμα Magento  
ή Drupal CMS 
•Γνώση των τρεχόντων trends & τεχνικών  
στο graphic και web design 
•Δημιουργία templates για εταιρικά e-mails  
και γνώση σχεδιασμού banners. 
•Οργανωτική σκέψη και ικανότητα παρουσίασης 
έργου και εκτίμηση παράδοσης  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΤΕΙ ή ΑΕΙ επιθυμητό 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 3 χρόνων και παρουσίαση 
Online Portfolio έργων 
•Πολύ καλή γνώση HTML5, CSS3 
•Γνώση τεχνικών σχεδίασης responsive sites  
με frameworks όπως bootstrap. 
•Καλή γνώση CMS κατά προτίμηση σε πλατφόρμα 
Magento ή Drupal CMS 
•Γνώση Javascript 
•Καλή γνώση Adobe Photoshop, Illustrator 
•Επιθυμητή γνώση Adobe Dreamweaver & Adobe 
Flash, 
•Δημιουργική ικανότητα, υψηλή αισθητική και κέφι 
για φρέσκες ιδέες 
•Ενδιαφέρον για έρευνα και ικανότητα προσαρμογής 
σε νέες τεχνολογίες. 
•Πολύ καλή ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Οργανωτικές ικανότητες και διαθεσιμότητα  
εργασίας επιπλέον του ωραρίου με την ανάλογη 
αμοιβή 
•Πολύ καλά αγγλικά τουλάχιστον Lower 
•Ηλικία έως 37 ετών  
Παροχές: 
•Υπερσύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλ-
λον με προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
Cv2@fournarakis.gr, website: www.fournarakis.gr 

Software Developer

Company profile: CRI I.C.T. Greece part of a European 
Group established in Luxembourg is operating within 
the IT & Telecoms ecosystem. CRI Group is serving 
through a comprehensive and innovative Information 
and Communications Technology offering the, European 
Union Headquarters and Institutions, Telecom 
Operators, Financial Institutions and Governmental 
bodies in 23 countries.
CRI, is seeking to recruit in Athens an experienced 
Software Developer. As a software developer within 
CRI team you will be offered opportunities in all parts 
of the Product & Software Development lifecycle. 
As a team player being elf-organized and proactive 
is critical to the role. You must have a desire to be 
successful and be willing to go the extra mile to ensure 
the team is successful.

Like you, we’re ambitious, creative and enthusiastic. 
If you’re committed to expanding your knowledge, 
and you want to make a real difference on a global 
scale, this is the place to do it.

Main purpose of role: The right candidate interacts 
with all the involved stake holders and is responsible to 
specify, design, construct, monitor, deploy, mentor and 
support various elements of CRI’s software products and 
solutions portfolio using Java Enterprise technologies 
and frameworks. 
More specifically, the candidate will be 
responsible for: 
•Facilitate regular planning sessions, demos  
and retrospectives 
•Proactively manage corrective actions 
•Drive the team and ways of working forward by 
following the latest industry thinking and engaging 
with the wider software development community 
•Develop new product features and new 
applications 
•Write acceptance tests 
•Deliver high quality code that is maintainable  
and readable 
•Investigate and resolve issues with the software 
applications 
•Create and monitor tasks on the issue tracking 
system 
•Assuming responsibility for the architecture, 
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design and documentation of software solutions. 
•Operating across multiple projects 
simultaneously as well as assuming responsibility 
for the appropriate architecture design. 
•Acting as single point of escalation and trusted 
advisor for all stake holders. 
•Ability to organize teams  
Skills and experience required: 
•A minimum of a university/college degree  
in computer science, engineering, information 
technology or other equivalent discipline. 
•At least 3 to 5 years of relative working 
experience and strong understanding of software 
development lifecycle 
•Good knowledge of software development 
methodology and experience of Agile/Scrum 
•Working experience in Java along with J2EE 
familiarity (EJB, CDI, XML, Web Services, SOAP, 
REST, JPA, JDBC) and frameworks (Spring, 
Hibernate, ActiveMQ, JMS, Camel) 
•Front-End (CSS, HTML, JSF, Javascript, Jquery) 
•Professional experience in application server 
(JBoss, Karaf, Apache, Tomcat) 
•CASE tools (Eclipse, MAVEN, Source Control) 
•Test driven development (TDD) to produce unit 
tests including mocks and stubs 
•Demonstrate a structured approach  
to development, using design patterns where 
appropriate and using SOLID principles 
•Take ownership of work and contribute  
to an effective SCRUM team 
•Keep track of tasks using an issue tracking 
system (preferably JIRA) 
•Design and implement systems that use 
relational databases 
•Demonstrate a high level of competence  
in object-oriented analysis, design and coding  
in Java and contract based integration 
•Able to set and meet strict deadlines, to perform 
under pressure and deliver innovative results 
against highly 
•Work to pre-defined requirements and produce 
code that meets the requirements 
•Ability to work both independently and within 
third party and remote teams 
•Excellent communication, organizational  
and facilitation skills 
•Show initiative to work with the business  
to resolve issues blocking the team 
•Show enthusiasm and passion for technology  
and be keen to learn new skills 
•Strive to continuously improve the development 
process 
•Often travelling in subsidiaries and other 
countries 
•Excellent use of English language (verbal  
& written). 
•Fulfilled military obligations (for male candidates)  
Company offers: 
•A competitive remuneration package based  
on qualifications and experience. 
•Trainings and certifications. 
•Exposure to challenging projects with emerging 
technologies  
Please send us your detailed CV to the following 
e-mail address: kyriaki.bithara@cri-group.eu

Η εταιρεία Protocol Digital Marketing, με έδρα το 
Μαρούσι Αττικής, αναζητά:

Προγραμματιστή (Eπίπεδο Junior) 

•Για τη στελέχωση αντίστοιχης θέσης.   
Απαραίτητες γνώσεις σε C++ ή Java και PHP.   
Προσφέρονται  
•άριστες συνθήκες εργασίας 
•ενδιαφέρουσες προοπτικές εξέλιξης 
•τεκμήρια προϋπηρεσίας  
Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση:  
jobs@protocol.gr

Mobile Applications 
Developer

Εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληρο-
φορικής, business center της SingularLogic με πι-
στοποιημένους τεχνικούς με πολυετή εμπειρία στο 
χώρο επιθυμεί να προσλάβει: Mobile Applications 
Developer.
Με εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρ-
μογών iOS & Android.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση των XCode & Eclipse 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Προϋπηρεσία 2 ετών 

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα: 
•Πολύ καλή γνώση σχεσιακών βάσεων δεδομένων 
(SQL Server, MySQL, Oracle) 
•Γνώσεις ανάπτυξης WCF services 
•Portfolio  
Προσφέρονται: 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης, συνεχής 
εκπαίδευση, σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα 
(έως 25/12) στο e-mail: info@upgrade.net.gr (όλα 
τα βιογραφικά θεωρούνται εμπιστευτικά).

Junior Web Developer

Η DigitalUp είναι μια δυναμική και αναπτυσσόμενη 
εταιρεία στο χώρο του Digital Marketing και επιθυ-
μεί να προσλάβει άμεσα δύο (2) συνεργάτες, για τη 
θέση junior web developer με στόχο την κατασκευή 
site, e-shop.

Αν λοιπόν έχεις όρεξη για δουλειά, δημιουργικό 
πνεύμα και τα παρακάτω: 
•Άριστη γνώση PHP & MySQL 
•Άριστη γνώση τεχνολογιών WEB (HTML5, CSS3, 
jQuery/JavaScript, Ajax, XML, responsive design) 
•Απόφοιτος σχολής πληροφορικής 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Ηλικίας μέχρι 30 ετών 
•Αγγλικά  
Με επιθυμητά προσόντα: 
•Προηγούμενη εμπειρία ανάπτυξης websites & 
εφαρμογών σε PHP με χρήση CMS και frameworks

Τότε στείλε μας το βιογραφικό σου στο e-mail: 
hr@digitalup.gr, με κωδικό θέσης JWD-14 και 
μπες στην ομάδα της DigitalUp!

Η εταιρία παρέχει εκτός από ικανοποιητικές αποδοχές 
και bonus, συνεχή εκπαίδευση, ομαδικό και ευχάριστο 
περιβάλλον με προοπτικές εξέλιξης! Website: www.
digitalup.gr

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Η εταιρεία ΗΡΑ αναζητά:

Γραφίστα 

Για πρακτική άσκηση – ημιαπασχόληση.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη γνώση Αdobe Photoshop 
•Επιθυμητή η γνώση Αdobe Ιllustrator και Ιndesign  
Αρμοδιότητες: 
•Σχεδιασμός και παραγωγή ψηφιακού υλικού 
•Προσαρμογή έτοιμων γραφικών 
•Επεξεργασία εικόνων 
•Διαχείριση και ανάρτηση περιεχομένου  
στο διαδίκτυο  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@irabebe.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

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

Συμβούλους Τηλεφωνικών  
Πωλήσεων (Μερική Aπασχόληση - 5ωρη)

Περιγραφή θέσης: 
•Τηλεφωνική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Άνεση στην επικοινωνία και άριστη χρήση  
του προφορικού λόγου 
•Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη 
•Γνώση Η/Υ 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες  
Προσφέρεται: 
•2 εβδομάδες αρχική εκπαίδευση με κανονικές 
αποδοχές 
•Σταθερός μισθός και ασφάλιση 
•Πρόγραμμα αξιολόγησης & επιβράβευσης υψηλής 
απόδοσης 
•Μηνιαίο bonus βάσει επίτευξης στόχου 
•Προοπτικές ανάπτυξης καριέρας & εξέλιξης  
σε πιο σύνθετους ρόλους 
•Ευέλικτο ωράριο εργασίας 
•Ευχάριστος χώρος εργασίας, εύκολα προσβάσιμος 
στο κέντρο της Αθήνας με όλα τα μέσα μεταφοράς 
(πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ Βικτώρια). 
•Ευκαιρίες απασχόλησης ανεξαρτήτως ηλικίας  
& οικογενειακής κατάστασης

Αποστολή βιογραφικών: 
•E-mail: nchatzi@telephonenet.gr 
•Τηλ. επικοινωνίας: 211 1030500

Η ICAP Recruitment Solutions για λογαριασμό της 
VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ αναζητά 10 νέα και 
δυναμικά άτομα να καλύψουν τις παρακάτω θέσεις 
εργασίας:

Εκπρόσωποι Τηλεφωνικής  
Εξυπηρέτησης Πελατών  

(Ref. 2563)

O/Η κάτοχος της θέσης θα εργάζεται για λογαριασμό 
της VODAFONE ή συνεργαζόμενης με αυτήν εταιρείας, 
σε κάποια από τις εγκαταστάσεις της VODAFONE στην 
Αθήνα 5 ώρες ημερησίως, και θα είναι υπεύθυνος/η για:

•Την παροχή ποιοτικής τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 
και υποστήριξης σε υπάρχοντες και δυνητικούς 
πελάτες 
•Την παροχή πληροφοριών 
•Την επίλυση προβλημάτων εμπορικής αλλά  
και τεχνικής φύσεως  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Ευελιξία εργασίας με καθεστώς βαρδιών 
•Εμπειρία στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση 
•Πολύ καλή χρήση της ελληνικής και αγγλικής 
γλώσσας 
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ, σε περιβάλλον 
Windows (MS Office) 
•Αίσθημα ευθύνης κατά τη διαχείριση ευαίσθητων 
πληροφοριών 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας  
& πελατοκεντρική αντίληψη 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες υποψηφίους  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Συμμετοχή σε πρόγραμμα προμηθειών (bonus) 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
pasimakopoulos@icap.gr

Δικηγορική εταιρία στο πλαίσιο της συνεργασίας 
της με μεγάλο χρηματοπιστωτικό οργανισμό, ζητά 
να προσλάβει:

2 Στελέχη Διαχείρισης  
Ληξιπρόθεσμων Οφειλών 

(Collection Agents)

Αντικείμενο εργασίας: 
•Πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων  
σε επιλεγμένους πελάτες για ενημέρωση σχετικά 
με τις οφειλές τους 
•Προτάσεις διακανονισμού οφειλών βάσει  
προκαθορισμένων προγραμμάτων 
•Διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office) 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων 
•Τουλάχιστον 1 έτος προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση 
•Πολύ καλή επικοινωνιακή και διαπραγματευτική 
ικανότητα  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Μισθό ανάλογο με τα προσόντα του υποψήφιου 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό 
σημείωμα μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
E-mail: info@pslex.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Εκπρόσωπος 
Τηλεφωνικών Πωλήσεων

«Ούτε τέχνη, ούτε σοφία είναι εφικτή για κάποιον 
αν δεν τη διδαχτεί»

Δημόκριτος ( 460 π.Χ - 370 π.Χ.)

Εντάξου στο δυναμικό μας... 
…Επειδή η πώληση είναι τέχνη 
…Επειδή παρέχουμε συνεχή εκπαίδευση  
με καθημερινή υποστήριξη & καθοδήγηση 
…Επειδή προσφέρουμε κλίμα συνεργασίας  
& ομαδικότητας 
…Επειδή η συνέπεια στις πληρωμές με σταθερούς 
μισθούς & επιπλέον bonus είναι δέσμευσή μας 
…Επειδή επενδύουμε στον άνθρωπο  
και σχεδιάζουμε στρατηγικά την επαγγελματική του 
εξέλιξη.
Στη Mediatel Α.Ε., μια από τις πιο σύγχρονες & 
δυναμικά εξελισσόμενες εταιρείες παροχής υπη-
ρεσιών μέσω τηλεφώνου αναζητούμε: Δυναμικούς, 

υπεύθυνους & φιλόδοξους συνεργάτες, με ευχέρεια 
στην επικοινωνία που επιθυμούν σταθερή επαγγελ-
ματική συνεργασία, για στελέχωση του τμήματος 
τηλεφωνικών πωλήσεων.

Επικοινώνησε μαζί μας: (Αποστολή βιογραφικού 
με την ένδειξη Κωδ. 02). Τηλέφωνο: 2142148000 
(επιλογή 1). E-mail: hr@mediatel.gr. Fax: 2142148090. 
Διεύθυνση εργασίας: Λ. Κηφισίας 125 - 127, Αμπε-
λόκηποι (Cosmos Center - 3’ από στάση μετρό Πα-
νόρμου).

Στέλεχος Telemarketing &  
Εξυπηρέτησης Πελατών

Η εταιρία HUMANTEC Purchasing & Supply 
Management Consultants με έδρα τη Νέα Κηφισιά 
αναζητά στέλεχος τηλεφωνικών πωλήσεων (outbound) 
και εξυπηρέτησης πελατών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση (πωλήσεις B2B, 
εξυπηρέτηση πελατών, helpdesk, telemarketing) 
•Γνώσεις CRM/Access Database 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας σε γραπτό  
και προφορικό επίπεδο 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης Β’ κατηγορίας 
•Θα εκτιμηθούν οι γνώσεις γραφιστικής  
και προγραμμάτων Photoshop και Illustrator  
Παρέχονται: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές και προβλεπόμενη 
ασφάλιση 
•Bonus επί των πωλήσεων 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
CKachramanou@humantec.gr

PROMOTION - 
MERCHANDISERS

Κοπέλες  
για Πρόγραμμα Προώθησης

Η POINT-BLANK, εταιρία που δραστηριοποιείται στο 
χώρο της προώθησης πωλήσεων, αναζητά εμφανίσιμες 
κοπέλες 18-28 ετών με διαθεσιμότητα για στελέχω-
ση σταθερού προωθητικού προγράμματος μεγάλης 
πολυεθνικής εταιρίας σε καταστήματα ηλεκτρονικών 
ειδών και πολυκαταστήματα.

•Παρέχεται ικανοποιητικός μισθός και ασφάλιση.

Οι ενδιαφερόμενες παρακαλούνται να αποστείλουν 
τα βιογραφικά τους με επισυναπτόμενη φωτογρα-
φία προσώπου και ολόσωμη αναγράφοντας τον 
κωδικό θέσης εργασίας μέσω e-mail: point-blank@
point-blank.gr. Τηλ. επικοινωνίας: 2310 480291 
(10:00-16:00).

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η Randstad Hellas, για λογαριασμό μεγάλης ελλη-
νικής εταιρείας ηγέτη στον κλάδο της, αναζητά:

 Υπεύθυνο Πωλήσεων

Αρμοδιότητες/responsibilities 
•Καθημερινή επικοινωνία και ενημέρωση νέων  
και υπαρχόντων πελατών 
•Συναντήσεις και παρουσίαση των προϊόντων  
της εταιρείας 
•Υπεύθυνος για την περαιτέρω εμβάθυνση  
στους πελάτες 
•Εβδομαδιαία αναφορά στο δ/ντη πωλήσεων  
Προσόντα/requirements 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι/ Τ.Ε.Ι/ Ι.Ε.Κ θα θεωρηθεί επιπλέον 
προσόν 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια σε πωλήσεις 
B2B, ιδανικά σε γραφικές ύλες & φακελοποιία 
•Μαχητικός και με προσανατολισμό  
στα αποτελέσματα 
•Ευελιξία ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη 
•Προσαρμοστικός 
•Ομαδικότητα και αρμονική συνεργασία  
με όλα τα τμήματα της εταιρείας  
Προσφορά/offer 
•Ανταγωνιστικό μισθό 
•Αυτοκίνητο 
•Bonus 
•Laptop 
•Εκπαίδευση

Η Randstad αποτελεί μία από της ηγέτιδες εταιρείες 
στον κλάδο παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού 
παγκοσμίως με παρουσία στην ελληνική αγορά για 
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τους επιχειρηματικούς στόχους, τις στρατηγικές 
και τους επιχειρησιακούς δείκτες για κάθε μεγάλο 
πελάτη (key account), για κάθε κατηγορία πελατών. 
•Καθορίζει, αναθέτει και παρακολουθεί  
τους στόχους πωλήσεων. 
•Προετοιμάζει την πρόβλεψη πωλήσεων,  
διαχειρίζεται τις παραγγελίες / αποθέματα  
και ελέγχει τον προϋπολογισμό.   
Προσόντα που απαιτούνται: 
•Σημαντική προϋπηρεσία και επιτεύγματα  
σε ανάλογη θέση στο χώρο της υγείας. 
•Πτυχίο ΑΕΙ και άπταιστα αγγλικά. 
•Άριστος χειρισμός MS Office. 
•Με αποδεδειγμένη ικανότητα να προσεγγίζει  
αποτελεσματικά τα άτομα κλειδιά. 
•Εμπειρία στην οργάνωση ιατρικών συνεδρίων, 
εκθέσεων και άλλων εκδηλώσεων.  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
(μισθός και bonus). 
•Αυτοκίνητο, κινητό, laptop. 
•Πρόσθετο Ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα. 
•Συνεχής εκπαίδευση και εξαιρετικές προοπτικές 
εξέλιξης σε μία μεγάλη και αναπτυσσόμενη  
ελληνική εταιρεία.
Στείλτε μας το σύντομο βιογραφικό σας (αναφέρο-
ντας εμφανώς τον κωδικό HSD-12) στο παρακάτω 
e-mail: hr@exceed.gr, EXCEED CONSULTING S.A., 
Λεωφ. Ποσειδώνος 67, 166 74 Γλυφάδα, τηλ.: 210 
8983610, fax: 210 8983450. 

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η εταιρία RADHealthCare Μ.Ε.Π.Ε. που δραστηρι-
οποιείται στον ιατρικό χώρο αναζητά για το τμήμα 
homecare:

Ιατρικούς Επισκέπτες

Mε ειδίκευση στα επιθέματα για τις περιοχές: 
Αττική, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη.  
Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 2 ετών 
•Επικοινωνιακή και διαπραγματευτική ικανότητα 
•Οργάνωση και μεθοδικότητα 
•Ορθή κρίση - αντίληψη 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Καλός χειρισμός Microsoft Office  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό μισθό αναλόγως της προϋπηρεσίας. 
•Επιπρόσθετο μπόνους. 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ευνοϊκές συνθήκες εργασίας. 
•Αυτοκίνητο.
Αποστολή βιογραφικών μόνο όσα πληρούν τις 
προϋποθέσεις στο e-mail: vd@rad-med.gr

ΙΑΤΡΟΙ
Ιατροί

Η Ιατρική Φροντίδα Κρήτης Ιατρική Α.Ε., που δρα-
στηριοποιείται στο χώρο της υγείας στη χερσόνησο 
Ηρακλείου Κρήτης ζητάει ιατρούς άνευ ειδικότητας 
ή γενικούς ιατρούς & παθολόγους για την περίοδο 
Απρίλιο - Οκτώβριο του 2015 με προοπτική μόνιμης 
συνεργασίας.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (η γνώση 
γερμανικής ή/και ρώσικης γλώσσας θα θεωρηθεί 
προσόν), 
•Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ιατρών, 
•Κάτοχοι PHTLS (θα θεωρηθεί προσόν), 
•Υπευθυνότητα, εργατικότητα, ακεραιότητα  
χαρακτήρα.  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές, 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας, 
•Άριστες εγκαταστάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν βιογραφικό 
σημείωμα με πλήρη έκθεση της επαγγελματικής τους 
εμπειρίας στο e-mail: pr@cretanmedicare.gr ή στο 
φαξ: 28970-24064. Επίσης για επιπλέον πληροφορίες 
μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλ.: 6973 313818 
με την ιατρό Γιασμίνα Μπράγιοβιτς. Ελ. Βενιζέλου 19, 
Τ.Κ. 700 14, Λιμένας Χερσονήσου, Κρήτη, Ελλάδα, 
τηλ.: +30 28970 29400 - φαξ: +30 28970 24064, 
website: www.cretanmedicare.gr

Νευρολόγος

Zητείται από τους SOS IATPOYΣ της Αθήνας.  
•Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών  
& προϋπηρεσία.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
salonica@sosiatroi.gr

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

Ειδικευμένοι Ιατροί & Επικεφαλής  
Ειδικευμένοι Ιατροί (Oberaerzte) 

Διαφόρων Ειδικοτήτων  
(εκτός Ορθοπεδικοί και Χειρουργοί)

Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο ιατρικής 
•Γνώση γερμανικής γλώσσας τουλάχιστον  
επίπεδο B1 
•Οργανωτικό πνεύμα 
•Αξιοπιστία, συνείδηση, υπευθυνότητα, εντιμότητα 
•Ευελιξία  
Προφίλ θέσης: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Ασφάλιση/πακέτο αποδοχών βάσει γερμανικής 
κλίμακας 
•Μόνιμη απασχόληση

Αποστολή βιογραφικών αυστηρώς σε μορφή Europass 
στην αγγλική ή γερμανική γλώσσα, σε αρχείο word 
και με φωτογραφία στο e-mail: kariera@md-hellas.gr

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Νοσηλεύτρια Χειρουργείου

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ 
•Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε χειρουργείο 
•Ομαδικό πνεύμα- υπευθυνότητα- εργατικότητα  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hrcentral80@gmail.com

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ο τομέας παιδαγωγικών και ειδικής αγωγής του 
Μητροπολιτικού Κολεγίου στην Αθήνα αναζητά:

Καθηγητές /τριες με Εξειδίκευση  
στις Παρακάτω Θεματικές Περιοχές 

(κωδ. θέσης EDU15)

(Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Δεκεμβρίου 
2014)  
•Προσχολική και σχολική ηλικία 
•Παιδαγωγικά 
•Εκπαιδευτικός σχεδιασμός 
•Ειδική αγωγή (αυτισμός, μαθησιακές δυσκολίες, 
προβλήματα συμπεριφοράς, ένταξη, αναπηρία)  
Οι υποψήφιοι πρέπει: 
•Να κατέχουν μεταπτυχιακό ή κατά προτίμηση  
διδακτορικό τίτλο σπουδών στους παραπάνω  
ή συναφείς τομείς 
•Να έχουν διδακτική εμπειρία 
•Να είναι γνώστες του Βρετανικού συστήματος 
ανώτατης εκπαίδευσης 
•Να έχουν βασικό πτυχίο στην προσχολική αγωγή  
ή στα παιδαγωγικά ή/και μεταπτυχιακό τίτλο  
σπουδών στην ειδική αγωγή

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα 
βιογραφικά τους σημειώματα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση έως τις 15/12/2014 στο e-mail: educvath@
metropolitan.edu.gr

Το κέντρο σπουδών Αρνός με αντικείμενο την on line 
εκπαίδευση ζητά:

 Συνεργάτες - Καθηγητές 
(κωδ. Θέσης 1004)

Για υποστήριξη εργασιών του και μαθήματα.  
Ειδικότητα: 
•Καθηγητές πολιτικοί μηχανικοί   
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση του αντικειμένου 
•Εξειδίκευση σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω 
θεματικά πεδία: 
•Αρχές οργάνωσης και διοίκησης έργων  
•Τεχνική της κατασκευής 
•Νομοθεσία και ασφάλεια τεχνικών έργων 
•Οικονομικά τεχνικών έργων 
•Άριστη χρήση Η/Υ 
•Συνέπεια 
•Αξιοπιστία 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Μεράκι και διάθεση για έρευνα  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στην εκπαίδευση 
•Διδακτική και ερευνητική εμπειρία 
•Μεταπτυχιακό ή άλλο τίτλο σπουδών σε συναφές 
αντικείμενο. 

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

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

ΝΟΜΙΚΟΙ
Εταιρία η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) αναζητά νέο:

Δικηγόρο

•Με ειδίκευση σε υποθέσεις εμπορικού δικαίου 
(ανώνυμες εταιρίες, εμπορικές συμβάσεις, δίκαιο 
της ενέργειας), άριστη γνώση αγγλικών και Η/Υ για 
πλήρη εσωτερική συνεργασία.

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο e-mail: 
hr@schellas.gr

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
TCB Avgidis Automation S.A. leading company in 
industrial automation field is searching for an:

Sales Engineer 
Main Target Group: Oil & Gas

Basic requirements: 
•Experienced automation or electrician/
mechanical engineer with at least TEI degree 
•Knowledge of industrial automation products 
such as: Electric actuators, valves, transmitters, 
sensors, explosion protection devices e.t.c  
General qualifications: 
•Good communication skills. 
•Fluency in Greek/English language 
•MS Office 
•Willing to travel

Send your CV with reference “Sales Engineer”to: Ms. 
Konstandina Tsialiamani. Fax: 210 9406200 - tel.: 
210 9480260. E-mail: info@tcb.gr. Site: www.tcb.gr

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

Μηχανικό Πωλήσεων Συστημάτων 
 Εξοικονόμησης Ενέργειας  

Energy Sales Engineer (κωδ. SE1)

Αρμοδιότητες: 
•Συλλογή στοιχείων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων 
•Συγγραφή προτάσεων και προσφορών, 
•Διεκπεραίωση - διαχείριση έργων 
•Διαπραγμάτευση με πελάτες  
Υποχρεωτικά προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ κατά προτίμηση κατεύθυνσης μηχανικού 
•Εμπειρία σε διαδικασίες χρηματοδότησης  
ενεργειακών έργων  
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office) 
•Εργασιακή εμπειρία 5 ετών  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών  
•Γνώση γερμανικών 
•Γνώση ΚΕΝΑΚ  
Προσφέρουμε: 
•Μισθό 
•Bonus βάσει στόχων 
•Εκπαίδευση  
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ευχάριστο περιβάλλον
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν 
βιογραφικό με τον κωδικό ένδειξης στο e-mail: 
HR@ZEB.GR

Από ανώνυμη παραγωγική και εμπορική εταιρία, 
με έδρα τη Θεσ/νίκη, ζητείται:

Μηχανικός Πωλήσεων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. 
•Άριστη γνώση ελληνικών και αγγλικών 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ σε προγράμματα MS 
Office & ERP (SEN) 
•Προϋπηρεσία σε πωλήσεις βιομηχανικών ειδών 
•Ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Ογανωτικότητα, μεθοδικότητα και συνέπεια 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Παρέχονται: 
•Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 

•Προοπτικές εξέλιξης

Aποστολή βιογραφικών με αναγραφή: Κωδ. ΜΗΧ.
ΠΩΛ. στο e-mail: zekmsp2@gmail.com. Οι υποψήφιοι 
παρακαλούνται να μην αποστέλλουν βιογραφικά εάν 
δε διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Senior Marine Engineer  

(SME 10/12)

Below position call for Greek and English speaking 
multidiscipline engineers that will be based in 
Athens, Greece.  
The suitable candidates will have: 
General requirements: 
•Minimum of a bachelor’s in civil engineering from 
an accredited university. 
•Strong verbal and written communication skills 
in English. 
•Good working knowledge of applicable 
international design guidelines, codes and 
standards.  
Specific requirements: 
•Graduate studies in the field of marine/coastal 
engineering. 
•At least ten years marine/coastal design 
experience including: 
•Establishment of environmental and operational 
design criteria 
•Hydrodynamic, sedimentation, wave climate, port 
layout studies 
•Design of marine/coastal structures including 
breakwaters and revetment, quaywalls, piled 
structures, seawater intake and outfall systems, 
underwater pipelines (scour protection, S-laying, 
etc.) 
•Numerical modelling and analysis using 
specialized computer software (e.g., MIKE21, 
Litpack, Optimoor, etc.).

Apart from a competitive salary offered according 
to level of experience, excellent career opportunity 
in a multicultural environment is offered to qualified 
applicants.

Send your CV to the following link: http://www.
skywalker.gr/showExternalForm.aspx?width=720px
&height=1000px&companyID=323&src=http%3a
%2f%2farchirodonforms2.applymycv.gr%2fsendCv.
aspx%3FisDirect%3D1

Από ανώνυμη παραγωγική και εμπορική εταιρία, 
με έδρα τη Θεσ/νίκη, ζητείται:

Μηχανικός 
Τεχνικής Υποστήριξης

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. πολιτικού μηχανικού  
με πολύ καλή γνώση μεταλλικών κατασκευών 
•Άριστη γνώση αγγλικών και γερμανικών 
•Καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων  
(Top Solid, Autocad κλπ) 
•Πολύ καλή γνώση στατικών προγραμμάτων 
•Ευχέρεια χρήσης ευρωπαϊκών προτύπων 
•Ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Οργανωτικότητα, μεθοδικότητα και συνέπεια 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Ηλικία έως 35 ετών με εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις  
Παρέχονται: 
•Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης

Aποστολή βιογραφικών με αναγραφή: κωδ. ΜΗΧ.
ΥΠΟΣ. στο e-mail: zekmsp1@gmail.com. Οι υποψήφιοι 
παρακαλούνται να μην αποστέλλουν βιογραφικά εάν 
δε διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Το Blue Lagoon Princess μέλος του Blue Lagoon 
Group είναι ένα νεόκτιστο πολυτελές ξενοδοχείο 5 
αστέρων με 240 δωμάτια και σουίτες το οποίο βρίσκεται 
σε έναν ήσυχο όρμο πάνω στην παραλία, μόλις 1 χλμ 
από το χωριό Καλύβες, Πολύγυρου, Χαλκιδικής. Το 
Blue Lagoon Princess θα λειτουργήσει το Μάιο του 
2015 και δέχεται αιτήσεις για:

Προσωπικό Αποθήκης

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

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτη-

πάνω από δεκατέσσερα έτη. Η διεθνής μας εμπειρία, 
σε συνδυασμό με την επιτυχή μας παρουσία στην ελ-
ληνική αγορά, αποτελούν εγγύηση της ποιότητας των 
υπηρεσιών μας.  

Αποστολή βιογραφικών μέσω του link: http://www.
randstad.gr/index.php?pageid=55&pubID=4327. 
Ακολουθήστε μας στο: LinkedIn, Facebook, Twitter, 
website: www.randstad.gr

AMD Telecom is among the best companies worldwide 
in telecommunication industry, with international 
presence and offices in Greece, Spain, France, Turkey, 
Russia and India.

The company is specialized in mobile marketing and our 
portfolio of clients constitutes of some of the top brands 
worldwide including social media & search engines, banks, 
airlines, multi-stores, e-shops and mobile networks.

We are constantly expanding our activities and our 
personnel all over the world. For this purpose we are 
looking to recruit for our Headquarters in Thessaloniki:

Key Accounts Manager 
(Based in Liti, Thessaloniki)

Responsibilities 
•Drives the entire sales cycle from initial 
customer engagement to closed sales, convert 
qualified sales leads into signed agreements, 
thus having the overall ownership of the client 
relationship; 
•Maintains and develops existing strategic clients 
worldwide by building strong bonds with clients 
and by applying a concrete sales plan and an 
overall consultancy approach 
•Identifies and Acquires prospect clients by 
exploiting all available sources and sales 
•Achieves set revenue targets; 
•Proactively assesses, clarifies, and validates 
customer needs on an ongoing basis; 
•Communicates with clients all potential updates 
regarding pricing, products, technical information 
and provides an overall support on an ongoing 
basis  
Skills & knowledge 
•A bachelor’s degree in business or technology 
field is preferred, but not required. 
•Minimum five years of key accounts sales 
experience in a business-to business sales 
environment; 
•Proven record as new business cold-calling 
“hunter” who exceeds goals and objectives; 
•Excellent verbal and written command of the 
English language; 
•Knowledge of a major second language would  
be a strong asset; 
•Skilled negotiator, tenacious, self - motivated 
and determined to reach sales goal; 
•Responds well to time pressures and deadlines; 
•Self-motivated, ambitious, with a high level  
of passion to succeed; 
•Excellent communication skills and ability to take 
initiative; 
•PC literacy.  
The company offers 
•Monthly salary upon qualifications and bonus 
scheme, 
•Friendly and challenging working environment, 
•Opportunities for further growth and 
development,

If you fulfill the above-mentioned prerequisites, 
please send a complete curriculum vitae with a 
recent photo to: hr@amdtelecom.net. Notice: Only 
the candidates who comply with the job profile will 
be contacted for a personal interview.

Η εταιρία GLASS CLEANING ΑΒΕΕ ζητά:

Εξωτερικό Πωλητή 
για τις Κεντρικές Εγκαταστάσεις της 

 στην Αθήνα, στον Αγ. Ι. Ρέντη

Προσόντα που απαιτούνται: 
•Εμπειρία σε εξωτερικές πώλησης 3-5 χρόνια 
απαραίτητη 
•Δίπλωμα οδήγησης  
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ, office 
•Ενασχόληση με είδη καθαρισμού, επιθυμητή  
όχι απαραίτητη  
Παροχές: 
•Αρχική άλλα και συνεχής εκπαίδευση  
•Πλήρης απασχόληση 
•Μισθός και bonus επί των πωλήσεων 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Εταιρικό τηλέφωνο  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
totalcleaninghr@gmail.com

Η εταιρία Chrispa LTD εξειδικεύεται στην παροχή 
συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης προς 
επιχειρήσεις και διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία 
σε πρακτικά επιχειρησιακά θέματα. Για λογαριασμό 
της συνεργαζόμενης εταιρίας ΛΑΚΩΝΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ Α.Ε. 
ζητάει nα προσλάβει για μόνιμη συνεργασία:

Export Sales Manager 
(Juices & Fruits)

Η θέση αναφέρεται στον εμπορικό διευθυντή και στις 
αρμοδιότητες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η ανάπτυξη 
των εξαγωγών με νέους πελάτες σε υπάρχουσες ή νέες 
διεθνείς αγορές, η έρευνα, αξιολόγηση και ανάλυση 
των τάσεων αγορών στις χώρες στόχου πωλήσεων 
και η διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής 
export marketing ανά κατηγορία προϊόντων.
Προσόντα απαραίτητα: 
•Προϋπηρεσία 3 ετών τουλάχιστον σε B2B  
πωλήσεις σε εταιρία χυμών ή νωπών φρούτων.  
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών (προφορικά  
και γραπτά). Επιθυμητές γνώσεις άλλων γλωσσών. 
•Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (MS Office, Windows, 
Internet). 
•Δυνατότητες προσωπικής δικτύωσης,  
επαγγελματικά ταξίδια, διεθνείς εκθέσεις. 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας, ευχάριστη  
προσωπικότητα. 
•Ενθουσιασμός για την επίτευξη προσωπικών  
και ομαδικών στόχων. 
•Ομαδικό πνεύμα, οργανωτικές ικανότητες.  
Η εταιρία παρέχει: 
•Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών 
αποδοχών 
•Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική  
αναπτυσσόμενη επιχείρηση 
•Αναζητούμε άτομα δραστήρια, υπεύθυνα με 
ενθουσιασμό, προσανατολισμένα στην άψογη 
εξυπηρέτηση του πελάτη και με ομαδικό πνεύμα 
λειτουργίας. 

Στείλτε το βιογραφικό σας στο e-mail: hr@chrispa.eu
Οι ‘Λακωνικοί Κήποι Α.Ε.’ ιδρύθηκαν το 2010 με έδρα 
στην Αθήνα και υποκαταστήματα στη Σπάρτη και Σκάλα 
Λακωνίας. Είναι μία προσπάθεια συλλογική με τη σύ-
μπραξη ομάδας καλλιεργητών για την παραγωγή και 
εμπορία νωπών φρούτων αλλά και τη μεταποίησή τους 
σε χυμούς υψηλής προστιθέμενης αξίας, με αιχμή το 
βιολογικό χυμό NFC (Not From Concentrate). 
Η εξωστρέφεια είναι βασικό χαρακτηριστικό της εταιρίας, 
καθώς πλέον του 90% της παραγωγής των ‘Λακωνικών 
Κήπων’ εξάγεται σε δεκάδες χώρες στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, Α. Ευρώπη, Μ. Ανατολή, Αφρική, ΗΠΑ και Άπω 
Ανατολή. Επιπλέον η εταιρία έχει επεκτείνει τις δραστη-
ριότητές της και στην Ελληνική αγορά λιανικής με την 
πώληση της σειράς εμφιαλωμένων χυμών Sparti’s Juice.

H εταιρεία BRAINWAY αναζητά για λογαριασμό πε-
λάτη της:

New Business & Sales 
Developer

Απαραίτητα προσόντα: 
•Διετής τουλάχιστον και αποδεδειγμένα επιτυχής 
εμπειρία σε προώθηση πωλήσεων υπηρεσιών Β2Β 
•Σημαντική εμπειρία σε παρουσιάσεις στη δυναμική 
πώληση «face to face» 
•Εμπειρία σε προσέγγιση νέων δυνητικών  
πελατών μέσω εναλλακτικών μέσων  
και τηλεφωνικής πώλησης 
•Αποδεδειγμένη ικανότητα σχεδιασμού  
και υλοποίησης προγραμμάτων πολυκάναλης  
ανάπτυξης  
•Αποδεδειγμένη ικανότητα στη δημιουργία  
και αξιοποίηση νέων leads 
•Άριστη επικοινωνία και υψηλή διαπραγματευτική 
ικανότητα 
•Επιθυμητή 
•Υψηλό βαθμό αυτοπαρακίνησης 
•Ψυχολογία «winner» 
•Άνεση στην γραπτή επικοινωνία, πολύ καλή γνώση 
της αγοράς του internet και του web marketing 
•Όρεξη για δουλειά, δημιουργικότητα, ευχάριστη 
και δυναμική προσωπικότητα 
•Ικανότητα ομαδικής εργασίας με σαφή  
προσανατολισμό στα αποτελέσματα 
•Μεταπτυχιακές σπουδές στους τομείς διαφήμισης, 
επικοινωνίας και μάρκετινγκ θα ληφθούν υπόψη 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Συστάσεις απαραίτητες  
Παρέχονται: 
•Πλήρης απασχόληση 
•Ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον 
•Συνεχής εκπαίδευση και 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (μισθός & bοnus)

Απoστείλατε αναλυτικό βιογραφικό με πλήρη 
αναφορά στη μέχρι σήμερα εμπειρία σας και στα 
αποτελέσματα σας στο e-mail: cs@tfc.gr

Πολυεθνική εμπορική εταιρία με δραστηριότητα 
στο χώρο των λιπασμάτων και κτηνοτροφικών 
προϊόντων με έδρα την Αθήνα ζητά:

Πωλητή

Με έδρα τους νομούς Ηρακλείου και Χανίων.  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο γεωπονικής σχολής (ΑΕΙ/ΤΕΙ)  
Αρμοδιότητες: 
•Τεχνική υποστήριξη και πωλήσεις σε γεωπονικά 
καταστήματα και παραγωγούς  
Προσφέρονται: 
•Αυτοκίνητο, σταθερές αποδοχές και bonus

Για αποστολή βιογραφικού υπόψη  
κας Σπυροπούλου Τζένη στο fax: 210-6217246, 
e-mail: espyropoulou@gr.roullier.com

Η ENERGO αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα έναν Αγγλικό 
οίκο λύσεων εξοικονόμησης ρεύματος. Με προϊόντα 
υψηλών προδιαγραφών που διαθέτει καλύπτει την 
ανάγκη της δραστικής μείωσης της κατανάλωσης 
ηλεκτρικού ρεύματος και της σωστής διαχείρισή του. 
Προσφέρει επαγγελματική βοήθεια και υποστήριξη σε 
εταιρίες που ψάχνουν για μια υπεύθυνη προσέγγιση 
στην κατανάλωση ενέργειας, ενώ οι υπηρεσίες της 
προσφέρονται με απόλυτη διαφάνεια και με τέτοιο 
τρόπο ώστε να μην υπάρχει ρίσκο. Παράλληλα με τη 
χρήση των σωστών εργαλείων μπορεί να μειώσει την 
κατανάλωση ρεύματος έως και 40%. Στα πλαίσια της 
ανάπτυξης της ζητεί:

Sales Departmant Administrator 
 Full-Time ή Part-Time  

(κωδ. SDA2)
Αρμοδιότητες: 
•Κλείσιμο ραντεβού για λογαριασμό πωλητών 
•Βοήθεια στη προετοιμασία προσφορών  
για το τμήμα πωλήσεων 
•Βοήθεια στη δημιουργία πελατολογίου 
•Social media  
Προσόντα: 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Μεγάλο αριθμό τηλεφωνημάτων 
•Εμπειρία σε κλείσιμο ραντεβού για λογαριασμό 
πωλητών 
•Εμπειρία σε υποστήριξη πωλήσεων 
•Ευελιξία, οργάνωση, προσαρμοστικότητα, ομαδικό 
πνεύμα, καλή στην επικοινωνία, τη διαχείριση  
του χρόνου, οργάνωση, δεξιότητες επίλυσης  
προβλήματος 
•Άριστη γνώση του MS Office και internet

Για την αίτηση για τη δουλειά, να στείλετε λεπτομερή 
και ενημερωμένο βιογραφικό σας στο e-mail: jobs@
energo.com.gr με σαφήνεια, αναφέροντας τον κωδικό 
της θέσης (κωδικός SDA2).

Εταιρία παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών 
συσκευασίας επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο 
Εξυπηρέτησης Πελατών

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

•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης 
•Άριστη γνώση αγγλικών και του MS Office 
•Προϋπηρεσία σε βιομηχανικές πωλήσεις (Β2Β) 
επιθυμητά

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

Εάν είστε ένας έμπειρος επαγγελματίας πωλήσεων 
και ενδιαφέρεστε να αξιοποιήσετε τις επαγγελματικές 
σας δεξιότητες, - σας δίνουμε την ευκαιρία για μια 
πραγματικά επιτυχημένη καριέρα στην εταιρεία μας.

Περιγραφή εργασίας: Αναζητούμε υποψηφίους με 
πάθος, φιλοδοξία, ικανότητα ανάπτυξης networking 
που να έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται superior 
υπηρεσίες σε υφιστάμενους και νέους πελάτες.

Για εμάς δεν έχει σημασία η εμπειρία αλλά η διάθε-
ση και ο προσανατολισμός στον στόχο. Επενδύουμε 
στην επιτυχία σας, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη των 
κατάλληλων δεξιοτήτων και σας υποστηρίζουμε σε 
κάθε βήμα της επαγγελματικής σας πορείας.

Αρμοδιότητες: 
•Διαχειρίζεται την επικοινωνία με πελάτες,  
φροντίζοντας την παρακολούθηση και την ανάπτυξή 
της πελατειακής βάσης 
•Λειτουργεί συμβουλευτικά για προϊόντα  
και υπηρεσίες της εταιρίας 

Προσόντα: 
•Πτυχίο επιθυμητό αλλά όχι απαραίτητο 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 
ικανότητες 
•Εμπειρία σε πωλήσεις 
•Ισχυρές διαπροσωπικές δεξιότητες και άριστη 
επικοινωνία 
•Θετική στάση και ευέλικτη προσωπικότητα 
•Ικανότητα αντίληψης αναγκών και δυνατότητα 
επεξήγησης περίπλοκων πληροφοριών με σαφείς 
και ακριβείς όρους 
•Αυτοπαρακίνηση και εστίαση στην επίτευξη στόχων 
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες  
(για τους άνδρες)  
Παροχές: 
•Μισθός βάση παραγωγικών αποτελεσμάτων 
•Bonus 
•Ομαδική ασφάλιση 
•Εκπαίδευση και συνεχής εξέλιξη γνώσεων 
•Άριστες προοπτικές εξέλιξης στην ιεραρχία  
των πωλήσεων  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
dimostsintziras@gmail.com

Υπεύθυνος Πωλήσεων & 
Ανάπτυξης Δικτύων 

H Τhe Franchise Co., η μεγαλύτερη εταιρία συμβούλων 
ανάπτυξης δικτύων λιανικής & franchise επεκτείνει τις 
δραστηριότητές της και αναζητά υπεύθυνο πωλήσεων 
- ανάπτυξης δικτύων.  Ο υποψήφιος είναι ένας νέος, 
δυναμικός επαγγελματίας, με εμπειρία στις πωλήσεις 
υπηρεσιών και εμπειρία σε δίκτυα λιανικής, με ισχυρό 
προσανατολισμό στην εξωστρεφή αναζήτηση νέων 
ευκαιριών πωλήσεων.
Αναπτύσσουμε τα δίκτυα των πελατών μας δημιουργώ-
ντας μοναδικές ευκαιρίες επιχειρηματικής εξέλιξης και 
ευημερίας σε νέους και υφιστάμενους επιχειρηματίες.

Αρμοδιότητες: 
•Επίτευξης ετήσιων στόχων πωλήσεων ανάπτυξης 
σημείων franchise των δικτύων που αναπτύσσουμε. 
•Οργάνωση καμπάνιας προσέλκυσης νέων  
υποψηφίων δυνητικών franchisees αξιοποιώντας 
πολλαπλά κανάλια, εστιάζοντας σε δεξιότητες  
web marketing. 
•Ανάπτυξη δράσεων δικτύωσης και εύρεση  
συνεργατών σε τοπικές αγορές σε όλη  
την ελληνική επικράτεια, ανάλογα το καθορισμένο 
πλάνο ανάπτυξης. 
•Προσέλκυση, αξιολόγηση και επιλογή υποψηφίων 
franchisees προς ένταξη στα δίκτυα  
που αναπτύσσουμε 
•Πωλήσεις συμπληρωματικών υπηρεσιών  
της εταιρίας  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τριετής επιτυχής προϋπηρεσία στην ανάπτυξη 
δικτύων λιανικής, ειδικότερα σε ρόλο πωλήσεων 
για την ένταξη νέων συνεργατών, εναλλακτικά 
σε πωλήσεις υπηρεσιών ή χρηματοοικονομικών 
προϊόντων, 
•Εμπειρία από το χώρο της λιανικής 
•Εξαιρετική ικανότητα σε ανάπτυξη νέων  
ευκαιριών πώλησης 
•Αποδεδειγμένες ικανότητες πωλήσεων  
και επίτευξης στόχων 
•Υψηλό επαγγελματικό επίπεδο και ήθος  
σε στρατηγική και συμβουλευτική πώλησης 
•Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων- άμεση  
αναγνώριση και επίλυση προβλημάτων 
•Επιχειρηματική αντίληψη και ωριμότητα 
•Πτυχίο ΑΕΙ σε διοίκηση επιχειρήσεων, marketing 
ή χρηματοοικονομικά 
•Καλή γνώση MS Office 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα: 
•Η κατανόηση σε βάθος συμφωνιών και πρακτικών 
franchise και γενικότερα η γνώση της αγοράς retail 
& franchise  
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: pgr@tfc.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Healthcare - Sales Director 

(κωδ.: HSD-12)

Πελάτης μας, μία δυναμική και αναπτυσσόμενη εται-
ρεία στο χώρο της υγείας, ζητά να προσλάβει sales 
director, με προοπτικές σύντομα να αναλάβει τη δι-
εύθυνση του unit.

Περιγραφή εργασίας: 
•Ηγείται μίας ομάδας έμπειρων επαγγελματιών. 
•Αναπτύσσει και διαμορφώνει  
τους επιχειρηματικούς στόχους μέσα  
από ξεχωριστές κατηγορίες πελατών. 
•Εποπτεύει την ανάπτυξη και τη διαμόρφωση  
των account plans, προσδιορίζοντας  
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σή τους είτε απευθείας στα γραφεία του ξενοδοχείου 
είτε αποστέλλοντας το βιογραφικό τους σημείωμα 
μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της ιστοσελί-
δας του ξενοδοχείου. Bιoγραφικά στο e-mail: hr@
bluelagoonprincess.gr. Όλα τα βιογραφικά θα πρέπει 
να συνοδεύονται από μία πρόσφατη φωτογραφία.

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

Υπάλληλο Αποθήκης   
(με έδρα την Αθήνα)

Ο υποψήφιος καλείται να συμβάλει στην αναπτυξιακή 
προσπάθεια της εταιρίας.  
Αρμοδιότητες: 
•Εκτέλεση παραγγελιών 
•Παραλαβή εμπορευμάτων 
•Απογραφές  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος λυκείου ή τεχνικής σχολής 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας και γνώσεις  
χειρισμού Η/Υ- barcode 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση 
•Εμπειρία και γνώση σε προϊόντα ύδρευσης  
και θέρμανσης  
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία,  
προσαρμοστικότητα, υπευθυνότητα, ομαδικό  
πνεύμα εργασίας, 
•Χρήση περονοφόρων μηχανημάτων (Klark)  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Μισθό αναλόγως προσόντων 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Άριστες συνθήκες εργασίας

Αποστολή βιογραφικών Αθήνα: fax: 210 2819210, 
e-mail: hr@tzanos.gr (υπ’ όψιν κου Τσουρέ) ανα-
φέροντας το κωδικό της θέσης ΥΑΠ/1. 

Αποθηκάριος  
Ηλικίας έως 35 Ετών 

για την Κεντρική Αποθήκη Εταιρείας

Με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
•Παραλαβή εμπορευμάτων 
•Συσκευασία και αποστολή εμπορευμάτων 
•Προετοιμασία παραγγελιών 
•Έλεγχος παραγγελιών 
•Συλλογή και μετακίνηση προϊόντων εντός  
της αποθήκης 
•Βοηθητικές εργασίες εντός της αποθήκης   
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Υπευθυνότητα - εργασία υπό πίεση

Θα προτιμηθούν κάτοικοι των περιοχών Χαλαν-
δρίου, Αμπελοκήπων, Ν. Ψυχικού και των γύρω 
προαστίων. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
info@viosy.gr

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

Υπεύθυνο Αποθήκης 
με έδρα την Αθήνα

Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα 
προσόντα/ικανότητες: 
•Καλή γνώση κυκλώματος αποθήκης 
•Χειρισμός Η/Υ 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για άνδρες υποψηφίους 
•Πολύ καλές οργανωτικές και επικοινωνιακές 
ικανότητες 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
Περιγραφή θέσης: 
•Υπεύθυνος των αποθεμάτων της αποθήκης, δι-
ενέργεια απογραφών και διαχείριση των χώρων 
αποθήκευσης 
•Προετοιμασία, ταξινόμηση παραγγελιών,  
δρομολόγηση πωλήσεων και τιμολογήσεις  
παραδόσεων.  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σταθερές αποδοχές 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης.

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

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

ΕΣΤΙΑΣΗ
Ο όμιλος ξενοδοχείων AQUA VISTA HOTELS αναζη-
τά για το εστιατόριο “The Bone”  στη Σαντορίνη, για 
άμεση πρόσληψη έμπειρο συνεργάτη για τη θέση:

Barman / Barwoman - Service 
(Κωδ. Θέσης: THE_B_B_S)

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε μπαρ  
εστιατορίου, τουλάχιστον 3 ετών. 
•Άριστη γνώση αγγλικών. 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας. 
•Ευγένεια, ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα. 
•Προσεγμένη εμφάνιση. 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη. 
•Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα υπό  
συνθήκες εργασιακής πίεσης. 
•Ικανότητες διοργάνωσης & διοίκησης προσωπικού. 
•Ομαδικό πνεύμα.  
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές  
απολαβές, αναλόγως προσόντων 
•Ασφάλιση 
•Δωδεκάμηνη απασχόληση 
•Διατροφή 
•Πρόσληψη άμεση

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

Γαλλική πολυεθνική εταιρεία στο χώρο της εστίασης 
αναζητά για τα καταστήματά της άτομα μέχρι 40 ετών:

Β’ και Γ’ Μάγειρες  
για Κρύα και Ζεστή Κουζίνα

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η τουριστικών σχολών 
•Άριστο οργανωτικό και επικοινωνιακό προφίλ 
•Προϋπηρεσία σε καταστήματα εστίασης  
και παρόμοια θέση τουλάχιστον 3 έτη απαραίτητη.  
Απαιτούμενες δεξιότητες: 
•Παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα  
και αποφασιστικότητα 
•Πνεύμα ομαδικό και προσανατολισμένο  
στην επίτευξη στόχων 
•Δυναμική και επικοινωνιακή προσωπικότητα 
•Αποτελεσματική διαχείριση των καταστάσεων  
και άμεση εξεύρεση λύσεων  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Εργασία σε ευχάριστους χώρους 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: jobs@paulgreece.com

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

Πιτσαδόρο

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η σχολής μαγειρικής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση  
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Μισθός αναλόγως προσόντων

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

H ταχύτατα αναπτυσσόμενη αλυσίδα στο χώρο της 
εστίασης LNKO, ζητάει προσωπικό για να στελεχώσει 
τα νέα της καταστήματα στην Άνοιξη με τις παρακάτω 
θέσεις:

Μάγειρες / Ψήστες  
(Κωδ.05)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 

•Προσεγμένη επαγγελματική εμφάνιση 
•Απαραίτητη γνώση αγγλικών

Όλα τα βιογραφικά να συνοδεύονται από φωτογραφία 
του ενδιαφερόμενου γιατί σε αντίθεση περίπτωση 
δε θα ληφθούν υπόψη. Αποστολή βιογραφικών στο 
e-mail: hrforlo@gmail.com

Santorini Princess Luxury Spa Hotel & Santorini 
Princess Presidential Suites are interested in hiring:

Trainees for the  
Kitchen Department

•For the summer season 2015 (April - October).   
CVs can be sent to the following e-mail:  
info@santorini-princess.com, tel: 210 8076292, 
for Mr. Tsiaras Alexandros. 

Executive Chef 
Κωδ. EC

Position summary: The ideal candidate should be 
creative, passionate about food and drink, have an 
excellent knowledge of food preparation, be a team 
leader and inspire his team, maintain stock control, 
set and maintain hygiene standards.

Position requirements: 
•3 years minimum experience in a similar position, 
preferably a luxury hotel 
•Age up to 45 
•Good knowledge of English & Greek 
•Strong interpersonal skills 
•A confident, self-motivated, driven and 
professional person 
•Committed to deliver ultimate guest experiences 
every time 
•Excellent management skills and financial 
understanding  
Send your CV to the following e-mail: 
panayiotis.d@mykonosgrand.gr

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

Captain

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχείο 5 αστέρων 
•Άριστη γνώση αγγλικών και προαιρετικά  
μιας δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες 
•Γνώσεις Micros POS και Microsoft Office 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης 
προβλημάτων 
•Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη  
Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο Starwood 
•Γνώσεις οινολογίας - στήσιμο λίστας κρασιών  
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. 

Food & Beverage 
Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής διοίκησης τουριστικών  
επιχειρήσεων Ελλάδος ή εξωτερικού 
•Προϋπηρεσία 5 χρόνια σε αντίστοιχη θέση  
σε 5* ξενοδοχειακές μονάδες 
•Άριστη γνώση αγγλικών και γερμανικών 
•Άριστη χρήση Η/Υ (Office Εxcel, Βudgeting) 
•Γνώση του προγράμματος Micros 
•Έλεγχος της λειτουργίας των επισιτιστικών  
τμημάτων 
•Επίτευξη ποιοτικών και οικονομικών στόχων 
•Να αναπτύσσει, παρακολουθεί και ελέγχει  
τη σωστή λειτουργία των τμημάτων 
•Να ακολουθεί την πολιτική και τις ποιοτικές  
προδιαγραφές της εταιρείας 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία,  
υγειονομικού χαρακτήρα (πιστοποιητικό υγείας) 
•Να αξιολογεί και να αναθέτει αρμοδιότητες  
στους υφιστάμενους του σύμφωνα με τις ικανότητες 
και τις δεξιότητες τους 

Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα: 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Οργανωτικές ικανότητες, & συνέπεια 
•Επαγγελματική συμπεριφορά, εμφάνιση  
και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Γνώση οινολογίας-bar -εστιατορικής - οργάνωση 
banquet-συνεδρίων  
Παρέχουμε: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών αναλόγως  
προσόντων και εμπειρίας 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή και πλήρης διατροφή 
•Ασφάλιση 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Δυνατότητες εξέλιξης και σταδιοδρομίας  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
cfragotsinos@macedonianhotels.gr.  
Απαραίτητη φωτογραφία.

H GRECOTEL Hotels and Resorts, η μεγαλύτερη 
ξενοδοχειακή αλυσίδα στην Ελλάδα, που ζητά για 
την επόμενη σεζόν:

Α’ Ζαχαροπλάστη
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η σχολής ζαχαροπλαστικής 
•Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
•Υιοθέτηση και εφαρμογή νέων προτάσεων  
Οφέλη: 
•Απασχόληση στη μεγαλύτερη ξενοδοχειακή  
εταιρεία στην Ελλάδα 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση 
•Παροχή διαμονής και διατροφής

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

Blue Palace, a Luxury Collection Resort & Spa, 
Elounda, Crete, member of The Luxury Collection 
of Starwood Hotels & Resorts, seeks an individual 
to cover the following position:

F&B Manager

The exclusive Starwood property Blue Palace,  
is recruiting for the exciting new position  
of the F&B manager.  
The property has 5 restaurants serving 
international and ethnic cooking, 3 Bars and 24 
hrs room service.

Duties:  
•The F & B manager will be responsible  
for the successful administration and management 
of all food & beverage outlets in the property, 
•Responsible for securing high standards  
of service, excellent quality of product and very 
good profitability results 
•Responsible for maintaining the necessary 
quality, environment and atmosphere that  
is required by our affiliation with Starwood,  
the luxury collection and the demands of a varied 
and sophisticated clientele   
Qualifications and skills:  
•Studies in hotel management would be beneficial 
•Culinary knowledge 
•Hospitality technology experience and expertise 
(Ms Office, MICROS systems) 
•Excellent leadership skills including effective 
communication ability 
•Work experience in a similar position at a 5* 
hotel for a minimum 3 years 
•Provide direction well to subordinates and work 
within a strenuous high volume atmosphere 
•Knowledge of food and beverage cost control 
reports 
•Negotiation skills 
•Sales skills 
•Creativity and flexibility 
•Familiar with ISO 9001:2004 & HACCP quality 
and hygiene systems 
•Excellent command of English 
•Knowledge of any additional language  
will be considered an asset

Applications should be submitted in English or in 
Greek to the following e-mail: hr@sbokoshotels.
gr. Blue Palace, a Luxury Collection Resort & Spa, 
P.O BOX 38 72053, Elounda Crete, Att: Mr. Bokeas 
Menelaos, tel.: 28410 65500, fax: 28410 65830. 

Η Lamway Hotel Management Group αναζητά:

Executive Chef

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος μαγειρικής σχολής. 
•Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 10 χρόνια 
σε ξενοδοχεία 4* ή 5*.  

συνέχεια στη σελ. 18
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

•Δημιουργία και εκτύπωση σχεδίων σε t-shirt 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•Πώληση  
H εταιρία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 8ωρο/5ήμερο 
•Ικανοποιητική αμοιβή αναλόγως προσόντων 
•Άριστο εργασιακό κλίμα, υποστηρικτικό  
περιβάλλον και συνεργάτες  
Καταστήματα που αφορά: McArthur Glen Σπάτα 
Αττικής & Athens Metro Mall Λεωφόρος  
Βουλιαγμένης Άγιος Δημήτριος Αττικής.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
georgioskalfopoulos@gmail.com

 
Υπεύθυνοι Ανάπτυξης  

Πωλήσεων Υπηρεσιών Wind 
(Κέντρο Αθήνας)

Ζητούνται νέα και δραστήρια άτομα, προκειμένου 
να εργαστούν ως υπεύθυνοι ανάπτυξης πωλήσεων 
προϊόντων και υπηρεσιών Wind, στο κέντρο της 
Αθήνας.

Οι κύριες αρμοδιότητες της θέσης, είναι: 
•Τηλεφωνικές επαφές και συνεπακόλουθες  
εξωτερικές επισκέψεις σε δυνητικούς πελάτες. 
•Πώληση εταιρικών και οικιακών λύσεων  
σε προϊόντα και υπηρεσίες κινητής, σταθερής  
και internet. 
•Διαχείριση σχέσεων με πελάτες, πριν και μετά 
την πώληση, εντός και εκτός του καταστήματος. 
•Υποστήριξη πελατών, με ανάλογη συμμετοχή  
στις διαδικασίες του καταστήματος. 
•Διαρκής ενημέρωση γύρω από νέα προϊόντα  
και υπηρεσίες της Wind και του ανταγωνισμού.  
Θα προτιμηθούν όσοι/ όσες πληρούν τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
•Προϋπηρεσία 1-2 έτη τουλάχιστον σε αντίστοιχες 
πωλήσεις (καταστήματα κινητής, call centers, κλπ). 
•Εμπειρία σε εξωτερικούς ρόλους πωλήσεων/ 
προώθησης κλπ (D2D, B2B, B2C κλπ). 
•Αυτοπεποίθηση στις πωλήσεις και υψηλές  
επαγγελματικές φιλοδοξίες. 
•Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές  
ικανότητες. 
•Ικανότητες αποτελεσματικής διαχείρισης  
χρόνου, αυτό-παρακίνησης και έγκαιρης επίτευξης 
στόχων. 
•Απόφοιτοι λυκείου/ ΙΕΚ/ ΤΕΙ, με βασικές  
δεξιότητες Η/Υ και βασικές γνώσεις αγγλικών. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες).  
Η θέση παρέχει: 
•Ικανοποιητικό μισθό και ασφάλιση. 
•Επιπλέον bonus επίτευξης στόχων. 
•Εταιρικό κινητό τηλέφωνο. 
•Προοπτικές ταχείας εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι (-ες) παρακαλούνται να απο-
στείλουν βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη 
φωτογραφία τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
omonoiastore@masterphone.gr

Πωλήτριες  
Μερικής ή Πλήρους Απασχόλησης 

Ζητάει η Γαλλική εταιρία ORCHESTRA, η οποία 
δραστηριοποιείται στο χώρο της παιδικής ένδυσης 
και ειδών βρεφανάπτυξης για τα καταστήματά της 
στην Αττική.

Αποστολή βιογραφικών: info@orchestrahellas.gr, 
fax: 210-9887829 αναγράφοντας τον κωδικό GEN.

Κοπέλα για Ταμείο 
για το Κατάστημα του Περιστερίου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτη οικονομικής σχολής 
•Γνώσεις Η/Υ 
•Ηλικία μέχρι 35 ετών 
•Επιθυμητό να είναι κάτοικος των γύρω περιοχών  
Βιογραφικά στο e-mail: info@irabebe.gr, fax: 
210 9985706.

Ζητούνται για Γερμανία- Η εταιρεία MD STUDIES 
& RECRUITMENT ως συνεργάτης κορυφαίων γερ-
μανικών εταιρειών που δραστηριοποιείται στο χώρο 
του recruiting, ζητά άτομα για εκπαίδευση/εργασία 
στην Γερμανία μέσω επιδοτούμενου ευρωπαϊκού 
προγράμματος στην εξής ειδικότητα:

Επαγγελματίες 
Στελέχη Λιανικής

(Πωλήσεις, συμβουλευτική, διαφήμιση, έλεγχος 
ροής προμηθειών/διάθεσης αγαθών κλπ.).  
Προφίλ υποψηφίου 
•Ηλικία έως 27 ετών 

•Απολυτήριο Δ.Ε. (γυμνάσιο/λύκειο) 
•Επαγγελματική εμφάνιση 
•Καλή υπολογιστική ικανότητα, ταχύτητα σκέψης, 
συγκέντρωση, προφορικές και εμπορικές  
δεξιότητες, ενδιαφέρον για τη λιανική πώληση, 
ικανότητα διαχείρισης 
•Ενδιαφέρον για πρακτική και συστηματική  
εργασία 
•Εμπιστοσύνη, τυπικότητα, ευελιξία, ομαδικό 
πνεύμα  
Προφίλ προγράμματος 
•3ετή εκπαίδευση/πρακτική στη Γερμανία  
(δυικό σύστημα εκπαίδευσης πρακτικής  
και θεωρίας) 
•Επιδοτούμενα μαθήματα γερμανικών  
στην Ελλάδα 
•Μηνιαία επιδότηση/ασφάλιση & άλλες παροχές 
για τα 3 έτη 
•Συμβουλευτική υποστήριξη κατά τη διάρκεια  
της εκπαίδευσης 
•Μετά την εκπαίδευση, μόνιμη εργασία/αποδοχές 
βάσει γερμανικής κλίμακας

Αποστολή βιογραφικών σε μορφή europass/αρ-
χείο word, στην αγγλική ή γερμανική γλώσσα, με 
φωτογραφία πρόσφατη έγχρωμη πορτρέτο ή τύπου 
διαβατηρίου στο: kariera@md-hellas.gr.Τηλέφωνο: 
+30 2810 330009

Η NEF-NEF A.E, εταιρία με ηγετική θέση και 50 χρόνια 
παρουσία στο χώρο των λευκών ειδών, αναζητά:

Πωλήτρια /ή Λιανικής 
Πλήρους Απασχόλησης  

για το Εταιρικό Κατάστημα Χαλανδρίου

Προφίλ υποψηφίου:  
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών  
σε αντίστοιχη θέση σε κατάστημα λιανικής  
ή shop in shop πολυκαταστήματος. 
•Επικοινωνιακός χαρακτήρας με πνεύμα  
συνεργασίας, ομαδικότητας και έμφαση  
στην εξυπηρέτηση του πελάτη. 
•Εμπορική αντίληψη και ευχέρεια σε νούμερα  
και στόχους 
•Ενδιαφέρον για τη μόδα και τη διακόσμηση  
σπιτιού 
•Ενθουσιώδης με όρεξη για μάθηση και ευελιξία 
•Γνώση του αντικειμένου των λευκών ειδών  
επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη 
•Γνώσεις Η/Υ, αγγλικών.   
Παροχές:  
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον και συνεχή  
εκπαίδευση 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Δυνατότητα εξέλιξης

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

Εταιρεία Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ- Η Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ, η με-
γαλύτερη εταιρεία στο χώρο του ηλεκτρολογικού 
υλικού με 42 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, διαθέτει 
εξειδικευμένα τμήματα φωτισμού, φωτοβολταϊκών, 
βιομηχανικού υλικού και κτιριακών λύσεων, καθώς 
και δύο υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής ηλε-
κτρολογικών πινάκων.

Συνεχίζοντας την ανάπτυξη του δικτύου των κατα-
στημάτων της σε Αθήνα και Περιφέρεια, σύντομα 
πρόκειται να ανοίξει νέο κατάστημα στον Πύργο 
Ηλείας και αναζητά να το στελεχώσει με:

Ταμίες

Όλοι οι υποψήφιοι ανεξαρτήτως θέσης  
θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές  
δεξιότητες 
•Γνώσεις τεχνικών πωλήσεων 
•Ευχέρεια χρήσης υπολογιστών  
και πληροφοριακών συστημάτων 
•Θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη εμπειρία στον κλάδο  
Ταμίες: 
•Απόφοιτοι λογιστικής 
•Εμπειρία στην προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών

Εάν επιλεγείτε για τη θέση: Θα παρακολουθήσετε 
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα σας βοηθήσει 
να κατανοήσετε τον τρόπο λειτουργίας και την εται-
ρική μας φιλοσοφία ενώ θα λάβετε εξειδικευμένη 
εκπαίδευση, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του 
εργασιακού σας ρόλου.

Κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής σας εκπαίδευσης 
θα γνωρίσετε τη βασική δραστηριότητα όλων των 
τμημάτων της εταιρείας, την προϊοντική γκάμα και 
τις διαδικασίες της εταιρείας.

Εάν σας ενδιαφέρει να εργαστείτε μαζί μας Απο-
στείλατε βιογραφικό με φωτογραφία στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση: hr@kafkas.gr. Υπεύθυνη κ. 
Μαίρη Αλεξανδροπούλου.

H HIGH FIDELITY για λογαριασμό πελάτη της στο 
χώρο της ανδρικής ένδυσης αναζητά:

Πωλητές /τριες 
(Κωδ. θέσης: HF_ MALL_23914)

Για τα καταστήματά της στα μεγάλα Mall της Αθήνας.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία πωλήσεων σε εταιρείες ένδυσης/ 
brand name-luxury products, 
•Με αγάπη και ενδιαφέρον για τις νέες τάσεις  
της μόδας και του styling 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Χαρακτήρας δυναμικός, ενθουσιώδης, κοινωνικός 
•Με στόχους προσωπικής επαγγελματικής εξέλιξης 
•Σπουδές σχετικές με την μόδα ή το styling  
θα εκτιμηθούν.  
Παρέχονται: 
•Βασικός μισθός (αναλόγως προσόντων), ασφάλιση, 
πενθήμερη 8ωρη απασχόληση 
•Ευκαιρίες ανάπτυξης σ΄ ένα σύγχρονο  
και δυναμικό περιβάλλον εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα, συνοδευόμενο από μια 
πρόσφατη φωτογραφία. HIGH FIDELITY ΕΠΕ. Για 
αποστολή βιογραφικού, e-mail: jobs@actionline.gr, 
fax: 210 3637544.

Οργανισμός στα Βόρεια Προάστια ζητά να προσλάβει:

Υπεύθυνο Καταστήματος  
(κωδ: ΚΑΤ 1)

Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, επιθυμητό 
•Εργασιακή εμπειρία 3 ετών σε αντίστοιχη  
θέση σε καταστήματα λιανικής πώλησης  
σε βιβλιοχαρτοπωλείο 
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Καλή γνώση αγγλικών και γραπτού λόγου 
•Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού 
•Ικανότητα επικοινωνίας, ομαδικής εργασίας  
και επίλυσης προβλημάτων 
•Άριστη διαχείριση χρόνου και προσανατολισμός 
στο αποτέλεσμα 
•Δέσμευση στην υλοποίηση στόχων και παρακίνηση 
της ομάδας  
Κύριες αρμοδιότητες 
•Εξασφάλιση σωστής λειτουργίας του καταστήματος 
•Προσέλκυση και διατήρηση πελατών 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη των στόχων 
πωλήσεων 
•Ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών  
και δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης μαζί τους 
•Αποτελεσματική διοίκηση ομάδας 
•Διαχείριση αποθέματος, παραγγελιών  
και ταμείου καταστήματος 
•Πληρωμές προμηθευτών

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα στην παρακάτω ηλεκτρο-
νική διεύθυνση αναγράφοντας τον κωδικό σύμφωνα 
με τη θέση για την οποία ενδιαφέρονται στο e-mail: 
businesservicesltd@gmail.com

Γαλλική πολυεθνική εταιρεία στο χώρο της εστίασης 
αναζητά για τα καταστήματά της άτομα μέχρι 40 ετών:

Ζαχαροπλάστης 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ελληνικής ή ξένης τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία 3 ετών σε ανάλογη θέση 
•Δημιουργικότητα 
•Φιλικός, ευγενής χαρακτήρας με διοικητικές 
ικανότητες 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία, 
υγειονομικού χαρακτήρα (πιστοποιητικό υγείας) 
•Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Εργασία σε ευχάριστους χώρους 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική  
διεύθυνση: jobs@paulgreece.com

Ο πελάτης μας ανώνυμη εμπορική εταιρία λόγω 
της συνεχούς ανάπτυξης της αναζητά για κατάστημα 
super market με έδρα τη Μύκονο:

Store Manager  
(SM/1114)

Γενικά χαρακτηριστικά: Ο κάτοχος της θέσης θα είναι 
υπεύθυνος για την ομαλή και επικερδή διαχείριση του 
καταστήματος με χώρους πώλησης 1500τμ και 20 άτομα 

προσωπικό. Πέρα από την καθημερινή λειτουργική 
διαχείριση σύμφωνα με τα πρότυπα καλής λειτουρ-
γίας ο κάτοχος της θέσης πρέπει να έχει την εμπορική 
αντίληψη ώστε να εκπληρώνονται οι εμπορικοί στόχοι, 
την ικανότητα διαχείρισης προσωπικού αλλά κυρίως 
την πελατοκεντρική αντίληψη για την παροχή υψηλής 
ποιότητας υπηρεσιών προς τους πελάτες.
Κύριες αρμοδιότητες: 
•Η ομαλή λειτουργία του χώρου και ο συντονισμός 
των επιμέρους τμημάτων του καταστήματος. 
•Η εμπορική παρακολούθηση, ο έλεγχος  
και λογιστικό κλείσιμο ταμείων, καθώς  
και η παραγωγή αντίστοιχων αναφορών 
•Η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (επιλογή, 
εκπαίδευση, αξιολόγηση, διαμόρφωση εβδομαδιαίου 
προγράμματος και αδειών) 
•Η παρακολούθηση του ανταγωνισμού και  
ο σχεδιασμός αντίστοιχων προωθητικών ενεργειών. 
•Η οργάνωση και η διαμόρφωση των χώρων  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια σχετικής  
προϋπηρεσίας σε διαχείριση καταστήματος 
τροφίμων (super market, ή delicatessen). 
•Πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων ή συναφούς 
κατεύθυνσης. 
•Άριστη γνώση αγγλικών ή και δεύτερης γλώσσας. 
•Άριστη γνώση Η/Υ και εξοικείωση με πρόγραμμα 
εμπορικής/ ταμειακής διαχείρισης. 
•Πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας 
•Πελατοκεντρική αντίληψη και προσήλωση  
σε δείκτες ποιότητας. 
•Εμπορική αντίληψη και ικανότητα ανάλυσης 
αριθμητικών δεδομένων. 
•Ικανότητα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. 
•Ομαδικό πνεύμα και συνέπεια.
Αν σας ενδιαφέρει να εργαστείτε σε μία ισχυρή και 
εύρωστη οικονομικά εταιρία η οποία προσφέρει προ-
οπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης θα 
πρέπει να αποστείλετε ηλεκτρονικά το βιογραφικό σας 
σημείωμα μέσω του link: http://pfb.applymycv.gr/form.
asp, με κωδικό SM/1114, ώστε να συμμετάσχετε στη 
διαδικασία αξιολόγησης. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια 
στην επεξεργασία όλων των αιτήσεων. Follow us to 
Linkedin, Twitter, Facebook, so as to be immediately 
informed about our latest news and ads!

 
Η Αφοί Φιλοσίδη Α.Ε. εξουσιοδοτημένος έμπορος 
Kosmocar A.E. ζητά για άμεση πρόσληψη:

Προϊστάμενο 
Tμήματος Ανταλλακτικών

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

Πωλητές / Πωλήτριες 
Για τα καταστήματα Κηφισιάς και Νέας Χαλκηδόνος.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στο χώρο της λιανικής πώλησης 
•Γνώση αγγλικών και Η/Υ 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και ευχάριστη  
προσωπικότητα 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Φιλοδοξία και δυναμισμός
Θα προτιμηθούν υποψήφιοι από τις περιοχές: 
Νέα Χαλκηδόνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Αγίους  
Αναργύρους, Λυκόβρυση, Γαλάτσι, Κάτω Πατήσια,  
Μεταμόρφωση, Νέα Ερυθραία.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: jobs@petcity.gr

Πωλήτριες

(Πλήρους και μερικής απασχόλησης για το corner 
μας στο Attica Mediterranean Cosmos στη Θεσ/νίκη).
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, σε εταιρία  
ένδυσης, τουλάχιστον 3 ετών. 
•Ευχάριστος και επικοινωνιακός χαρακτήρας  
με πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας. 
•Καλή γνώση χρήσης Η/Υ (Word - Excel - 
Powerpoint – Internet) 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Αποστολή βιογραφικών e-mail: cv2@skywalker.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Η αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων THE BAKERS 
Α.Ε αναζητά:

Πωλητές - Πωλήτριες

•Mε κύριο χαρακτηριστικό την επικοινωνία  
και το ομαδικό πνεύμα. 
•Δυνατότητα εξέλιξης και ικανοποιητικό πακέτο 
αμοιβών και παροχών. 
•Ηλικία έως 35 ετών. 
•Περιοχές καταστημάτων: Καλλιθέα, Ζωγράφου, 
Χαλάνδρι, Ν. Πεντέλη, Μελίσσια  
Βιογραφικά στο e-mail: info@thebakers.gr

 
H Randstad Hellas αναζητά να προσλάβει: 

Part-Time  
Retail Sales Associates 

Για λογαριασμό πολυεθνικής εταιρίας πελάτη, 
ηγέτη στον κλάδο του λιανικού εμπορίου.    
Αρμοδιότητες/responsibilities 
•Παρέχει άριστη άμεση και έμμεση εξυπηρέτηση 
στους πελάτες, με στόχο την αύξηση του όγκου 
των πωλήσεων 
•Παραλαμβάνει, ανοίγει και τοποθετεί  
αντικλεπτικές συσκευές στα εμπορεύματα 
•Τοποθετεί τα εμπορεύματα στα ράφια και  
φροντίζει για την εμφάνιση τους εντός  
του καταστήματος 
•Χειρίζεται την επεξεργασία, την αποθήκευση,  
την αναπλήρωση των εμπορευμάτων 
•Λειτουργεί αποτελεσματικά με τα μέλη  
της ομάδας για να εξασφαλίσει ότι ο χώρος,  
τα δοκιμαστήρια και οι αποθηκευτικοί χώροι  
του καταστήματος είναι καθαροί και προσεγμένοι  
Προσόντα/requirements 
•Προηγούμενη εμπειρία στην εξυπηρέτηση  
πελατών, κατά προτίμηση στον κλάδο  
του λιανικού εμπορίου 
•Ικανότητα μεταφοράς μικρού έως μεσαίου  
μεγέθους συσκευασιών 
•Άριστη ικανότητα εξυπηρέτησης πελατών 
•Επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Εξαιρετικά οργανωτικές ικανότητες και  
ικανότητα χειρισμού πολλαπλών καθηκόντων  
υπό πίεση 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών  
για την ολοκλήρωση των εργασιών  
και την επίλυση προβλημάτων 
•Ικανότητα τήρησης των προθεσμιών, διαχείρισης 
χρόνου και ιεράρχησης προτεραιοτήτων 
•Ευελιξία όσον αφορά το πρόγραμμα εργασίας

Randstad is one of the leading HR services company 
in the world with a presence in the Greek market for 
over fourteen years. Our international experience 
combined with our successful presence in the local 
market guarantees the quality of our HR services.

Send your CV to the following link: http://www.
randstad.gr/index.php?pageid=55&pubID=4382. 
Follow us on: Linkedin, Facebook, Twitter, website: 
www.randstad.gr

 
Adecco HR is the global leader in HR services, certified 
in Greece with ISO 9001:2008 in the fields of search 
and selection services and temporary placement. 
Adecco is currently seeking, on behalf of its client, a 
multinational luxury fashion company, for a dynamic 
professional to cover the following position:

Retail Consultant 
 (722/46668)

Job description 
•Welcomes customers at the sales campaign 
venues 
•Makes presentations and receives orders 
•Visits customers at their store / HQ’s to present 
the new collections 
•Reports to the sales manager  
Candidate profile 
•University / college degree 
•One (1) - two (2) years of working experience  
in sales (B2B, merchandising, promotion, retail) 
•Fluent in English or Italian 
•PC literate 
•Driving license (owning a car  
will be appreciated) 
•Flexibility in frequent travelling (including 
weekends) 
•Good presence, dynamism 
•Good interpersonal and communication skills  
The company offers 
•Competitive remuneration package 
•Friendly and challenging working environment

Please send your curriculum vitae, quoting reference 

code, by e-mail to the following address: infogr@
adecco.com, through fax at: 210 7297907, or by mail 
to: Adecco HR, 80 - 88, Sygrou Av., 11741, Athens. 
After the screening of the CVs, we will contact the 
candidates who meet the profile’s requirements to 
arrange an interview.

For more job openings please visit our website www.
adecco.gr and register your CV in our database to 
be eligible for current or future job openings. All 
applications are considered as strictly confidential. 
Follow Adecco Greece on Facebook, LinkedIn, Twitter.

 
Σας γοητεύει ο χώρος της εξυπηρέτησης, της 
αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής; Η εταιρεία 
“ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ”, διαθέτοντας ένα άρτια ορ-
γανωμένο δίκτυο 23 αρτοζαχαροπλαστείων στην 
ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, ζητά να προσλάβει 
για πλήρη απασχόληση:

Πωλήτρια / Παρασκευάστρια  
Σάντουιτς με Προϋπηρεσία  

Ομόνοια
Προφίλ υποψηφίων: 
•Προϋπηρεσία ανάλογη στην παρασκευή σάντουιτς 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Επαγγελματισμός 
•Δεξιότητες επικοινωνίας  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ασφαλιστική κάλυψη Ι.Κ.Α. 
•Εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης
Παρακαλούμε πολύ όπως οι ενδιαφερόμενοι στεί-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα υπ’ όψιν της 
διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού στο e-mail: hr@
apollonion-bakery.gr ή στο φαξ 210 6694150. Όλες 
οι αιτήσεις θα χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

 
H PERIDEO GROUP κατέχει ηγετική παρουσία στο 
χώρο του κοσμήματος, με καταστήματα σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πάτρα, Λάρισα κλπ.

Πωλητές / Πωλήτριες

Απαραίτητα προσόντα  
•Ελάχιστη προϋπηρεσία 3 ετών 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (MS Office) 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με άνεση  
στην επικοινωνία και θέληση για προσφορά  
και γνώση 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Οργανωτικές ικανότητες και ευελιξία 
•Δυνατότητα προσαρμογής σε ένα δυναμικό  
και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας 
•Εστίαση στην επίτευξη στόχων 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν 
άμεσα το βιογραφικό τους και συνοδευτική φω-
τογραφία στο e-mail: retail@perideo.gr

 
Γαλλική πολυεθνική εταιρεία στο χώρο της εστίασης 
αναζητά για τα καταστήματά της άτομα μέχρι 40 ετών:

Πωλήτρια  
Άρτου και Ζαχαροπλαστικής

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Άριστο οργανωτικό και επικοινωνιακό προφίλ 
•Προϋπηρεσία σε καταστήματα εστίασης  
και παρόμοια θέση τουλάχιστον 3 έτη απαραίτητη  
Απαιτούμενες δεξιότητες: 
•Παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα  
και αποφασιστικότητα 
•Πνεύμα ομαδικό και προσανατολισμένο στην 
επίτευξη στόχων 
•Δυναμική και επικοινωνιακή προσωπικότητα 
•Αποτελεσματική διαχείριση των καταστάσεων  
και άμεση εξεύρεση λύσεων  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Εργασία σε ευχάριστους χώρους 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική  
διεύθυνση: jobs@paulgreece.com

 
Πωλήτριες Λιανικής 

 (κωδ. Ret/Sal)

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 

•Άριστη γνώση του χώρου της μόδας 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Εξαιρετική εμφάνιση  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας ευχάριστο περιβάλλον 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Προοπτικές εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@rakas.gr. 
Υπ’ όψιν υπεύθυνου ανθρώπινου δυναμικού.

 
Πωλητής-τρια / Ταμίας 

(ημιαπασχόληση) στις Περιοχές 
Γέρακα, Σπάτα και Κορωπί

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

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

Το προφίλ σας: Τα προσωπικά σας γνωρίσματα είναι 
σημαντικά για εμάς. Έχετε ευχάριστη προσωπικότητα 
και αποτελείτε πρότυπο ευγένειας απέναντι στους 
πελάτες. Σας διακρίνουν υπευθυνότητα και αξιοπιστία. 
Σας αρέσει η ομαδική εργασία και οι κοινοί στόχοι. 
Ιδανικά διαθέτετε εμπειρία στο χώρο του εμπορίου. 

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

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λά-
βουμε το βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψε-
τε το αρχείο του βιογραφικού σας (σε Word ή PDF) 
στην οnline φόρμα της ηλεκτρονικής μας ιστοσελίδας 
μέσω του link: http://kariera.lidl.gr/cps/rde/xchg/SID-
1CEB1FDE-F073B29D/lidl_gr/hs.xsl/4193_39692.
htm. Θα σας απαντήσουμε σύντομα για την παραλαβή 
του βιογραφικού σας.

Σημείωση: Η αίτησή σας αφορά μόνο τη συγκεκρι-
μένη αγγελία και δε θα ληφθεί υπόψη για άλλες 
περιοχές.

 
Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Πωλητές / Πωλήτριες  
για Πλήρη Απασχόληση,  

για το Nέο Kατάστημα στην Έδεσσα 

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, τηλ. 210 6217691, 
fax: 210 8140802, e-mail: cv@dexim.gr, κωδικός 
αγγελίας: 2014041

 
Για τo κατάστημα μας στην Κoζάνη ζητάμε:

Διευθυντικά Στελέχη

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

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη 
θέση 
•Προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων  
και αποδεδειγμένη ικανότητα ανάπτυξης  
πωλήσεων και επίτευξης στόχων 
•Εμπειρία σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού  
σε καταστήματα λιανικής ή χονδρικής πώλησης 
•Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού 
•Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Άριστη διαχείριση χρόνου και προσανατολισμός 
στο αποτέλεσμα  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές  
(συμπεριλαμβανομένου εταιρικού αυτοκινήτου) 
•Πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης 
•Πριμ επίτευξης στόχων 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμικά  
αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία

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

 
Θέση εργασίας στη μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα 
ηλεκτρικών. Η Ηλεκτρονική ζητά να προσλάβει 
για το κατάστημά της στη Λειβαδιά:

 Πωλητή/Πωλήτρια  
Λευκών Ηλεκτρικών Συσκευών 

Πλήρους Aπασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άνεση στην επικοινωνία. 
•Απολυτήριο λυκείου. 
•Γνώση Η/Υ. 
•Προϋπηρεσία στις πωλήσεις λευκών ηλεκτρικών 
συσκευών απαραίτητη. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες).  
Η Ηλεκτρονική προσφέρει: 
•Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαρκή επιμόρφωση 
•Κίνητρα για την επίτευξη στόχων 
•Προοπτικές περαιτέρω εξέλιξης

Μπορείτε να στείλετε τα βιογραφικά σας μέσω 
e-mail: hr@electroniki.gr, ταχυδρομικώς Λ. Κη-
φισού & Εθν. Μακαρίου 2 Περιστέρι Τ.Κ. 12132, 
υπόψη δ/νσης ανθρώπινου δυναμικού.

 
Ο όμιλος Μαρινόπουλος, ένας από τους μεγαλύ-
τερους εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα, επιθυμεί να 
προσλάβει στα κεντρικά γραφεία στην Ξάνθη:

Κρεοπώλες 
(κωδ. ΚΡ.ΞΑΝΘ.)

Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτοι λυκείου 
•Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
•Απαραίτητη πιστοποίηση από σχολή  
επαγγελμάτων κρέατος 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες υποψηφίους)  
Πρόσθετα προσόντα 
•Πελατοκεντρική προσέγγιση 
•Ομαδικότητα & συνεργασία

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα στο fax: 210 9836604 ή στο 
e-mail: hrsuper_greece@marinopoulos.com ή στην 
παρακάτω διεύθυνση με κωδικό θέσης ΚΡ.ΞΑΝΘ.: 
Μαρινόπουλος Α.Ε. Αγ. Δημητρίου 63, Άλιμος 
17456, υπόψη δ/νσης ανθρώπινου δυναμικού.

 
Πωλητής-τρια / Γραφίστας-τρια

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ευγένεια, ευχάριστη διάθεση, αυτοπεποίθηση 
•Άριστη ανάπτυξη λόγου 
•Εμπειρία στις πωλήσεις 
•Λειτουργία σε πιεστικές συνθήκες 
•Υπευθυνότητα 
•Άριστη γνώση προγραμμάτων Abode Photoshop, 
Illustrator ή CorelDRAW® Graphics Suite X6 
•Άριστη γνώση χειρισμού εκτυπωτικών  
καταλλήλων για θερμομεταφορά σε υφάσματα 
•Άριστη γνώση χειρισμού επαγγελματικών  
κοπτικών βινυλίου. 
•Άριστη γνώση χειρισμού πρέσας θερμομεταφοράς 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Ελάχιστη προϋπηρεσία 2 ετών 
•Συστατικές επιστολές θα εκτιμηθούν.  
Αρμοδιότητες: 
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•Άριστη γνώση αγγλικών.  
•Γνώσεις κοστολόγησης. 
•Γνώσεις διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας. 
•Άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές  
ικανότητες. 
•Επιθυμητή ηλικία έως 40 ετών.  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. 
•Διαμονή και διατροφή. 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος.  
Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα στο e-mail: marketing@lamway.gr

To ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CASTELLO CITY HOTEL *** στο 
Ηράκλειο ζητεί:

Α’ Μάγειρα Ζεστής Κουζίνας 
για 4ωρη (Πρωινή) Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ξενοδοχειακή εμπειρία σε ανάλογη θέση,  
σε ξενοδοχεία 4 αστέρων  
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση ελληνικής κουζίνας 
•Άριστη γνώση στις αρχές υγιεινής και ασφάλειας 
των τροφίμων 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
•Ικανότητα χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Κάτοικος πόλης Ηρακλείου  
Επαγγελματικές ικανότητες: 
•Ευχάριστη και οργανωτική προσωπικότητα 
•Σοβαρότητα και υπευθυνότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Δυνατότητα άμεσης πρόσληψης 
•Μόνιμη εργασία 
•Δυνατότητα πλήρους απασχόλησης (σεζόν 2015) 
•Άριστες συνθήκες και περιβάλλον εργασίας 
•Αποδοχές ανάλογες προσόντων
Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
kasmirlis@castellohotels.com. Συστάσεις απαραίτητες.

Γαλλική πολυεθνική εταιρεία στο χώρο της εστίασης 
αναζητά για τα καταστήματά της άτομα μέχρι 40 ετών:

Ζαχαροπλάστης 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ελληνικής ή ξένης τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία 3 ετών σε ανάλογη θέση 
•Δημιουργικότητα 
•Φιλικός, ευγενής χαρακτήρας με διοικητικές 
ικανότητες 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία,  
υγειονομικού χαρακτήρα (πιστοποιητικό υγείας) 
•Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Εργασία σε ευχάριστους χώρους 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: jobs@paulgreece.com

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Το ξενοδοχείο Lindos Royal της εταιρείας Lindos 
Hotels, στην περιοχή Βληχά Λίνδου στην Ρόδο 
ζητεί για τη σεζόν 2015:

Βοηθό Προϊσταμένης  
Ορόφων (Assistant Housekeeper)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 
4* και 5* 
•Άριστη γνώση αγγλικών ή γερμανικών 
•Ικανότητες διαχείρισης προσωπικού 
•Ικανότητες προώθησης πωλήσεων 
•Ηλικίες έως 40 ετών

Βιογραφικά που δεν πληρούν τις παραπάνω προ-
ϋποθέσεις δε θα λαμβάνονται υπόψη. Αποστολή 
βιογραφικών με απαραίτητη πρόσφατη φωτογρα-
φία: hrlr@lindoshotels.com. Fax: 22440 32007. Τηλ: 
22440 32001.

Προϊσταμένη 
Ορόφων Ξενοδοχείου

Ελάχιστες απαιτήσεις και προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής, δημόσιας  
ή ιδιωτικής 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών  

σε ξενοδοχεία πόλεως 4 - 5 αστέρων 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ  
•Εκπαίδευση στις διαδικασίες οροφοκομίας  
/ καθαριότητας ξενοδοχείων 
•Εκπαίδευση και γνώση επαγγελματικής πλύσης 
•Γνώση απογραφών και ιματισμού 
•Άριστη η γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας με διοικητικές  
και οργανωτικές ικανότητες 
•Συνεργάσιμη και πρόθυμη για το καλύτερο  
αποτέλεσμα του έργου της  
Παροχές: 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

Όλες οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν σε περι-
βάλλον πλήρης εχεμύθειας. Αποστολή βιογραφικών 
με φωτογραφία στο e-mail: kasiakou@themargi.gr

Υπάλληλος Υποδοχής  
Κωδ.ΥΥ

Προσόντα: 
•Απόφοιτος/η τουριστικής σχολής 
•Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της αγγλικής  
και γερμανικής γλώσσας 
•Ανάλογη προϋπηρεσία σε α λα καρτ εστιατόρια 
πολυτελείας 
•Ευχάριστη και ενθουσιώδη προσωπικότητα 
•Ομαδικότητα και ικανότητα συνεργασίας  
Προσφέρονται: 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Προοπτικές εξέλιξης  
E-mail για αποστολή βιογραφικού:  
panayiotis.d@mykonosgrand.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 
•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.

Το ξενοδοχείο 5* Fodele Beach & Water Park Holiday 
Resort στο Φόδελε Ηρακλείου Κρήτης επιθυμεί να 
προσλάβει για τη σεζόν 2015:

Hostess (Ρωσόφωνη)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 3 χρόνια σε ανάλογη θέση 
•Τουριστική εκπαίδευση 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: accounting@fodelebeach.gr. Επικοινωνία 
θα γίνει μόνο με τους υποψήφιους που ανταποκρί-
νονται στις απαιτήσεις της θέσης.

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

Reservations Manager

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον  
5 ετών σε ξενοδοχειακές αλυσίδες ή μονάδες 4*/5* 
άνω των 1000 δωματίων, στην Ελλάδα  
ή το εξωτερικό 
•Άριστη γνώση revenue management  
και τιμολόγησης 
•Άριστη γνώση δημιουργίας αναφορών  
και παρουσίασης τους στη διοίκηση του ομίλου 
(στατιστικές, κοστολόγια, προτεινόμενη τιμολογιακή 
πολιτική κλπ.) 
•Άριστη γνώση Ελληνικών & Αγγλικών - Η γνώση 
επιπλέον ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί. 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και ξενοδοχειακού 

λογισμικού Fidelio/Opera 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες με πελάτες, 
συνεργάτες και προσωπικό 
•Εμπειρία στην εκπαίδευση υφιστάμενου  
προσωπικού (on the job training) 
•Δυνατότητα εργασίας με ελάχιστη επίβλεψη,  
με μεγάλη προσοχή στις λεπτομέρειες και απόλυτη 
τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και διαδικασιών 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά,  
οργανωτικά και διοικητικά προσόντα, ομαδικό 
πνεύμα εργασίας 
•Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα 
υπό συνθήκες πίεσης  
Καθήκοντα περιλαμβάνουν, αλλά  
δεν περιορίζονται, στα παρακάτω: 
•Ενημέρωση του τμήματος κρατήσεων για το ημερήσιο 
πλάνο πωλήσεων δωματίων και παρακολούθηση 
της άριστης εφαρμογής του, εξασφαλίζοντας  
μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων 
•Καθημερινή ενημέρωση του εμπορικού διευθυντή 
για την πορεία των πωλήσεων και παρουσίαση 
προτάσεων που θα οδηγήσουν στην αύξηση  
της κερδοφορίας 
•Καθημερινή συνεργασία με τους front office 
managers όλων των ξενοδοχείων για τη σωστή  
και άμεση παροχή πληροφοριών  
των αναμενόμενων αφίξεων 
•Εξασφάλιση άριστων σχέσεων με πελάτες,  
μεμονωμένους και εκπροσώπους των tour operators 
•Εξασφάλιση της άριστης λειτουργίας  
του τμήματος κρατήσεων 
•Διασφάλιση παροχής επαγγελματικής και φιλικής 
υπηρεσία προς όλους τους πελάτες από το προσωπικό 
του τμήματος 
•Επικοινωνία με τους πελάτες,  
συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης παραπόνων 
•Συντονισμός και επιμόρφωση/εκπαίδευση  
του προσωπικού του τμήματος  
Προσφέρονται: 
•Οικονομικές απολαβές αναλόγως προσόντων 
•Διαμονή για εργαζόμενους με μόνιμη κατοικία 
εκτός Κω 
•Διατροφή 
•Σταθερό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογρα-
φικό με φωτογραφία στο φαξ: 22420 55656 ή μέσω 
e-mail στο: cv@kipriotis.gr

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

Προσωπικό Ξενοδοχείων 
(Σέρβις, Μπουφέ, Εστιατόριο, Καμαριέρες)

Προφίλ υποψηφίου 
•Επίπεδο συνεννόησης στη γερμανική γλώσσα:  
Α2 απαραίτητα 
•Προϋπηρεσία συναφή με το αντικείμενο 
•Γνώση αγγλικών επιθυμητή 
•Ενδιαφέρον για πρακτική & συστηματική εργασία 
•Εμπιστοσύνη, τυπικότητα, ευελιξία  
Προφίλ θέσης 
•Πολύ καλό συμβόλαιο εργασίας & αποδοχές  
βάσει γερμανικής κλίμακας 
•Σεζόν 2015 (Απρίλιος - Οκτώβριος) 
•Βόρεια Γερμανία (Ostsee) 
•Ξενοδοχεία 3* - 5*

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
kariera@md-hellas.gr. Τηλέφωνο :  
+30 2810 330009 / 2810 333450.

Tο ξενοδοχείο 5* Daios Cove Luxury Resort & Villas 
στο Βαθύ Αγίου Νικολάου Κρήτης επιθυμεί να προ-
σλάβει για τη σεζόν 2015:

Καμαριέρες / Υπάλληλους 
Καθαριότητας Κοινόχρηστων Χώρων

Προσόντα: 
•Εκπαίδευση στις διαδικασίες οροφοκομίας /  
καθαριότητας ξενοδοχείων 
•Προϋπηρεσία 3 χρόνια σε ξενοδοχείο 4  
ή 5 αστέρων 
•Επικοινωνία - ευελιξία - ομαδικότητα 
•Γνώση αγγλικών. Δεύτερη ξένη γλώσσα  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές παροχές 
•Δυνατότητα διαμονής & διατροφής 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: hr@daioshotels.com. Βιογραφικά χωρίς 
πρόσφατη φωτογραφία δε θα ληφθούν υπ’ όψιν.

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

Υπάλληλος Κρατήσεων

•Απαραίτητη προϋπόθεση η καλή γνώση αγγλικής 
και μιας ακόμη δεύτερης γλώσσας, κατά  
προτίμηση: γερμανικής ή γαλλικής ή ιταλικής ή 
ρωσικής.

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

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Για την καλοκαιρινή σεζόν 2015 αναζητάμε:

Αισθητικό 
Προϋποθέσεις: 
•Εκπαιδευτική κατάρτιση ή αποδεδειγμένη  
πρακτική εμπειρία 
•Γνώση σε μασάζ (όπως Aroma Therapy, Lomi 
Lomi, Hot Stone κλπ) 
•Γνώση της γερμανικής και αγγλικής γλώσσας 
•Υπευθυνότητα 
•Ελαστικότητα, ευελιξία και ομαδική συνεργασία 
•Κοινωνικότητα  
Προσφέρουμε: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ικανοποιημένος μισθός και ασφάλεια  
•Οικογενειακό περιβάλλον

Το βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία να 
αποστείλετε στο e-mail: secretary@kyllinibeach.com, 
fax: 0030 26230 95206. Website: www.kyllinibeach.com

Η ξενοδοχειακή εταιρεία Atrium Hotels (www.
atriumhotels.gr),ιδιοκτήτρια τριών πολυτελών 
ξενοδοχείων στη Ρόδο, επιθυμεί να προσλάβει:

Spa Beauticians & Masseurs

Απαραίτητα προσόντα 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε spa 
5* ξενοδοχείου. 
•Εμπειρία στις θεραπείες, γνώση προϊόντων  
και διαχείριση πελατών. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας. 
Η γνώση άλλων ξένων γλωσσών θα εκτιμηθεί 
ιδιαίτερα.

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα με φωτογραφία στο e-mail: 
atriumhotels@yahoo.gr. 

* Όλες οι αιτήσεις διαχειρίζονται με απόλυτη εμπι-
στευτικότητα. Η ενημέρωση θα γίνει τηλεφωνικά 
μόνο για τους υποψήφιους που ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις των θέσεων.

Το Bionome Health Club εξειδικευμένο κέντρο 
εφαρμογών αισθητικής ιατρικής, αδυνατίσματος και 
laser με πολυετή και δυναμική παρουσία στο χώρο 
της αισθητικής ιατρικής, ζητά για πρόσληψη:

Αισθητικό - Σύμβουλο Ομορφιάς

Για την προώθηση των υπηρεσιών και δερμοακαλ-
λυντικών προϊόντων στο ενδιαφερόμενο κοινό.

Αρμοδιότητες 
•Προώθηση δερμοκαλλυντικών προϊόντων και 
υπηρεσιών στους πελάτες του κέντρου 
•Επικοινωνία με υπάρχον και νέο πελατολόγιο 
•Ανάπτυξη νέου πελατολογίου 
•Υπεύθυνη για τις δημόσιες σχέσεις στο κέντρο  
Προσόντα υποψηφίου 
•Απαραίτητες σπουδές αισθητικής (πτυχίο Τ.Ε.Ι.) 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 2- 3 έτη σε ανάλογη 
θέση γνωστής πολυεθνικής εταιρείας δερμοκαλλυ-
ντικών προιόντων (συστάσεις απαραίτητες) 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 1- 2 έτη σε θεραπείες 
καμπίνας σε κέντρο αισθητικής 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση office, internet & social media  
Προφίλ υποψηφίου 
•Ηλικία έως 30 ετών 
•Άτομο δυναμικό, με προσεγμένη εμφάνιση  
και έφεση στην πώληση 
•Πελατοκεντρική φιλοσοφία και άνεση επικοινωνίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα, με όρεξη για δουλειά 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών 
•Results oriented  
Προσφορά 
•Εργασία πλήρους απασχόλησης 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Bonus ανάλογα με τις πωλήσεις 
•Ευχάριστο & δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημεί-
ωμα στο e-mail: info@bionome.gr. Τα βιογραφικά 
θα πρέπει να συνοδεύονται από φωτογραφία των 
υποψηφίων.

Civil Design Engineer 
(CDE 09/14)

Archirodon Construction Overseas is looking for a Civil Design Engineer to be involved in a major 
project based in UAE.

Primary objective: ARCHIRODON (ARCO) has been awarded a large scale oil and gas, port expansion 
project in Qatar on EPC basis (Engineering, procurement, and construction). ARCO has assigned the 
detailed design to Worley Parsons, Abu Dhabi, and has supplemented the design team with lead engineers 
(one per engineering discipline) overseeing and coordinating with the client the design efforts. We are 
currently seeking a civil design engineer (mainly for roads and wet utilities).

General requirements: 
•Organize and manage all aspects of the detailed design (specifications, reports, drawings) of a 
team of (Worley Parsons) civil discipline engineers and designers, within the parameters of a project 
schedule. 
•Coordination with other engineering disciplines. 
•Ability to work to tight deadlines and prioritization of work to achieve goals. 
•Strong verbal and written communication skills in English. 
•Good working knowledge of applicable international design guidelines, codes and standards. 
•Project experience in oil and gas facilities will be considered an advantage. 
•Project Experience in marine port facilities (container terminals preferably) will be considered an 
advantage.  
Key requirements: 
•Minimum bachelor’s in civil engineering (MSc will be considered an advantage). 
•10 - 15 years design experience of general civil works including:  
-Wet utilities 
 -Roads  
-Buildings and foundations  
-Industrial structures and plants

Send your CV to the following link: http://www.skywalker.gr/showExternalForm.aspx?width=
720px&height=1000px&companyID=323&src=http%3a%2f%2farchirodonforms2.applymycv.
gr%2fsendCv.aspx%3FisDirect%3D1

Νοσοκόμες/οι ΤΕΙ-ΑΕΙ 
για Εργασία στην Αγγλία

Εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας, ζητά να προσλάβει:

Yπεύθυνο /η για να Αναλάβει  
τις Δημόσιες Σχέσεις και το Marketing

Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος /η για τη δημιουργία customer database, την υλοποίηση κι-
νήσεων loyalty marketing, τη συνεχή αναβάθμιση του περιεχομένου του site, την ενίσχυση της εικόνας 
του εστιατορίου στα social media και την αγορά γενικότερα, την εκπόνηση δελτίων τύπου και την επι-
κοινωνία με ΜΜΕ.

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να κατέχει: 
•Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών marketing ή οικονομικής κατεύθυνσης με εξειδίκευση  
στο marketing 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (προφορική και γραπτή) 
•Άριστη γνώση χειρισμού H/Y και προγραμμάτων Excel-Word-Access-Powerpoint 
•Ικανότητα πλοήγησης στο internet 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Υψηλή αντίληψη καθήκοντος 
•Ηλικία έως 40ετών  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: aspriammos@yahoo.gr, fax: 210 6857322.

 A Naval Architect Office in Athens is seeking to hire a:

Procurement Specialist
Responsibilities:  
•Getting goods and services for the best price and value 
•Cutting any waste and unnecessary costs to create a streamlined process and fast production 
times 
•Working with suppliers to ensure that key processes are running efficiently and cost-effectively 
•Building strong working relationships both internally and with key suppliers 
•Contract management and negotiation 
•Understanding and keeping up with new trends and regulations in the business 
•Dealing with international suppliers   
Please send your CV in English to the following e-mail: companycvv@gmail.com

Το Blue Lagoon Princess μέλος του Blue Lagoon Group είναι ένα νεόκτιστο πολυτελές ξενοδοχείο 5 
αστέρων με 240 δωμάτια και σουίτες το οποίο βρίσκεται σε έναν ήσυχο όρμο πάνω στην παραλία, μόλις 
1 χλμ από το χωριό Καλύβες, Πολύγυρου, Χαλκιδικής. Το Blue Lagoon Princess θα λειτουργήσει το 
Μάιο του 2015 και δέχεται αιτήσεις για:

Προσωπικό Εστιατορίου & Μπαρ
Επιθυμητά προσόντα  
•Πτυχίο τουριστικής σχολής ή αντίστοιχης ειδικότητας 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχειακή μονάδα 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Γνώση γερμανικών θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους είτε απευθείας στα γραφεία του ξενοδοχείου 
είτε αποστέλλοντας το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της ιστοσελίδας 
του ξενοδοχείου. Βιογραφικά στο e-mail:  hr@bluelagoonprincess.gr. Όλα τα βιογραφικά θα πρέπει 
να συνοδεύονται από μία πρόσφατη φωτογραφία.

H εταιρεία XALATSISCARE που δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας αναζητά:

Υπεύθυνο Πωλήσεων
(Υπεύθυνο διαχείρισης τραύματος) για το τμήμα 
επιθεμάτων - διαλειπόντων καθετήρων - στο-
μίων σε Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Πάτρα - Κρήτη 
με βασικές αρμοδιότητες την ανάπτυξη & συντή-
ρηση πελατολογίου στα πλαίσια της εμπορικής 
πολιτικής της εταιρείας.

Υπευθυνότητες θέσης: 
•Ανάπτυξη πελατολογίου σε ιατρούς, ιδιωτικές 
κλινικές, νοσοκομεία, homecare 
•Αύξηση πωλήσεων και επίτευξη στόχων 
•Εξασφάλιση της εφαρμογής διαδικασιών  
σύμφωνα με τις εταιρικές προδιαγραφές 
•Μελέτη και εκτίμηση της αγοράς και  
του ανταγωνισμού 
•Κατάθεση προτάσεων για την επίτευξη  
των στόχων. 
•Εφαρμογή των προϊόντων  
Προφίλ/προσόντα υποψηφίου: 
•Επιθυμητή εμπειρία σε τμήμα πωλήσεων 
επιθεμάτων 

•Επιθυμητή γνώση αγγλικής & επιθυμητή γνώση 
χρήσης Η/Υ (Word, Excel, Power Point) 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 
ικανότητες με ισχυρή απόδοση  
στις παρουσιάσεις 
•Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης 
•Θετική, ευχάριστη, προσωπικότητα με ομαδικό 
πνεύμα 
•Δίπλωμα οδήγησης Β’ Κατηγορίας  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ασφάλιση & μισθός 
•Επιπρόσθετο μπόνους βάσει στόχων 
•Εταιρικό κινητό τηλέφωνο 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Συνεχή εκπαίδευση on the job & off the job 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ευκαιρία για διάκριση και εξέλιξη σε μια  
δυναμική εταιρία στον ιατρικό χώρο.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
ergasia2014@gmail.com

Η ZEINCRO είναι μία διεθνής εταιρεία που προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στον ιατροφαρμα-
κευτικό τομέα και κυρίως στον τομέα της κλινικής έρευνας. Στα πλαίσια της ανάπτυξής μας, ζητάμε για 
άμεση πρόσληψη:

Technical Support Officer (Ref. IT) 
με έδρα την Αθήνα

Αρμοδιότητες και καθήκοντα υποψηφίου: 
•Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα τμήματα  
της εταιρείας / ανάλυση των απαιτήσεων  
των χρηστών 
•Ανάλυση και αντιμετώπιση προβλημάτων  
και προτάσεις για τη βέλτιστη επίλυσή τους 
•Εγκατάσταση και παραμετροποίηση computer 
hardware / software 
•Παρακολούθηση και συντήρηση των ΙΤ  
συστημάτων και των δικτύων 
•Διαχείριση λογαριασμών και passwords 
•Συμμετοχή σε IT projects που σχετίζονται με τη 
συνεχή ανάπτυξη των εφαρμογών της εταιρείας 
•Συνεργασία και επικοινωνία με προμηθευτές 
των h/w εφαρμογών και υποβολή αναφοράς 
προβλημάτων 
•Εκπαίδευση προσωπικού σε τεχνικά θέματα  
και θέματα δικτύου  
Απαραίτητα προσόντα / προϋποθέσεις: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής  

στην πληροφορική 
•Άριστη γνώση MS Office, Windows Server 2003 
/ 2012, δικτύων 
•Γνώση σε βάσεις δεδομένων 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Ικανότητα επικοινωνίας / ομαδικό πνεύμα 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες υποψήφιους)  
Προσφέρονται: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Αξιόλογο πακέτο αποδοχών 
•Προοπτικές καριέρας σε ένα δυναμικό  
και διαρκώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας: Zeincro 
Hellas Α.Ε., Αναπαύσεως 30, 152 35 Βριλήσσια, 
Αθήνα, fax: 210-6134695, e-mail: smaltezou@
zeincro.com

Διοργανώνουμε την Τρίτη 4 Νοέμβριου skype 
interview event στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν 
όσοι ενδιαφέρονται για άμεση απασχόληση στην 
Αγγλία περιοχές Λονδίνο και Μάντσεστερ. Στείλτε 
το βιογραφικό σας και θα επικοινωνήσουμε άμεσα 
μαζί σας.

Απαιτείται 
•Πτυχίο ΤΕΙ /ΑΕΙ 
•Καλή γνώση αγγλικών(μίνιμουμ β1) 
•Δυνατότητα απόκτησης pin number  
(παρέχεται κάθε δυνατή βοήθεια σε θέματα NMC) 
•Ικανότητα oμαδικής εργασίας 
•Προϋπηρεσία επιθυμητή όχι απαραίτητη   
Προσφέρεται 
•Ωράριο 37.5 ώρες εβδομαδιαίως με δυνατότητα 
υπερωριών με επιπλέον ικανοποιητική αμοιβή 
•Μισθός από 27000 λίρες και πάνω 
•28 μέρες άδειας ετησίως με αμοιβή  

•Συμβόλαιο ετησίας απασχόλησης  
με δυνατότητα επέκτασης. 
•Ιδανικό περιβάλλον εργασίας με μεγάλες  
προοπτικές εξέλιξης και μετεκπαίδευσης 
•Πακέτο ολοκληρωμένης βοηθείας  
στην μετεγκατάσταση σας στην Αγγλία.

Η εταιρεία jobsallover.eu μπορεί να σας βοηθήσει 
σε όλη την διαδικασία ευρέσεως εργασίας, σύντα-
ξης βιογραφικού, προετοιμασία συνέντευξης. Όσοι 
ενδιαφέρεστε για άμεση απασχόληση αποστείλετε 
βιογραφικό στο e-mail: contact@jobsallover.eu 
να σας ενημερώσουμε για κάθε λεπτομέρεια και 
ξεκινήστε την καριέρα σας στην Αγγλία μαζί μας.

Τηλέφωνο: 2313 032690.  
Υπόψιν Κου Ζώζη Βασίλη. Οι υπηρεσίες  
διαμεσολάβησης ευρέσεως εργασίας παρέχεται 
δωρεάν προς τους υποψηφίους εργαζομένους. 
Website: jobsallover.eu

Naval Architect Office



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

ΤΡΙΤΗ 9 ΔΕκΕΜβΡΙΟΥ 201420

Μικρές Αγγελίες Εργασίας
Διοικητικά και Επιτελικά  
Στελέχη Επιχειρήσεων
ΤΟ 5* ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ GDM Megaron στo Hρά-
κλειο ζητεί Βοηθό Διευθυντού. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: megaron@gdmmegaron.
com, fax: 2810 305400.

ΟΜΑΔΑ marketing ζητά Συνεργάτες υπεύθυ-
νους, με ηγετικές ικανότητες για Επόπτες δικτύ-
ου ανθρώπων. Άμεσο συνεχώς αναπτυσσόμενο 
εισόδημα. Τηλ: 6987 712232.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μόνιμος Συνεργάτης για την κάλυψη 
της θέσης του Διευθυντή σε γνωστή εταιρία στη 
Μακεδονία. Απαραίτητα προσόντα, διοικητική 
εμπειρία, καλά Αγγλικά, δυναμική προσωπικότητα, 
συστάσεις. Υπάρχει πλήρης εχεμύθεια. Ε-mail: 
sotiriou204@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματεία και Υπεύθυνη /ος Εσω-
τερικών Διαδικασιών. Έμπειρη /ος σε οργάνω-
ση-διοίκηση εσωτερικών διαδικασιών τεχνικής 
εταιρίας, στη Μύκονο. Απαραίτητο Πτυχίο ΑΕΙ, 
Αγγλικά και μεταφορικό μέσο. Σοβαρότατο πακέτο 
αποδοχών, ΙΚΑ. E-mail: kostas.andron@gmail.
com, τηλ: 6980 506000.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορική ζητά άτομο με διοικητικές 
ικανότητες. Μισθός 1.200€. Βιογραφικά στο 
e-mail: vitrovin@gmail.com.

Η OPTICAL Papadiamantopoulos αναζητά Διευ-
θυντή Υποκαταστήματος corner γυαλιών ηλίου στο 
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος. Απαραίτητη προϋπόθεση 
εμπειρία στη λιανική. Άριστη γνώση Αγγλικών και 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: hr@optical.gr.

ΣΤΕΛΕΧΗ Πωλήσεων και Διοίκησης ζητούνται 
από όμιλο εταιριών με ηγετική θέση στον κλά-
δο. Απαραίτητη γνώση H/Y, Αγγλικών. Εμπειρία 
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Παρέχεται 
ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών, ασφάλιση και 
προοπτικές εξέλιξης. Τηλ: 211 9964013.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Health and Safety Managers με 5ετή-
10ετή εμπειρία για έργα στο εξωτερικό. Κατοχή 
αναγνωρισμένων πιστοποιητικών σε θέματα ασφά-
λειας και υγείας (NEBOSH, IOSH κλπ) θεωρείται 
επιπλέον προσόν. E-mail: info@atzovaras.gr.

ΕΜΠΕΙΡΗ σε οργάνωση και διοίκηση τμήματος 
επικοινωνίας, ζητείται. Ειδική εργασία (όχι κατανα-
λωτικό προϊόν). Σοβαρότατο πακέτο αποδοχών - ΙΚΑ. 
Βιογραφικά στο e-mail: panousopoulos@gnl.gr.

MARITIME security company, is seeking for 
Commercial Director. Αt least 2 years experience. 
Excellent interpersonal and communication skills 
in English. Applicants with experience as CSO-
DPA οr experienced in the special forces. CVs: 
pgoc.humanresources@yahoo.gr.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται από εμπορική εταιρία 
υφασμάτων με εμπειρία και γνώση στα υφά-
σματα, με γνώσεις Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: pedesign@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για τα τμήματα εποπτείας, 
στελέχωσης, εκπαίδευσης, με ή χωρίς προϋ-
πηρεσία. Υψηλές αποδοχές, ευέλικτο ωράριο, 
δυνατότητα καριέρας. Τηλ: 6982 920609.

ΑΤΟΜΟ με ευχέρεια λόγου και ευγένεια, ζητείται 
για την κάλυψη μιας θέσης του «Κέντρου Οικου-
μενικός Ελληνισμός» με σκοπό τη διαχείριση των 
μελών του. 700€, ΙΚΑ, 8ωρο. Τηλ: 210 8810272, 
κα Ελευθεριάδη Υπεύθυνη, ώρες επικοινωνίας 
10:00-14:00.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Χαλκιδική ζητά για συ-
νεργασία Υπεύθυνο Προσωπικού (ανθρώπινοι 
πόροι). Απαραίτητο προσόν η προϋπηρεσία σε 
ανάλογη θέση σε ξενοδοχεία και άριστα Αγγλικά. 
Παρέχονται μόνιμη απασχόληση-ανταγωνιστικό 
πακέτο αποδοχών. E-mail: cv@jobtrust.gr, θέμα: 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

ΞΕΚΙΝΑΜΕ τη στελέχωση νέας μονάδας διε-
θνούς ομίλου. Ζητούνται πτυχιούχοι Διοίκησης 
Επιχειρήσεων με προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: patras192@yahoo.gr, κoς Πάτρας.

ΕΤΑΙΡΙΑ δικτυακού marketing ζητεί άτομα για την 
οργάνωση και ανάπτυξη δικτύου. Τηλ: 6943 950447.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώσεις λογιστικής και διοίκησης 
επιχειρήσεων. Εμπειρία επιθυμητή, όχι απαραίτητη. 
Γνώση Αγγλικών και Microsoft Office απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: pontikas.v@orancon.gr.

ΜΕΓΑΛΗ πολυεθνική εταιρία αναζητά υποψήφιους 
Ηγέτες, άτομα υπεύθυνα, σοβαρά, με όνειρα για 
το μέλλον, που να έχουν όρεξη για δουλειά, να 
δεσμεύονται και να έχουν άνεση στην επικοινω-
νία. Προσφέρεται η ευκαιρία μηνιαίων εσόδων. 
Τηλ: 6943 950447.

Γραμματείς - Υπάλληλοι  
Γραφείου και Υποδοχής
ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ εταιρία ζητά Γραμματέα, απόφοιτο 
ΑΕΙ/ΤΕΙ, με επικοινωνιακές-οργανωτικές δεξι-
ότητες, άριστη γνώση Αγγλικών, Η/Υ και προ-
ϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών. Συνεκτιμάται 
η γνώση Ισπανικών και SAP. Βιογραφικά στο 
e-mail: gehellas@gamesacorp.com.

ΝΕΕΣ Υπάλληλοι Γραφείου, ζητούνται από εται-
ρία πληροφορικής για ψηφιοποίηση εγγράφων 
και καταχώρηση δεδομένων. Πλήρης και μερική 
απασχόληση. Βασικός μισθός. Βιογραφικά στο 
e-mail: scan.prj.cv@gmail.com.

ΝΕΑ ως Υπάλληλος Γραφείου, με γνώσεις Η/Υ και 
Αγγλικών, ζητείται από εταιρία στα Νότια Προάστια. 
Βιογραφικά στο e-mail: healthway@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός για καρδιολογικό ιατρείο 
στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, κάτοχος κάρ-
τας ανεργίας. Απαραίτητα προσόντα η άριστη 
γνώση Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ. Επιθυμητή 
η σχετική προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
elstafyla@yahoo.gr, τηλ: 2310 407200.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας για θέση σε ιατρική τηλε-
γραμματεία. Απαραίτητη η καλή γνώση Η/Υ και 
Αγγλικών. Ωράριο κυλιόμενο, πενθήμερο, μισθός 
βασικός. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ιατρείο. Βιο-
γραφικά στο e-mail: professionaclinicsecretary@
gmail.com.

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος ζητεί νέα για 
γραμματειακή υποστήριξη. Απαραίτητη γνώση 
Αγγλικών και H/Y. Τηλ: 211 5554883.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για γραμματειακή υποστή-
ριξη και Καθηγητές όλων των ειδών χορού. 
Επιθυμητή η εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: 
dancewaveschool@gmail.com, τηλ: 23151 13000, 
ώρες επικοινωνίας 17:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό από εταιρία συμπλη-
ρωμάτων διατροφής, για το τμήμα υποδοχής, 
μηχανογράφησης, αρχείου και λογιστηρίου. Τηλ: 
211 5554805.

LAW firm is seeking for a part-time Receptionist/
Admin Assistant responsible for overall front 
office activities. Requirements: excellent 
Greek and English, reliability, punctuality, 
ability to juggle multiple priorities,pleasant-
personality,MS-Word&Outlook,organizational-
skills, 2 year experience, preferably in a law 
firm. CVs: lfhrass@gmail.com.

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος ζητεί Γραμματέα 
για το τμήμα καταχώρησης και εξυπηρέτησης 
πελατολογίου. Τηλ: 211 9964006.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο επιθυμεί συνεργασία με 
απόφοιτο Νομικής Σχολής, για τη θέση Γραμ-
ματέως - Συντονιστή Υποθέσεων δικηγορικού 
γραφείου. Βιογραφικά στο e-mail: mgratsia@
gratsia-lawoffice.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για υποδοχή σε ενεργειακή 
εταιρία, με γνώση Αγγλικών, Γαλλικών και Η/Υ. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία στον κλάδο 2-3 χρόνια. 
Βιογραφικά στο e-mail: mxampla@eren.com.gr.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος με έδρα τον Πειραιά 
αναζητά Υπάλληλο Γραφείου για τη στελέχωση της 
κεντρικής διοίκησης. Απαραίτητα κάρτα ανεργίας 
και πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ. Παρέχεται βασικός μισθός. 
Βιογραφικά στο e-mail: headoffice.ofp@gmail.com.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία στα Ν. Προάστια ζητά 
Υπάλληλο Γραφείου, με εμπειρία σε εισαγωγές-
εξαγωγές, άριστη γνώση Αγγλικών και θεμάτων 
εμπορίου (αποθήκες-διανομές-τιμολόγηση-ει-
σπράξεις-πληρωμές). Προηγούμενη αντίστοιχη 
επαγγελματική εμπειρία ή/και πτυχίο ΑΕΙ θα 
συνεκτιμηθούν. E-mail: lamda@lamda-sa.gr.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Διεύθυνσης, κάτοχος Πανεπιστημι-
ακού τίτλου σπουδών, με απαραίτητη προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 4 ετών, ζητείται 
από εμπορική εταιρία στην Α. Θεσσαλονίκη. Βι-
ογραφικά στο e-mail: dkgpa2014@gmail.com.

ΠΡΕΒΕΖΑ εταιρία ζητά άτομο με γνώσεις internet 
και γνώσης Αγγλικής για τη στελέχωση γραφείου. 
Για τη διαχείριση καταστήματος στο ebay. Skype: 
netgroupbg. Βιογραφικά στο e-mail: netgroupbg@
gmail.com, τηλ: 6972 714501.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματεία και Υπεύθυνη /ος Εσω-
τερικών Διαδικασιών. Έμπειρη /ος σε οργάνω-
ση-διοίκηση εσωτερικών διαδικασιών τεχνικής 
εταιρίας, στη Μύκονο. Απαραίτητο Πτυχίο ΑΕΙ, 
Αγγλικά και μεταφορικό μέσο. Σοβαρότατο πακέτο 
αποδοχών, ΙΚΑ. E-mail: kostas.andron@gmail.
com, τηλ: 6980 506000.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται από δικηγορικό γραφείο 
στο Ρέντη. Άριστη γνώση office, τυφλό σύστημα, 
υψηλή ταχύτητα δακτυλογράφησης, εγγεγραμ-
μένη στον ΟΑΕΔ, προϋπηρεσία σε δικηγορικό 
γραφείο συνεκτιμάται. Ωράριο 15:00 - 21:00. 
E-mail: housseas@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος -α για το τμήμα γραμματειακής 
υποστήριξης. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών και 
H/Y. Τηλ: 211 9964013.

ΑΤΟΜΟ ζητείται με βασικές γνώσεις Η/Υ ζητείται 
για απασχόληση. Τιμή 870€. Βιογραφικά στο 
e-mail: vitrovin@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ειδική Βοηθός για εργασία περι-
στασιακή. Προσφέρεται εκπαίδευση. Δυνατό-
τητα ταξιδιών, γνώση Η/Υ, Αγγλικών, δεύτερη 
γλώσσα και γνώση φωτογραφίας επιθυμητές. 
Τηλ: 6944 359949.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από ανώνυμη εταιρία διαχείρισης 
αποβλήτων, για σύνταξη φακέλων δημοσίων 
διαγωνισμών, με άριστη γνώση Η/Υ και Αγγλι-
κών. Επιθυμητή προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@kafsis.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου με εμπειρία 
γραμματείας και άριστη χρήση Η/Υ. Θα Συνε-
κτιμηθεί η εμπειρία σε κοινοτικά και εκπαιδευτικά 
προγράμματα. Βιογραφικά στο e-mail: katartisi.
apasxolisi@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητάει Υπάλληλο για το τμήμα εισαγω-
γών/εξαγωγών, με άριστη γνώση Αγγλικών και 
χειρισμό Ms Office. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση, θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: info@
tradesolutions.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Απόφοιτη Πανεπιστημίου με γνώση 
τουλάχιστον Αγγλικής γλώσσας και άριστο χει-
ρισμό Η/Υ. Ευχάριστη παρουσία με έφεση στις 
δημόσιες σχέσεις, για γραμματειακή υποστήριξη 
διεύθυνσης πωλήσεων. E-mail: irinifpapa@yahoo.
gr, τηλ: 6945 102914.

ΝΕΟΣ -α με γνώση Η/Υ και Αγγλικών ζητείται 
από εταιρία συμπληρωμάτων διατροφής για κά-
λυψη γραμματειακής θέσης. Σταθερός μισθός, 
ασφάλιση ΙΚΑ. Τηλ: 211 5554968.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ φύσης ζητά Γραμματέα με 
γνώσεις γραφιστικής, ανεξαρτήτως ηλικίας, 
φύλου. Παρέχεται διαμονή σε πολυτελή δωμάτιο 
με λουτρό. Μη καπνιστές, οικολογική συνείδηση. 
Άμεση πρόσληψη. Μισθός 500€. E-mail: agapi@
oikologoi.gr, τηλ: 2295 038300.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου ζητείται για γραμματει-
ακή υποστήριξη, διαχείριση πελατών, part-time. 
Βασικός μισθός, μπόνους, κάλυψη μεταφορικών. 
Επικοινωνιακός χαρακτήρας, οργανωτικότητα, 
δυναμική προσωπικότητα. Αγγλικά, Η/Υ, επιθυμητή 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. E-mail: hr@
mrit.gr. τηλ: 210 2838009.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου ζητείται για εταιρία 
ενοικιάσεων αυτοκινήτου, στα Ιωάννινα. Απα-
ραίτητα Αγγλικά, δίπλωμα οδήγησης, Η/Υ. Τηλ: 
2645 023581, ώρες επικοινωνίας 19:00-21:00.

ΝΕΑ ζητείται από εταιρία συμπληρωμάτων δι-
ατροφής για γραμματειακή υποστήριξη. Άμεση 
πρόσληψη, ασφάλιση ΙΚΑ. Τηλ: 211 9964006.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ όμιλος ζητεί άνεργες στο τμήμα 
υπηρεσιών ενημέρωσης ρεσεψιόν. Πενθήμερο 
συνεχές, μισθός 597€ συν ΙΚΑ. Τηλ: 6946 663394, 
κος Γεωργίτσης

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία μεγάλη, ζητεί άτομο για 
γραμματειακή υποστήριξη. Άριστη γνώση Αγγλικής 
και Κινεζικής. Τηλ: 210 6032022.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κοινωνική Λειτουργός για 5ωρη 
απογευματινή απασχόληση. Θα αναλάβει τη 
γραμματειακή υποστήριξη κέντρου θεραπειών. 
Προσόντα: άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, πολύ καλή 
γνώση Αγγλικών, μεθοδικότητα, οργανωτικότητα, 
υπευθυνότητα. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο 
e-mail: cvlogos1@gmail.com.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στην Κυψέλη ζητεί άτομο για 
Ρεσεψιόν (άνδρα - γυναίκα) για ημιαπασχόληση, 
Δευτέρα κλειστά. Τηλ: 210 8256404, 210 8256403.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου (γραμματειακή υποστήριξη 
και τιμολόγηση) ζητείται. Περιοχή Αχαρνές. Τηλ: 
210 2446323, κα Σταματάκη.

ΕΤΑΙΡΙΑ internet ζητεί δύο άτομα με προϋπηρεσία 
για Γραμματειακή Υποστήριξη. Μισθός και ΙΚΑ. 
Τηλ: 210 2139880.

ΕΤΑΙΡΙΑ επιγραφών και ψηφιακών εκτυπώσεων 
με έδρα το Κορωπί ζητά άτομο, για Γραμματειακή 
Υποστήριξη με γνώσεις H/Y. Βιογραφικά στο 
e-mail: pro@proothisi.gr.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για θέση διαχείρισης βιογρα-
φούμενων - μελών, του κέντρου Οικουμενικός 
Ελληνισμός. Ευχέρεια λόγου και ευγένεια. 5ήμε-
ρο, 8ωρο ΙΚΑ και bonus (700,00€). Τηλ: 210 
8810109, κα Κεφάλα.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο αναζητά Γραμματέα με 
άριστη γνώση H/Y, MS Office, internet, Αγγλι-
κών, απαραίτητη η εξαιρετική δακτυλογράφηση 
(τυφλό σύστημα), οι επικοινωνιακές ικανότητες 
και η σχετική προϋπηρεσία. E-mail: cv_sideri@
outlook.com.gr.

ΝΕΕΣ -οι ζητούνται από εταιρία πράσινου καφέ 
για νομικό, λογιστήριο, γραμματεία. Σταθερός 
μισθός, ευέλικτο ωράριο. Ασφάλιση ΙΚΑ. Τηλ: 
211 5554925.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ζητούνται για ημιαπασχόληση με 
εμπειρία Η/Υ και πολυμηχανημάτων fax-κατασκευή 
ιστοσελίδων-συστήματα ομαδικών αποστολών 
e-mail-Ταχυδακτυλογράφοι-Προγραμματιστές-
επεξεργασία-μορφοποίηση κειμένων-ξένες γλώσ-
σες. Εργασία πρωινές-απογευματινές ώρες. Β. 
Προάστια. E-mail: pan.eur.in.mi.me@gmail.com, 
τηλ: 210 6130513, 210 8030457.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται για το εμπορικό τμήμα 
ενημέρωσης συμπληρωμάτων διατροφής. Απα-

ραίτητη γνώση H/Y και ευχέρεια λόγου. Σταθερός 
μισθός, άμεση πρόσληψη, ευχάριστο περιβάλλον. 
Τηλ: 211 9964002.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ αντιπροσωπειών στον Άλιμο, 
ζητείται Υπάλληλος Γραφείου. Άριστη γνώση 
Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: accounting@
ariexpo.gr, fax: 210 9886258.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι για Γραφείο με καλή 
γνώση Η/Υ (windows, word, excel, power point, 
internet). Πλήρη ή μερική απασχόληση. Θέληση 
και όρεξη για δουλειά. Τηλ: 00358 923163111.

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ εταιρία που δραστηριοποιείται στον 
κλάδο των ιατρικών παροχών, προσλαμβάνει 
νέους -ες για Reception και τηλεφωνικό κέντρο. 
Τηλ: 211 5554968.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για τηλεφωνικές πωλήσεις και 
γραμματειακή υποστήριξη. Απαραίτητη προϋπη-
ρεσία τουλάχιστον 3 έτη. Άριστη γνώση Η/Υ, 
Αγγλικής. Βασικές γνώσεις λογιστικής. Ικανότητα 
επικοινωνίας, ετοιμολογία και γρήγορη αντίληψη. 
Βιογραφικό στο e-mail: info@pcrama.gr.

Marketing - Δημόσιες  
Σχέσεις - Διαφήμιση
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα τον Κεραμεικό ζητεί νέους 
Συνεργάτες για τη στελέχωση της στους τομείς: 1)
διαχείρισης λιανικών πωλήσεων - εξυπηρέτησης 
πελατών, 2)διαφήμισης - marketing, 3)οργάνω-
σης δικτύου πωλήσεων. Ευέλικτο πρόγραμμα, 
δυνατότητα καριέρας. Τηλ: 6973 910604.

GUEST Relations Manager ζητείται από το ξενο-
δοχείο Cronwell Platamon Resort & Spa 5*, 200 
δωματίων στην Πιερία, με ανάλογες σπουδές, 
προϋπηρεσία, γνώση Ρώσικης και Αγγλικής 
γλώσσας, ελκυστικός μισθός. E-mail: platamon.
gm@cronwell.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ με αντικείμενο το φαρμακευτικό 
marketing ζητά Πωλήτριες, ευπαρουσίαστες με 
2ετή προϋπηρεσία στο χώρο του φαρμακείου, 
δίπλωμα ΙΧ, γνώση Η/Υ. Η εταιρία προσφέρει 
μισθό, bonus, αυτοκίνητο. E-mail, με φωτογραφία: 
biografikacvpatra@yahoo.com.

ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΗ ομάδα marketing που επεκτείνεται 
ζητούνται 3 άτομα για μερική ή πλήρη απασχόληση 
με καλές γνώσεις H/Y και internet. Προμήθεια 
μέχρι και 90%. Τηλ: 23410 70332.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ζητά Πωλητές Διαφήμισης. Μι-
σθός και ποσοστά. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση επιθυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
compupress.gr, κωδ: SALES1214.

ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης καλλιστείων ζητεί έμπειρα 
στελέχη από το χώρο της διαφήμισης για ανεύ-
ρεση χορηγιών για τα καλλιστεία Μακεδονίας. 
Bιογραφικά στο e-mail: pr@paraskhinio.gr, 
κωδ: ΕΧ ΚΑΛ.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ εταιρία καλλιστείων, ζητεί 
έμπειρα στελέχη, με αποδεδειγμένη εμπειρία 
στη διοργάνωση καλλιστείων. Βιογραφικά στο 
e-mail: e-mailpr@paraskhnio.gr, κωδ: ΣΤ ΚΑΛ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, 
ανεξαρτήτου ηλικίας από διαφημιστική εταιρία. 
Απαραίτητες βασικές γνώσεις internet. Τηλ: 
6951 485160.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με άριστη γνώση google adwords 
και analytics, youtube διαφημίσεων, facebook 
ads και insights, e-mail marketing, webmaster 
tools με εμπειρία στη σύνταξη εξατομικευμένων 
αναφορών. Βιογραφικά στο e-mail: keramitsis@
mms-adv.gr.

H ALEXANDER Moore SA εταιρία παροχής υπη-
ρεσιών οργάνωσης επιχειρήσεων επιθυμεί να 
προσλάβει άτομα για τη στελέχωση τμήματος 
Direct Marketing. Μερική απασχόληση, σταθερές 
ικανοποιητικές αποδοχές. Δυνατότητα εργασίας 
από απόσταση. E-mail: hr@alexandermoore.com, 
κωδ: DM/11/14.

MARKETING /Business Development επαγγελ-
ματίας ζητείται από τεχνικό γραφείο στην Πλάκα. 
Ενεργή συμβολή στην ανάπτυξη πελατολογίου 
και διεύρυνση εργασιών. Απαιτείται μεταπτυ-
χιακό, εμπειρία, Proficiency και Η/Υ. Ευγενικό 
περιβάλλον. Τηλ: 6932 050080.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα που να έχουν ασχοληθεί με 
το δικτυακό marketing για το πρόγραμμα DSP. 
Άμεσες τεράστιες εβδομαδιαίες προμήθειες έως 
150% του προγράμματος. Βιογραφικά στο e-mail: 
sakisgj@gmail.com.

ΕΜΠΕΙΡΟΙ Διαφημιστές και Πωλητές ζη-
τούνται, με άνεση στις δημόσιες σχέσεις, για 
πώληση διαφημιστικού χρόνου τηλεοπτικών 
εκπομπών. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο 
e-mail: cnpmediapro@gmail.com.

ΔΙΕΘΝΗΣ ομάδα marketing ζητάει άτομο για 
προώθηση εργαλείων διαφήμισης. Όχι μισθός, 
επιθυμητή η γνώση internet. Ευέλικτο ωράριο 
εργασίας, άμεσο ξεκίνημα, πλήρης εκπαίδευση. 
Τηλ: 23410 70332.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ απασχόληση στο χώρο 
της διαφήμισης. Πρόταση συνεργασίας. Ιδέα 
που ξεκίνησε από την Ελλάδα και προσφέρει 
δυνατότητα συμπληρωματικού εισοδήματος. 
Βιογραφικά στο e-mail: p.ververidis@gmail.
com, τηλ: 6977 481925.

ΟΜΑΔΑ marketing ζητά Συνεργάτες, υπεύθυ-
νους, με ηγετικές ικανότητες για Επόπτες δικτύου 
ανθρώπων. Άμεσο, συνεχώς αναπτυσσόμενο ει-
σόδημα άνω 500€ μηνιαίως. Βιογραφικά στο 
e-mail: riaaris25@yahoo.com.

ZHTEITAI άτομο υποδοχής δημοσίων σχέσεων 
για εστιατόριο πολυτελείας. Περιοχή Σύνταγμα. 
Εμφανίσιμη, Αγγλικά, χειρισμός Η/Υ, επικοινω-
νιακή, για πλήρη ή μερική απασχόληση με ασφά-
λιση. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο e-mail: 
ergasthri@gmail.com.

ΕΠΟΠΤΕΣ ζητούνται στο τομέα του μάρκετινγκ, 
υψηλές αποδοχές και ευέλικτο ωράριο με δυνα-
τότητα καριέρας. Τηλ: 6986 1509611.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα από διεθνή εταιρία μάρκετινγκ 
για εργασία από το χώρο τους. Προμήθεια 90% 
στο καλύτερο προϊόν της αγοράς. Εκπαίδευση 
δωρεάν. Βιογραφικά στο e-mail: elena-scarlet@
hotmail.com, τηλ: 6980 056676.

ΝΕΟΙ -ες ζητούνται από διαφημιστική εταιρία 
στο Κέντρο της Αθήνας. Μόνιμη σταθερή εσωτε-
ρική εργασία. Υψηλός μισθός, ΙΚΑ, εκπαίδευση, 
μεγάλη εξέλιξη, bonus αποδόσεως. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@twin.gr, τηλ: 211 5001804.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία ζητά Social Media Expert. Απα-
ραίτητα: πτυχίο Πληροφορικής/Marketing, άριστη 
χρήση social media, γνώση Αγγλικής, ομαδικό 
πνεύμα. Βιογραφικά στο e-mail: personnelstr@
gmail.com, κωδ: sme.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ζητά άτομο για υποδοχή διαφήμι-
σης. Απαραίτητα: άριστη γνώση Η/Υ, οργανωτική 
ικανότητα, γνώση Αγγλικής, ομαδικό πνεύμα. 
Βιογραφικά στο e-mail: personnelstr@gmail.
com, κωδ: gr1.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά άτομα για στελέ-
χωση ομάδας marketing, για καταχώρηση δι-
αφήμισης σε ηλεκτρονικό οδηγό αναζήτησης. 
Σταθερός μισθός, ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@firmagroup.gr.

ΝΕΑ και φιλόδοξα άτομα με επικοινωνιακές ικα-
νότητες ζητούνται ως Αντιπρόσωποι-Συνεργάτες, 
για συνεργασία με παραγωγική εταιρία, στον τομέα 
μάρκετινγκ, δυνατότητα απεριορίστου εξέλιξης. 
Παρέχεται πλήρης εκπαίδευση, άμεσο ξεκίνημα. 
Τηλ: 6943 950447.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα την Πλ.Καλογήρων ζητεί 
νέους Συνεργάτες για τη στελέχωση της στους 
τομείς: διαχείρισης λιανικών πωλήσεων - εξυ-
πηρέτησης πελατών, διαφήμισης - marketing, 
οργάνωσης δικτύου πωλήσεων. Ευέλικτο πρό-
γραμμα συνεργασίας. Τηλ: 6943 950447.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με εμπειρία και σπουδές στο 
κομμάτι του marketing. Βιογραφικά στο e-mail: 
christos.soulis@datarecall.gr, τηλ: 6972 169656.

ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΟ ηλεκτρονικό κατάστημα ζητείται 
Δικαιούχος Voucher 18-29 για την ενημέρωση 
των προϊόντων, συγγραφή άρθρων και social 
media. Απαραίτητη η άριστη γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: career@
ladopano.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 άτομα για συνεργασία με πο-
λυεθνική εταιρία marketing. Θα προτιμηθούν: 
φιλόδοξοι-εργατικοί- επικοινωνιακοί, με γνώσεις 
Η/Υ. Παρέχονται: εκπαίδευση-ευέλικτο ωράριο-
δυνατότητα εργασίας από το χώρο σας, προμήθεια 
80%. E-mail: elena-scarlet@hotmail.com, τηλ: 
6980 056676.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος -η για τη στελέχωση του 
διαφημιστικού τμήματος περιοδικών εκδόσεων. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη. Πλήρης απασχόλη-
ση. Βιογραφικά στο e-mail: dyros.magazines@
otenet.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Promotline, τουρισμού, διεθνούς εμπο-
ρίου, events/congresses, ζητεί έμπειρο Στέλεχος 
Τμήματος Marketing, πλήρους απασχόλησης. 
Άριστες γνώσεις marketing, επικοινωνίας, Η/Υ, 
Αγγλικών, δημιουργίας παρουσιάσεων, social 
media. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο e-mail: 
marketing@promotline.com.

ΣΤΕΛΕΧΗ διαφόρων ειδικοτήτων ζητούνται, για 
νομικό, διαχείριση, διαφημιστικό, για εταιρία ια-
τρικών πόρων με άμεση πρόσληψη. Ευέλικτο 
ωράριο και σταθερό μισθό. Τηλ: 211 9964006.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Τμήματος Μάρκετινγκ και 
Πωλήσεων, με απαραίτητη πολυετή εμπειρία, 
γνώσεις brand management, και επιθυμητή 
εξειδίκευση στο χώρο της άμεσης πώλησης. 
Καλή γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
margeneral@fmgroup.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ αναζητά πτυχιούχο ΑΕΙ Υπεύθυνο 
εμπορίας και marketing, επικοινωνιακό, απο-
τελεσματικό, για την προώθηση πωλήσεων. 
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Data Security Consultant 
Established in 1998, ADACOM is a leading IT security integrator and enterprise software vendor 
and provides solutions to large financial institutions, telecom companies, utilities & governmental 
organizations and multinationals companies in EMEA.

Within the context of our international expansion, we are in the process of recruiting a Data Security 
Consultant.  
If you are interested, please do the following: 
•Review our corporate web site www.adacom.com 
•Read a brief about our recruiting process from the following link: https://docs.google.com/a/
adacom.net/document/d/1TRvqx5auQDmA8fAglX6pxydPeaLQspfZOHr8CxuuH94/edit and fill 
the online application form from: https://docs.google.com/a/adacom.net/forms/d/1NR5-
JvRP69V6ND8cKBf7DSr4p-9bui01ZiBbBrIvWf8/viewform  
Job description:

Main duties & responsibilities: The data security consultant will be responsible to perform solution 
architecture and deployment for data security solutions, assigned to him/her by the data security 
solutions manager, ensuring that every solutions designed and/or implemented will be completed on 
time, on budget and will exceed customer expectations. The Data security engineer will be involved 
with the planning, design, implementation and fine tuning of endpoint security, data loss prevention, 
encryption, data classification and big data analytics solutions.

The main aspects of this position include: 
•Maintain and update the knowledge base of ADACOM for technologies and services, 
•Meet professional practice standards and demonstrate value and competence in core ADACOM 
service areas, in particular endpoint security, data loss prevention, encryption, data classification 
and big data analytics solutions, 
•Participate in the presales activities, compose RFI/RFP/RFQ responses and present solutions to 
prestigious multinational customers and partners, 
•Execute delivery work that meets or exceeds world class standards and demanding expectations 
based on strong understanding of client’s business and needs, 
•Identify additional opportunities within client organizations, and support creation of customer-
facing proposals, statement or work, and presentations by providing technical review and 
demonstrate value, 
•Document new installations, perform troubleshooting and resolution actions, 
•Follow up, escalate and participate in solving technical problems, where needed, 
•Reviewing new security solutions in order to enhance ADACOM’s product portfolio.  
Vacancy details: 
Job title: Data security consultant  
Department: Security services division / data security solutions 
 Location: Adacom HQs, Athens, Greece. Travelling in EMEA will be required.  
Candidate profile: 
Qualifications (mandatory): 
•University degree in ICT or related discipline, 
•Postgraduate degree in ICT or InfoSec will be considered as a plus, 
•2-3 years of real-world working experience in the ICT field (preferably in Information security), 
•Proven track record of complex and large scale installations, 
•Hands-on experience in Information security technologies, with a strong focus on endpoint security, 
data loss prevention, encryption and big data analytics, 
•Information Security Certifications in any of the aforementioned technology areas will be 
considered as a strong plus, 
•Excellent knowledge of Microsoft Internetworking, including active directory and exchange, 
•Good knowledge of networking technologies, including routing and switching, 
•Knowledge of risk management methodologies, regional regulatory and compliance frameworks, 
and data classification standards, 
•Excellent command of MS Office, including Visio and Project, 
•Advanced command of English (additional language will be considered as a plus), 
•Completed military obligations (where applicable).  
Desired skills: 
•Excellent communication and presentation skills, 
•Excellent analytical and reporting skills, 
•Experience in working within highly regulated environments, 
•Excellent time-management skills, 
•Ability to perform well under pressure, 
•Act as a team player and/or work independently.

Ο όμιλος ξενοδοχείων AQUA VISTA HOTELS αναζητά για το εστιατόριο «The Bone»  στη Σαντορίνη, 
για άμεση πρόσληψη έμπειρο συνεργάτη για τη θέση: 

Captain 
(Κωδ. θέσης: THE_B_S_C)

Προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε εστιατόριο, 
τουλάχιστον 3 έτη. 
•Άριστη γνώση αγγλικών και χειρισμού  
ηλεκτρονικού υπολογιστή 
•Ευγένεια, ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα. 
•Προσεγμένη εμφάνιση. 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη. 
•Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα  
υπό συνθήκες εργασιακής πίεσης. 
•Ικανότητες διοργάνωσης & διοίκησης  
προσωπικού. 
•Ομαδικό πνεύμα. 

Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού  
περιβάλλοντος 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές  
απολαβές, αναλόγως προσόντων 
•Ασφάλιση 
•Δωδεκάμηνη απασχόληση 
•Διατροφή 
•Πρόσληψη άμεση

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

Η γαλακτοβιομηχανία Λαρίσης «ΟΛΥΜΠΟΣ» ζητά για την ευρύτερη περιοχή της Αττικής:

Εμπορικούς 
Συνεργάτες Διανομών

Απαραίτητα προσόντα: 
•Δίπλωμα Γ΄κατηγορίας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Γνώση φορητής τιμολόγησης 
•Απόφοιτος λυκείου 

•Προϋπηρεσία και γνώση διανομών στην Αττική 
απαραίτητη

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστεί-
λουν το βιογραφικό τους έως τις 12/12/2014 
στο e-mail: hr_ath@olympos.gr

Η εταιρία ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ευρωπαϊκά νηματουργία,  Στενήμαχος Νάουσας, ζητά:

Πωλητή για την  
Ευρωπαϊκή Αγορά

Κύρια καθήκοντα: 
•Πώληση των προϊόντων της εταιρίας 
•Συχνά ταξίδια - πολυήμερη και ολιγοήμερη 
παραμονή στην Ευρώπη 
•Επίτευξη των ποσοτικών στόχων της εμπορικής 
διεύθυνσης 
•Ανάπτυξη νέου και διατήρηση υφιστάμενου 
πελατολογίου 
•Εισήγηση ενεργειών, προτάσεων  
για τη μεγιστοποίηση της επιχειρηματικής  
ανάπτυξης της εταιρίας 
•Υποβολή αναφορών/εκθέσεων στην εμπορική 
διεύθυνση  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Ηλικία έως 45 ετών 
•Απόφοιτος ΑΕΙ / ΤΕΙ 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε πωλήσεις 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας  
(γραπτή, προφορική) 
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ 
•Δυναμική προσωπικότητα και ευελιξία 
•Αναπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας  
& διαπραγμάτευσης 

•Επαγγελματισμός και προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα 
•Ερασιτεχνική άδεια οδήγησης 
•Μεθοδικότητα, εργατικότητα, υπευθυνότητα, 
ευγένεια  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εργασιακή εμπειρία σε θέση σχετική  
με τον κλάδο 
•Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας 
•Καλή γνώση της γερμανικής ή ρωσικής  
γλώσσας 
•Εμπειρία, γνώσεις ή ενασχόληση  
με χρηματοοικονομικά 
•Ικανότητα οργάνωσης & συντονισμού  
δραστηριοτήτων

Η εταιρία παρέχει εκπαιδευτική υποστήριξη, ευχάρι-
στο περιβάλλον εργασίας, δυνατότητες προσωπικής 
και επαγγελματικής ανάπτυξης, ανταγωνιστικό πα-
κέτο σταθερών και μεταβλητών αμοιβών, εταιρικό 
κινητό τηλέφωνο και πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
pseraf@varvaressos.eu, υπόψη κας Π. Σεραφείμ

Nokia Solutions and Networks is the world’s specialist in mobile broadband. From the first ever call 
on GSM, to the first call on LTE, we operate at the forefront of each generation of mobile technology. 
Our global experts invent the new capabilities our customers need in their networks. We provide the 
world’s most efficient mobile networks, the intelligence to maximize the value of those networks, and 
the services to make it all work seamlessly. With headquarters in Espoo, Finland, we operate in over 
150 countries around the globe.

General purpose: We are looking for enthusiastic and motivated professionals to join our R&D 
Organization as Software Engineers.

Main responsibility area: You will be working as Software Developer or Software Tester in Nokia 
Solutions and Networks Telecom products addressing the world market.

Position description: As software developer or software tester you will be responsible for the 
development / testing of software programs for interfaces, protocols and network layer services of 
real-time telecommunications systems according to customer requirements.

You will work in an agile development environment following the scrum methodologies and be involved 
in all development phases: analysis, design, SW implementation (coding), testing and maintenance.

Position requirements: 
Suitable applicants should possess following set of qualifications and competencies: 
•University degree in computer science / telecom engineering or related subject. 
•Preferable minimum working experience (2-4 years) on IP protocols, interfaces, standards and 
techniques, with a substantial practical contribution to software engineering production cycles. 
•Substantial experience in C/C++ and/or Java programming and software design (preferably in Unix/
Linux platforms). 
•Good knowledge of operating systems UNIX/Linux and scripting languages (e.g. Bash, Python, Perl). 
•Good and transparent communication with strong organizing/planning skills. 
•Pro-active way of thinking, team player and quick learning ability. 
•Innovative spirit.  
Moreover all successful candidates should be: 
•Fluent in English 
•Flexible to travel/stay abroad 
•Free of military service obligations (applicable for male candidates).  
You are kindly requested to apply only through our internet site: www.nsn.com  
(Job seekers - Job search).

Η Αφοί Φιλοσίδη Α.Ε. εξουσιοδοτημένος έμπορος Kosmocar A.E. ζητά για άμεση πρόσληψη:

Ηλεκτρολόγο Αυτοκινήτων
Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Πολυετή επαγγελματική εμπειρία  
(κατά προτίμηση σε VW-AUDI) 
•Τεχνική εκπαίδευση επαγγελματική  
συνέπεια και υπευθυνότητα 

Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη  
Βιογραφικά στο e-mail: fotmal@filosidis.gr
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Δημιουργία προσφορών, αλληλογραφία, επα-
φές, news letters και επάρκεια σε Αγγλικά, Η/Υ, 
γραφιστικά Photoshop. Email: serpa@otenet.
gr, κωδ: ΜΡ12.

ZHTEITAI άτομο δραστήριο, δημιουργικό, από 
εταιρία marketing να ξεκινήσει τη δική του 
επιχείρηση από το χώρο του μέσω internet. 
Ευέλικτο ωράριο εργασίας, άμεσο ξεκίνημα, 
πλήρης εκπαίδευση. Τηλ: 6945 903012.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί 3 άτομα για τμήμα 
marketing και 1 για τμήμα δημοσίων σχέσεων. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@greek-advertising.com.

Λογιστές - Υπάλληλοι  
Λογιστηρίου - Μηχανογράφηση
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στην Κηφισιά ζητεί Λογιστή 
για βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας προϋπηρεσία σε 
λογιστικό γραφείο θα συνεκτιμηθεί. Βιογραφικά 
στο e-mail: raniap@hol.gr.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ Λογιστών-Φορολογικών Συμβού-
λων ζητείται Βοηθός Λογιστή με τουλάχιστον 
τριετή προϋπηρεσία και εμπειρία σε απλογραφικά 
και διπλογραφικά βιβλία. Διαδικασίες ΓΕΜΗ, ΦΠΑ, 
φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών 
προσώπων. E-mail: hrdep.ants@gmail.com.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή ζητείται από το ξενοδοχείο 
Cronwell Platamon Resort & Spa 5*, 200 δωμα-
τίων στην Πιερία, με σπουδές λογιστικής, άριστη 
γνώση Αγγλικής γλώσσας και H/Y. Βιογραφικά 
στο e-mail: platamon.gm@cronwell.gr.

ΑΠΟ ΤΜΗΜΑ Payroll λογιστικής εταιρίας ζητείται 
Υπάλληλος Μισθοδοσίας με προϋπηρεσία 3 ετών, 
γνώσεις προγραμμάτων epsilon και διαδικασιών 
συστήματος Εργάνη. Βιογραφικά στο e-mail: cvs.
accoun1@gmail.com.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά Λογιστή - Φοροτεχνικό 
με 5ετή προϋπηρεσία σε διπλογραφικά βιβλία. 
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
logistirio37@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για Λογιστήριο - Τιμο-
λόγηση, από εταιρία ανακύκλωσης με κύρια 
καθήκοντα: τιμολόγηση, παρακολούθηση απο-
θήκης, διακίνηση. Απαραίτητα προσόντα: άριστη 
γνώση Η/Υ, ERP. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5ετή 
σε θέση τιμολόγησης. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@eco-trans.gr.

ΣΤΕΛΕΧΗ διάφορων ειδικοτήτων, ζητούνται 
για υποδοχή, νομικό, διαχείριση και μηχανο-
γράφηση. Άμεση πρόσληψη. Ασφάλιση, ΙΚΑ. 
Τηλ: 211 5554823.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής καλλυντικών προϊόντων 
ζητεί να προσλάβει Βοηθό Λογιστή -τρια. Προϋ-
πηρεσία δεκτή. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@delkamgroup.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με γνώσεις μισθοδο-
σίας και βιβλίων Β’ κατηγορίας. Περιοχή Θριάσιο 
Πεδίο. Τηλ: 6972 273309

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό από εταιρία συμπλη-
ρωμάτων διατροφής, για το τμήμα υποδοχής, 
μηχανογράφησης, αρχείου και λογιστηρίου. Τηλ: 
211 5554805.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή ζητείται από λογιστικό γρα-
φείο στη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητα προσόντα: 
τουλάχιστον διετής προϋπηρεσία σε βιβλία 
Γ΄κατηγορίας, εγγραφές, ΦΠΑ. Άριστη γνώση 
δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων. 
Γνώση προγραμμάτων: Κεφάλαιο και Epsilon 
net. E-mail: forotexnikos.thess@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστού με γνώσεις και 
άπταιστα αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
taxofficce@gmail.com.

ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στο Κολωνάκι ζητείται 
Λογίστρια με άπταιστα Αγγλικά και γνώσεις μι-
σθοδοσίας. Βιογραφικά στο e-mail: taxofficce@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής για λογιστική-συμβουλευτική 
εταιρία με γνώσεις τήρησης βιβλίων Γ’ κατηγο-
ρίας, ΚΦΑΣ, φορολογίας εισοδήματος, με 5ετή 
τουλάχιστον προϋπηρεσία και ανάλογο μισθό. 
θα τηρηθεί εχεμύθεια. Βιογραφικά στο e-mail: 
vant13@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής με απαραίτητη 3ετή προϋ-
πηρεσία σε διπλογραφικά βιβλία για λογιστική 
εταιρία. Γνώσεις μισθοδοσίας θα εκτιμηθούν. 
Βιογραφικά στο e-mail logistirio37@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή. Προσόντα: 2ετής 
προϋπηρεσία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας, εγγραφές, 
ΦΠΑ, δηλώσεις φυσικών-νομικών προσώπων. 
Προγράμματα: Κεφάλαιο-Epsilon NET. Θα τηρη-
θούν αυστηρά τα κριτήρια. Μισθός αναλόγως των 
προσόντων. Ε-mail: accoffice2222@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με απαραίτητη 3ετή 
προϋπηρεσία για λογιστική εταιρία. Γνώσεις 
μισθοδοσίας θα εκτιμηθούν. Βιογραφικά στο 
e-mail: logistiki.etaireia@gmail.com

ΙΔΙΩΤΙΚΗ εταιρία ζητεί Προσωπικό για τα τμήματα 
μηχανογράφησης και διαχείρισης πελατολογίου. 
Ευέλικτο ωράριο, υψηλές αποδοχές. Τηλ: 211 
5554883.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή για λογιστικό γραφείο 
στη Θεσσαλονίκη Κέντρο. Τηλ: 6985 667888.

ΝΕΕΣ -οι ζητούνται από εταιρία πράσινου καφέ 
για νομικό, λογιστήριο, γραμματεία. Σταθερός 
μισθός, ευέλικτο ωράριο. Ασφάλιση ΙΚΑ. Τηλ: 
211 5554925.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ ζητείται με γνώσεις Φοροτεχνικού και 
προϊσταμένου λογιστηρίου ζητείται από ανώνυμη 
εταιρία παροχής υπηρεσιών στο κέντρο της Αθή-
νας. Βιογραφικά στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή με προϋπηρεσία, απαραίτητες 
γνώσεις Eurofasma, θεωρημένη αποθήκη, Ε.Γ.Λ.Σ., 
ζητείται από βιομηχανία παραγωγής εξοπλισμού 
καταστημάτων στο Χαϊδάρι. Τηλ: 210 5817140, 
fax: 210 5813363.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή, απόφοιτη Λυκείου, ζητείται από 
λογιστικό γραφείο στο Ίλιον, για άμεση πρόσληψη 
με Voucher. Θα προτιμηθούν οι κάτοικοι κοντινών 
περιοχών. Τηλ: 6974 379394, 210 2615101.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή ζητείται από όμιλο εταιριών, 
για άμεση πρόσληψη, με γνώσεις του κυκλώ-
ματος μισθοδοσίας και γνώσεις ενημέρωσης 
βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας. Επιθυμητή γνώση 
του singular accountant. Βιογραφικά στο e-mail: 
admin@aesthesis.gr.

ΑΠΟ ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητούνται ενδιαφερό-
μενοι που πρέπει να είναι μέσω προγράμματος 
Voucher. Απαραίτητη εμπειρία στον τομέα λογι-
στηρίου, για καταχώρηση τιμολογίων κτλ. Τηλ: 
210 4257007.

Η MANAGEMENT Force ζητεί Πτυχιούχο Λογιστι-
κής, με σχετική εμπειρία σε λογιστήριο εταιρίας 
παροχής υπηρεσιών ή τεχνική μελετητική εταιρία. 
Προσόντα: καλή γνώση Αγγλικών (Β2). E-mail: info@
mforsafety.com, fax: 210 6109786, κωδ: ΛΟΓ-13.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για λογιστικό γραφείο στη 
Νέα Μάκρη με ικανότητα επικοινωνίας, χρήση Η/Υ, 
χειρισμός taxis-net, μισθοδοσίας προσωπικού 
και όρεξη για εργασία-δημιουργία. Βιογραφικά 
στο e-mail: p.iosifidis@financial-group.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ του ιατρικού χώρου, αναζητά Υπάλλη-
λο για το λογιστήριο για εξάμηνη απασχόληση. 
Απαραίτητα: πτυχίο Λογιστικής, γνώση ERP 
(κατά προτίμηση Entersoft), χρήσης υπολογι-
στών (Microsoft Office) και γνώση Ε.Γ.Λ.Σ, ΚΒΣ, 
ΦΠΑ και Αναλυτικής Λογιστικής. E-mail: info@
orthosurgical.gr.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή ζητείται από λογιστικό γρα-
φείο στην Περαία Θεσσαλονίκης. Απαραίτητο 
πτυχίο Λογιστικής κατεύθυνσης. Προϋπόθεση 
η διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών. Αμοιβή 
σύμφωνα με την ΕΓΣΣΕ. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@tecmorforotechniki.gr.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ με προϋπηρεσία 15+ ετών και γνώσεις 
Φοροτεχνικού ζητείται από ανώνυμη εταιρία παρο-
χής υπηρεσιών στο κέντρο της Αθήνας για μισθωτή 
εργασία εντός λογιστηρίου με πλήρες ωράριο. 
Βιογραφικά στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή απόφοιτη ΙΕΚ ή ΤΕΙ, ζητείται 
από εταιρία στο Γκάζι, έναντι του μετρό. Ωράριο 
εργασίας 09:30-14:30, μισθός 400€. Τηλ: 210 
3474477.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή ζητείται, με 5ετή προϋπηρεσία, 
κάρτα ανεργίας σε ισχύ, από επιχείρηση παροχής 
υπηρεσιών. Απαραίτητη γνώση Office. Περιοχή Άρτα. 
Βιογραφικά στο e-mail: dmparounis@gmail.com.

ΒΟΗΘΟΣ Λογίστρια ζητεί από ΙΚΕ, έδρα Κα-
λύβια Αττικής. Γνώση προγράμματος Ex Line, 
εμπορική διαχείριση, επιταγές, τράπεζες, ταμείο. 
Κατά προτίμηση κάτοικος γύρω περιοχών. Fax: 
210 5726411.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για τη θέση Βοηθού Λογιστή σε 
λογιστικό γραφείο που να διαθέτει μεταφορικό 
μέσο και να έχει εμπειρία σε τήρηση βιβλίων Β’ 
κατηγορίας. Βιογραφικά στο e-mail: stege1@
otenet.gr, τηλ: 6972 900800.

ΑΝΩΝΥΜΗ τεχνική εταιρία ζητά Λογιστή - Υπεύ-
θυνο μισθοδοσίας προσωπικού με προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 5 χρόνια, πτυχίο ΑΕΙ, άριστη γνώση 
εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, επι-
θυμητή γνώση softone ERP. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr-inq@otenet.gr.

CASA editrice a Peristeri con forte attivita di 
esportazione cerca Impiegato /a Madrelingua 
Italiano con conoscenze ed esperienza in 
amministrazione/contabilita. CV a segreteria@
edilingua.it.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με διετή προϋπηρεσία 
σε βιβλία Γ’ κατηγορίας για εγγραφές, ΦΠΑ, δηλώ-
σεις φυσικών-νομικών προσώπων. Προγράμματα: 
Κεφάλαιο και Epsilon net. Θα τηρηθούν αυστηρά 
τα κριτήρια. Μισθός ανάλογος των προσόντων. 
E-mail: economics.services@gmail.com.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά Φοροτέχνη για υποστήρι-
ξη λογιστικών θεμάτων-πελατών-φορολογικών 
συμβουλών. Προϋπηρεσία 3ετή τουλάχιστον σε 
σχετικό αντικείμενο. Πολύ καλά Αγγλικά. Δομημένος 
γραπτός λόγος. Πτυχίο Οικονομικού Πανεπιστημίου 
απαραίτητο. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υπο-
χρεώσεις. E-mail: hrdeptgreece@outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώσεις λογιστικής και δι-
οίκησης επιχειρήσεων. Εμπειρία επιθυμητή, όχι 
απαραίτητη. Γνώση Αγγλικών και Microsoft Office 
απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: pontikas.v@
orancon.gr.

Οικονομικά Στελέχη -  
Ελεγκτές - Φοροτεχνικοί
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά Εργατολόγο με γνώση 
του προγράμματος μισθοδοσίας της EPSILONET. 
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
logistirio37@gmail.com.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ Οικονομικής Κατεύθυνσης, 5 
δυναμικά άτομα, με ικανή και υπεύθυνη εργα-
σιακή εμπειρία, ζητά όμιλος εταιριών για άμεση 
στελέχωση νευραλγικών θέσεων. Βιογραφικά 
στο e-mail: karam192@yahoo.gr, κα Καρρά.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ ζητείται με γνώσεις Φοροτεχνικού και 
προϊσταμένου λογιστηρίου ζητείται από ανώνυμη 
εταιρία παροχής υπηρεσιών στο κέντρο της Αθή-
νας. Βιογραφικά στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Κ.Δ. Μπακαλάρος Α.Ε. ζητά Στέλεχος 
Οικονομικής Διεύθυνσης. Απαραίτητα, πτυχίο 
ανώτερης-ανώτατης εκπαίδευσης, προφίλ προ-
σωπικότητας με δυναμισμό, και ακεραιότητα, 
εμπειρία σε θέματα διαχείρισης, κρίσεων, καλή 
γνώση MS Office. E-mail: info@bakalaros.gr, 
τηλ: 6946 124009.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ με προϋπηρεσία 15+ ετών και γνώσεις 
Φοροτεχνικού ζητείται από ανώνυμη εταιρία παρο-
χής υπηρεσιών στο κέντρο της Αθήνας για μισθωτή 
εργασία εντός λογιστηρίου με πλήρες ωράριο. 
Βιογραφικά στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά Φοροτέχνη για υποστήρι-
ξη λογιστικών θεμάτων-πελατών-φορολογικών 
συμβουλών. Προϋπηρεσία 3ετή τουλάχιστον σε 
σχετικό αντικείμενο. Πολύ καλά Αγγλικά. Δο-
μημένος γραπτός λόγος. Πτυχίο Οικονομικού 
Πανεπιστημίου απαραίτητο. Εκπληρωμένες στρα-
τιωτικές υποχρεώσεις. E-mail: hrdeptgreece@
outlook.com.

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Σύμβουλος ζητείται από λο-
γιστική εταιρία Ανατολικά στη Θεσσαλονίκη, με 
προϋπηρεσία πάνω από 20 έτη. Απαραίτητη εμπειρία 
σε λογιστικά γραφεία, φορολογικούς ελέγχους, 
ισολογισμούς και γνώση τρέχουσας φορολογικής 
νομοθεσίας. E-mail: ekatos@link.com.gr.

Χρηματοοικονομικά -  
Ασφαλιστικά - Real Estate
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ασφαλιστής με εμπειρία για εργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: anaptigma@gmail.com.

ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΟ μεσιτικό γραφείο των Αθηνών 
αναζητούνται Μεσίτες/Συνεργάτες για όλες τις 
περιοχές της Αττικής. Εξαιρετικό περιβάλλον, 
υποστήριξη και τεχνογνωσία. Η προϋπηρεσία 
δεν είναι απαραίτητη. Αμοιβή με τα καλύτερα 
ποσοστά της αγοράς. Τηλ: 210 8001999.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Ασφαλιστές για εργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@b-alexopoulos.
com, τηλ: 6980 857584.

MEDUSA is a leading insurance and legal support 
team. If you’re looking for a challenging career 
as an Insurance Agent please forward your CV. 
CVs: meddusaservice@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Ασφα-
λιστές, Πωλητές, Στελέχη Telemarketing, με ή 
χωρίς εμπειρία, για στελέχωση γραφείων και 
δημιουργία ομάδας πωλήσεων. Βιογραφικά στο 
e-mail: simvoulos@outlook.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ με 15 χρόνια εμπειρία στη διαχείριση 
ακινήτων, επιθυμεί να προσλάβει 3 Υπεύθυνους 
Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Ακινήτων σε Νότια 
προάστια, 2 σε Βόρεια και 2 σε Κέντρο. E-mail: 
danatzopoulos@novarealestate.gr, fax: 21821 
89808.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές, Ασφαλιστές, άτομα για 
πωλήσεις πακέτων ευεξίας. (Κατά προτίμηση 
Θεσσαλονίκη). Ποσοστά και bonus 800€ - 1000€. 
Bιογραφικά στο e-mail: giouvanoudiss@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ εξειδικευμένη στη διαχείριση ακινήτων, 
θα προσλάβει 3 Υπεύθυνους Διαχείρισης Χαρ-
τοφυλακίου Ακινήτων για Πειραιά και όμορες 
περιοχές. Εξασφαλισμένο πελατολόγιο ζητήσε-
ων. Βιογραφικά στο e-mail: danatzopoulos@
novarealestate.gr, fax: 218 2189808.

ΤO ΜΕΣΙΤΙΚΟ-κατασκευαστική Λιολίδης αναζητά 
Μεσίτη /τρια για στελέχωση του γραφείου της 
στη Θεσσαλονίκη, προσφέροντας ενημερωμένο 
χαρτοφυλάκιο ακινήτων και καθημερινό πελατο-
λόγιο. E-mail: info@liolidis.gr, τηλ: 2310 420002.

ΕΥΡΕΣΗ νέων Συμβούλων Ακινήτων από τη 
δυναμικότερη κτηματομεσιτική εταιρία. Υψηλές 
προμήθειες-σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, το 
τελειότερο μηχανογραφικό σύστημα-εξασφα-
λισμένο πελατολόγιο-μεγάλο χαρτοφυλάκιο 
ακινήτων. Γνώση Η/Υ, κατοχή μεταφορικού 
μέσου. E-mail: geospigos@gmail.com, τηλ: 
6936 334117, κος Σπίγγος.

ΕΤΑΙΡΙΑ με δυναμική ανάπτυξη στη διαχείριση 
ακινήτων αναζητά έμπειρους Μεσίτες για να κα-
λύψει τις ανάγκες της. Βιογραφικά στο e-mail: 
geospigos@gmail.com, τηλ: 6936 334117.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ εισοδήματος, η Nova Real-Estate, 
ψάχνει Συνεργάτες ως Σύμβουλους Ακινήτων, 
προκειμένου να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμε-
νες ανάγκες της. Εκπαίδευση-άριστες αμοιβές-

σύγχρονο σύστημα εργασίας-ευχάριστο περι-
βάλλον-μεγάλο πελατολόγιο. E-mail: spigos@
novarealestate.gr, τηλ: 210 6458952, κος Σπίγγος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ελεύθεροι επαγγελματίες, Πωλη-
τές, Ασφαλιστές, που θέλουν να αξιοποιήσουν 
το πελατολόγιό τους, για συνεργασία με συνε-
ταιρισμό. Βιογραφικά στο e-mail: k.skourtas@
globalassociation.gr, κωδ: ΕΠ.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής χρηματοοικονομικών προϊόντων 
στην Ηλιούπολη, ζητεί ικανό και επικοινωνιακό άτο-
μο για τη στελέχωση ενος νεοσύστατου γραφείου. 
Αμοιβή, bonus, εκπαίδευση, προοπτική καριέρας. 
Βιογραφικά στο e-mail: aalexiou1@yahoo.gr.

Τεχνικοί και Μηχανικοί Η/Υ - 
Δικτύων - Τηλεπικοινωνιών
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρονικός-Τεχνικός Η/Υ, με πολύ 
καλή εμπειρία και γνώσεις πάνω στις κολλήσεις 
πυκνωτών για ημιαπασχόληση. Η ακρίβεια, η 
ταχύτητα και η επιτυχία θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@pcrama.gr.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ κινητών τηλεφώνου για smart phones 
- tablet, ζητείται για μεγάλη τεχνική εταιρία. 
Τηλ: 6947 770743.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά συνεργασία με Μηχανικό Πληρο-
φορικής με εμπειρία σε AS400, σε ένα από τους 
τομείς sysadmin - development - enterprise apps. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@7linternational.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Τεχνικός Υπολογιστών - 
Ηλεκτρονικός, με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση για κατάστημα στο κέντρο της Αθηνάς. 
Βιογραφικά στο e-mail: stavro.36@hotmail.gr, 
τηλ: 211 4061868, 6949 597111, κος Σταυρός.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Τηλεπικοινωνιών και Δορυφο-
ρικών Συστημάτων για εξωτερικός Συνεργάτης για 
μικτινομήσεις-βλάβες παρόχου και εγκαταστάσεις 
δορυφορικών συστημάτων. Απαραίτητη προϋ-
πόθεση κάτοχος αυτοκινήτου, δελτίου παροχής 
υπηρεσιών, προϋπηρεσία. E-mail: mspinfo101@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρονικός Μηχανικός με 3ετη εμπει-
ρία στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών πακέτων pcd. 
Πολύ καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@simatodotisi.gr.

H ΕΤΑΙΡΙΑ Πληροφορικής Alfanet AE ζητά να 
προσλάβει Τεχνικό Εκτυπωτών με 3 έτη του-
λάχιστον προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
dg@alfanet.gr.

Η ALFANET AE επιθυμεί να προσλάβει Μηχανι-
κό Συστημάτων Πληροφορικής με καλή γνώση 
server, hardware & networking: Brand Name 
Server/Blade Servers/Storage/Cisco/HP/DELL 
κλπ. Βιογραφικά στο e-mail: dg@alfanet.gr.

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 πτυχιούχος Πληροφορικής με εμπει-
ρία ενός έτους ΑΕΙ/ΤΕΙ με προσανατολισμό στην 
Πληροφορική για την υποστήριξη δικτύων καθώς 
και την αποκατάσταση λειτουργίας των πληροφο-
ριακών συστημάτων και εφαρμογών. Βιογραφικά 
στο e-mail: dnikolaou@freemail.gr.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ εφαρμογών ζητείται από εταιρία 
απολυμάνσεων για στελέχωση υποκαταστή-
ματος στην Αττική. Προηγούμενη εμπειρία σε 
αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο 
e-mail: saneco@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος πλήρους απασχόλησης για 
τη τεχνική υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού. 
Απαραίτητες οι σπουδές στον κλάδο της Πλη-
ροφορικής και η άριστη γραπτή και προφορική 
επικοινωνία στη Ρουμανική. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@geobanking.gr.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ εγκατάστασης - Συντήρησης δικτύ-
ων - Window Server - VPN ζητείται από το Dion 
Palace hotel. 2-3 έτη προϋπηρεσία απαραίτητη σε 
εταιρία ή ξενοδοχείο ή internet cafe. Βιογραφικά 
στο e-mail: manager@dionpalace.com.

Προγραμματιστές - Αναλυτές - 
Ανάπτυξη Εφαρμογών Web
ΕΠΙΣΗΜΟΣ αντιπρόσωπος SingularLogic, προσφέ-
ρει θέση εργασίας σε Σύμβουλο ERP, με εμπειρία 
τουλάχιστον 2 ετών σε ανάλογη θέση. Παρέχεται 
ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@ntsgroup.gr.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ H/Y και site με εμπειρία, 
ζητείται για μεγάλη τεχνική εταιρία. Τηλ: 6947 
770743.

ZHTEITAI Web Content Manager με άριστες γνώ-
σεις σε wordpress, joomla, html, css, photoshop, 
illustrator, indesign, javascript. Βιογραφικά στο 
e-mail: personnelstr@gmail.com, κωδ: wcm.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Ειδικός Εφαρμογών Πληροφο-
ρικής, με γνώσεις my sql, joomla, java, δικτύων 
και βασικές γνώσεις προγραμματισμού. Διετή 
προϋπηρεσία σε διαχείριση ιστοσελίδων, διαχεί-
ριση βάσεων δεδομένων και συστημάτων ERP 
και CRM. E-mail: katartisi.apasxolisi@gmail.com.

ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία στα Ιωάννινα, 
ζητείται Web Designer. Τηλ: 6951 936933.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά συνεργασία με Μηχανικό Πληρο-
φορικής με εμπειρία σε AS400, σε ένα από τους 
τομείς sysadmin - development - enterprise apps. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@7linternational.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Προγραμματιστές, για κατασκευή 
ιστοσελίδων και για διάφορες άλλες εργασίες 
για ανάπτυξη διαφημιστικής εταιρίας. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@b-alexopoulos.com, τηλ: 
6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματίστρια με γνώσεις, για 
απογευματινή 4ωρη απασχόληση. Τηλ: 6945 
039520, κος Μιχάλης.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής, με έδρα τη Θεσσαλο-
νίκη, ζητά Σύμβουλο Software για entersoft και 
singularLogic. Βιογραφικά στο e-mail: stefanidis.
net@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Designer με γνώσεις adobe 
creative suite (photoshop, illustrator και indesign). 
Βιογραφικά στο e-mail: hello@flipnewmedia.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής PHP/Java Servlets/
databases για διαδικτυακό έργο. Διάρκεια περίπου 
3 μήνες, αμοιβή ανταγωνιστική. Βιογραφικά, με 
δείγμα εργασίας, στο e-mail: dvidnsts@gmx.de.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Προγραμματιστές για διαφημιστι-
κή εταιρία, για κατασκευή ιστοσελίδων, σέρβις, 
δίκτυο πελατών. Βιογραφικά στο e-mail: info@b-
alexopoulos.com, τηλ: 6980 857584.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ Η/Υ για διαχείριση e-shop, 
ζητείται. Τηλ: 6932 180290.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ζητείται από τεχνική εται-
ρία για την ανάπτυξη λογισμικού και υποστήριξη 
χρήσης. Απόφοιτος πληροφορικής με εμπειρία 
σε MSSQL server, Php, Javascript. Εμπειρία 
σε system/ network administration επιθυμητή. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@ergopraxis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αναλυτής Web με πολύ καλή γνώση 
Google analytics, SEO, και social media promotion. 
Γνώση πλατφόρμας Drupal. Βιογραφικά στο 
e-mail: pontikas.v@orancon.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Senior Developer με αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών 
και εξαιρετική γνώση Visual Studio, SQL Server, 
VB.Net ή/και C#.Net. Θα εκτιμηθούν γνώσεις 
MVC. Βιογραφικά στο e-mail: hr@geobanking.gr.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τελειόφοιτοι για ανάπτυξη ιστοσε-
λίδων, για την εκτέλεση της πρακτικής τους σε 
περιβάλλον έμπειρο, σύγχρονο άνετο με κλίμα 
ομαδικής συνεργασίας. Πανελλήνιος σύλλογος 
πληροφορικής δημοσίου. Τηλ: 6932 455999, 
2130 360555.

ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΟ ηλεκτρονικό κατάστημα ζη-
τείται Προγραμματιστής Δικαιούχος Voucher 
18-29, για ανάπτυξη εφαρμογών. Απαιτείται 
αποδεδειγμένη εμπειρία σε PHP/MySQL και η 
καλή γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
career@ladopano.gr.

WEB DEVELOPERS Πτυχιούχοι Πληροφορικής, με 
5+έτη προϋπηρεσίας, αποτελεσματικοί με άριστη 
γνώση PHP-CSS3-HTML5-mysql-jqueries-SEO, 
καλά Αγγλικά, για custom εξ’ αρχής (scratch), 
κατασκευές portals/e-shops/μηχανών καταχώ-
ρησης/αναζήτησης και συντηρήσεις, ζητούνται. 
E-mail: webultradyn@gmail.com, κωδ: Pr-sk.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ Web Developer με πάθος 
την πληροφορική, έμπειρος (plug and play) σε 
Linux: PHP-Mysql, jqueries καλά Αγγλικά, κά-
τοικος Αθηνών, ζητείται. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobslinks1@gmail.com κωδ: Progr-sk.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με άριστη γνώση google adwords 
και analytics, youtube διαφημίσεων, facebook 
ads και insights, e-mail marketing, webmaster 
tools με εμπειρία στη σύνταξη εξατομικευμένων 
αναφορών. Βιογραφικά στο e-mail: keramitsis@
mms-adv.gr.

FREELANCE Cake PHP Programmer Required. 
Reliable, self-motivated, experienced and fluent 
in English. CVs: george.s.marinakos@gmail.com.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ζητείται για ανάπτυξη εφαρ-
μογών σε πλατφόρμες IOS, Android, Windows, 
άριστη γνώση SQL, HTML 5, CSS, Javascript. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία. Πλήρης απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@gmg.gr, τηλ: 210 
2934752.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί για μακροπρόθεσμη συνεργασία 
Web Developer με πολύ καλή γνώση C#, ASP.
NET FRAMEWORK 4 - 4.5, SQL Server, ADO.NET, 
Javascript, Jquery, JSON, RESTfull Web Services. 
Βιογραφικά στο e-mail: segreteria@edilingua.it

συνέχεια στη σελ. 24

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

Γεωπόνο με έδρα Θέσης: Αδιάφορο

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

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο γεωπόνου, απαραίτητη προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 3 ετών στον 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.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
kalkounou@gavriel.gr. θα τηρηθεί  
απόλυτη εχεμύθεια.

Η SAMA IN TEL, εταιρεία marketing και παροχής υπηρεσιών, που διαθέτει call centre 200 θέσεων, 
πρόκειται να προσλάβει με σύμβαση πλήρους απασχόλησης:

2 Στελέχη ως Call Centre Executives 
στην έδρα της στις Σέρρες

Η θέση αναφέρεται στο διευθυντή πωλήσεων και 
κατ΄επέκταση στη διοίκηση της εταιρείας.  
Καθήκοντα: 
•Επίβλεψη, καθοδήγηση και παρακίνηση  
πολυπληθών ομάδων τηλεφωνικών πωλήσεων. 
•Προσανατολισμός προς την επίτευξη  
των στόχων πωλήσεων που θέτει η εταιρεία. 
•Υποβολή προτάσεων βελτίωσης των εργασιών 
και υλοποίηση όσων εγκριθούν. 
•Διαχείριση μεγάλων πελατών.  
Προσόντα ιδανικού υποψηφίου: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. κατά προτίμηση σε διοίκηση  
επιχειρήσεων, marketing κ.λπ. 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή αντικείμενο 
•Ηλικία έως 45 ετών 
•Εκτεταμένη γνώση Η/Υ και διαδικτύου 
•Ικανότητα σε προφορικό και γραπτό λόγο 
•Ξένη γλώσσα (αγγλικά ή γερμανικά) 
•Δυνατότητα καθημερινής μετακίνησης  

στις Σέρρες (για υποψηφίους που διαμένουν  
σε άλλες πόλεις)  
Παρέχονται: 
•Πρόσληψη με σύμβαση πλήρους απασχόλησης 
(full time) 
•Μισθός & ασφάλιση ΙΚΑ 
•Bonus απόδοσης 
•Κάλυψη εξόδων μετακίνησης (για υποψηφίους 
που διαμένουν σε άλλες πόλεις) 
•Ιδανικές συνθήκες εργασίας σε ευρωπαϊκό 
περιβάλλον 
•Διαρκής εκπαίδευση 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στο τη-
λέφωνο 23210 57490 για προσωπική συνέντευξη, 
ή να αποστείλουν βιογραφικό με e-mail στο: info@
samaintel.gr με τίτλο «Call Centre Executive». 
Όλα τα βιογραφικά θα απαντηθούν. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

Η Schenker AE είναι μια από τις ηγέτιδες εταιρείες παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών logistics 
διεθνώς για χερσαίες, αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές καθώς και για όλες τις σχετικές υπηρεσίες 
logistics. Για τις ανάγκες της εταιρείας στα γραφεία μας στη Σίνδο Θεσσαλονίκης ζητάμε:

Land Transport Route Planer 
Υπεύθυνος Φορτώσεων Αυτοκινήτων Εισαγωγής / Εξαγωγής 

Κωδικός Θέσης: “LKW-Router / SKG”

Περιγραφή θέσης: 
•Προγραμματισμός φορτώσεων 
•Λήψη εντολών φόρτωσης (πελάτες - δίκτυο - 
τμήμα πωλήσεων) 
•Ναυλώσεις αυτ/των διεθνών μεταφορών 
•Άνοιγμα φακέλων ταξιδίου 
•Επίβλεψη μεταφοράς 
•Εκφόρτωση (οδηγίες & συντονισμός) 
•Εκκαθάριση φορτωτικών μεταφορέων  
εξωτερικού 
•Εκκαθάριση ανταποκριτών (ειδικές συμφωνίες 
ή διαφωνίες) 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•Επιλογή μεταφορέων 
•Σύναψη συμφωνιών με μεταφορείς 
•Αξιολόγηση συνεργασίας με μεταφορέα  
Απαραίτητα προσόντα: 

•Ευελιξία και συνδυαστικό πνεύμα 
•Επιθυμία για μάθηση και εξέλιξη 
•Άριστα επικοινωνιακά προσόντα 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας  
•Καλή γνώση εργαλείων Microsoft Office 
•Προϋπηρεσία 2-3 ετών σε ανάλογη θέση  
θα εκτιμηθεί 
•Εργασία σε μεγάλο πολυεθνικό οργανισμό.  
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον.  
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης και 
εκπαίδευσης.

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση:  sofia.tarasidou@schenker.gr  (Υπ’όψιν 
κας Σοφίας Ταρασίδου), αναφέροντας τον κωδι-
κό θέσης LKW - Router/SKG. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μπορείτε να 
απευθυνθείτε στο site: www.dbschenker.com/gr

Η ειδησεογραφική ιστοσελίδα www.olivenews.gr επιθυμεί να προσλάβει:

Αρχισυντάκτη Αγροτικής Ύλης 
Η θέση αφορά στην αναζήτηση, συγκέντρωση, αξιολόγηση, σύνταξη και ανάρτηση αγροτικής κυρίως 
ύλης για την ελληνική και αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας.

Απαραίτητα τυπικά προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με κατεύθυνση δημοσιογραφίας 
/ γεωπονικής/ οικονομικής σχολής 
•Εμπειρία στη σύνταξη κειμένων, ρεπορτάζ 
αγροτικό ή/και οικονομικό ή/και επιχειρηματικό 
ή/και περιφερειακό 
•Άπταιστη γνώση αγγλικών 
•Kαλή γνώση ιταλικών 
•Επιθυμητή γνώση ισπανικών ή άλλων  
γλωσσών 
•Πολύ καλή γνώση MS Office  
•C.M.S. & social media manager 

Απαραίτητα ουσιαστικά προσόντα: 
•Παιδεία, σωστή χρήση ελληνικών 
•Επαγγελματική συνέπεια και προσωπικό ήθος 
•Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού  
Προσφέρονται: 
•Σταθερός μισθός 
•Ασφάλιση 
•Συνεχής κατάρτιση και εξέλιξη στο αγροτικό 
ρεπορτάζ  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
info@olivenews.gr ή στο φαξ 210 3221133.

Πωλητής-τρια
Η εταιρεία Provil που δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής προϊόντων για τη γαστρονομία, ζητά 
Πωλητή-τρια για την υποστήριξη πελατών στη μαζική εστίαση (food service) για την περιοχή της Αττικής.

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 2-3 χρόνια  
σε αντίστοιχη θέση 
•Πτυχίο αντίστοιχου τμήματος 
πωλήσεων ή γνώστης  
αντικειμένου μαγειρικής  
θα θεωρηθεί προσόν 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Γνώση H/Y 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Ηλικία 28-35 ετών 
•Αναλυτική σκέψη 
•Δυνατότητα ταξιδίων 

•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις  
Κύρια καθήκοντα: 
•Υπεύθυνος για την επίτευξη 
ποιοτικών και ποσοτικών  
στόχων του τομέα του 
•Ανάπτυξη και αξιολόγηση  
της αγοράς 
•Τεχνική υποστήριξη 
•Προετοιμασία και υποβολή 
reports προς την διεύθυνση 
πωλήσεων 

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Εκπαιδευτική υποστήριξη 
•Ευχάριστο περιβάλλον  
εργασίας 
•Δυνατότητες προσωπικής  
και επαγγελματικής ανάπτυξης 
•Ανταγωνιστικό πακέτο  
αποδοχών (μισθός, bonus,  
ιδιωτική ασφάλιση, μέσα  
υποστήριξης εργασίας)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να επικοινωνήσουν  
στο e-mail: hr@provil.gr

Accountant & Assistant Accountant 
For Immediate Employment

The ideal candidate should meet the 
following: 
•Experience in using ERP software preferably  
in “Atlantis” 
•Computer literate and excellent knowledge  
of MS office. 

•Previous experience in accounting position 
(4-5 years). 
•Fluency in english. 
•Dynamic and energetic personality with strong 
inter-communicational skills. 
•Age up to 30 -35 years old.

If you feel that you meet the above profile, and you want to be part of a local flexible team, and 
simultaneously working in a true international company, please send your CV in the following address: 
info@e-ias.gr, marked “Accountant & Assistant Accountant”. All sent information will be treated 
with strict confidence.

Ενδιαφέρεται να προσλάβει:
Νοσοκόμο

Απαιτούμενα προσόντα 
•Απόφοιτος ΤΕΕ ή ΙΕΚ ειδικότητας βοηθού  
νοσηλευτή. 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

Προσφέρονται άριστες συνθήκες εργασίας.

Παρακαλούμε, στείλτε τα βιογραφικά σας σημειώ-
ματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@iatriko.gr. 
(Θα αξιολογηθούν όλα τα βιογραφικά σε πλαίσιο 
απόλυτης εχεμύθειας).

A Naval Architect Office in Athens  is seeking to hire a:

Marine Engineer 
•With experience in new builds and in engineering design.  
Excellent knowledge of: Autocad, Rhino, Solidworks and Maxsurf.  
Please send your CV in English to the following e-mail: companycvv@gmail.com

Naval Architect Office

Η iSquare, ο επίσημος διανομέας των προϊόντων Apple στην Ελλάδα και στην Κύπρο και μέλος του 
Quest Group επιθυμεί να καλύψει την παρακάτω ειδικότητα:

Marketing Executive  
(κωδ. ME/11.11)

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ενταχθεί στη διεύθυνση marketing της iSquare και θα είναι 
υπεύθυνος/η για: 
•Τη συμμετοχή στο σχεδιασμό και υλοποίηση του marketing plan 
•Το σχεδιασμό, την υλοποίηση και ανάλυση online και offline ενεργειών marketing 
•Την ανάλυση των αποτελεσμάτων από προωθητικές ενέργειες και το reporting προς την Apple 
•Τη συνεργασία με το δίκτυο μεταπωλητών για την προβολή και προώθηση των προϊόντων  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με κατεύθυνση marketing 
•ΜΒΑ ή μεταπτυχιακός τίτλος στο marketing θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν 
•Εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & διαπραγμάτευσης 

Ο όμιλος προσφέρει: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών που πέραν του μισθού περιλαμβάνει: bonus επί-
τευξης στόχων, ιδιωτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ασφάλεια ζωής. Επίσης, προσφέρει εργασία 
σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 
personnel@quest.gr, αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης. Η θέση εργασίας αφορά στην περιοχή 
των Αθηνών. 
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SMART, passionate Developers with team spirit 
following the zen of startups and innovation. 
Python, Django, Git. Familiar with SQL/NoSQL, 
*nix lover. Open source addict. English language 
fluency. CVs: skginnocation@gmail.com.

ZHTOYNTAI απόφοιτοι-τελειόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ 
κλάδου Πληροφορικής, με γνώσεις πολυμέσων/
οπτικοακουστικών μέσων. Απαραίτητα προσόντα: 
Άριστη γνώση Αγγλικής, μεθοδικότητα και συ-
νέπεια. Βιογραφικά στο e-mail: bios@otenet.gr.

WEB Developer από Θεσσαλονίκη, ζητείται. Επι-
χείρηση web ζητεί έμπειρο Προγραμματιστή web 
Developer με άριστη γνώση php, html, jquery, 
javascript, css, mysql, ajax. Επιθυμητές γνώσεις 
linux, webserver. Βιογραφικά και portfolio στο 
e-mail: bio@youthclub.gr. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ζητούνται άτομα για κα-
τασκευή ιστοσελίδων από διαφημιστική εταιρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@b-alexopoulos.
com, τηλ: 6945 776821.

Γραφίστες - Διακόσμηση -  
Τέχνες - Δημιουργικό
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές όλων των ειδών χορού. 
Επιθυμητή η εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: 
dancewaveschool@gmail.com, τηλ: 23151 13000, 
ώρες επικοινωνίας 17:00-21:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στον κλάδο 
των ειδών πολυτελείας, θυγατρική της Aquila 
Hotels and Resorts, ζητά Γραφίστα/Σχεδιαστή. 
Βιογραφικά στο e-mail: sg@aquilahotels.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Designer με γνώσεις adobe 
creative suite (photoshop, illustrator και indesign). 
Βιογραφικά στο e-mail: hello@flipnewmedia.com.

ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΕΣ νέες, εμφανίσιμες, όχι απα-
ραίτητα επαγγελματίες, ζητούνται για δημιουργία 
μουσικού ρεπερτορίου για συνεργασία, σε μουσικό 
στέκι ή εκμάθηση μουσικής (θεωρία - μουσικά 
όργανα). Τιμές χαμηλές. Τηλ: 210 6777048, 
6932 600975.

ΝΕΟΣ -α ζητείται, με άριστες γνώσεις H/Y, σχε-
διαστικών και φωτογραφικών προγραμμάτων. 
Επικοινωνιακός -ή, με ευχέρεια λόγου. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@grandpharmacy.gr, τηλ: 
210 6025546.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ζητούνται για συμμετοχή σε ομαδικές 
εκθέσεις σε εκθεσιακό χώρο στην περιοχή Ψυρρή. 
Τηλ: 6941 522553, 6998 187749.

ΕΜΨΥΧΩΤΕΣ - Ηθοποιοί ζητούνται σε εκπαι-
δευτικά διαδραστικά προγράμματα για παιδιά 
σε κέντρο εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα 
Ν. Προάστια. Τηλ: 6908 646061.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί 
Cameraman με άριστη γνώση καλλιτεχνικής 
φωτογραφίας και επεξεργασίας βίντεο με ή 
χωρίς εξοπλισμό για μόνιμη εργασία. Βιογρα-
φικά στο e-mail: pr@paraskhnio.gr, τηλ: 210 
3634330, κωδ: p. cam.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γραφίστες-τριες ως Εξωτερικοί 
Συνεργάτες με άριστη εμπειρία adobe photoshop, 
corel draw και χρόνο για καθημερινή. Βιογραφικά 
και οπωσδήποτε δείγματα δουλειάς, στο e-mail: 
osynergatissas@gmail.com, κωδ: GFXJUL14.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστρια για φωτογράφιση προϊ-
όντων, ξεγύρισμα φωτογραφιών, καταλόγους, 
φυλλάδια, κάρτες, επεξεργασία φωτογραφιών, για 
εσωτερική απασχόληση 2 απογευματινά πεντάωρα 
την εβδομάδα. Αμοιβή 5€ την ώρα. Βιογραφικά 
στο e-mail: escepia@gmail.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Εκτυπωτική ζητάει Γραφίστα με 
γνώσεις indesign, photoshop, illustrator, 
coreldraw για ημιαπασχόληση με προοπτικές 
πλήρους απασχόλησης. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@ektypotiki.gr, τηλ: 2510 316738, κα Σταυ-
ρούλα Σιώκη.

H FORUM AE ζητά για 4ωρη απασχόληση: Γρα-
φίστα /τρια, με άριστη γνώση σουίτας Adobe CS5 
σε περιβάλλον Mac Os. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 2ετή στον περιοδικό τύπο. Βιογραφικά 
στο e-mail: magazines@forumsa.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Πωλητές /τριες, Διακο-
σμητές /τριες, για μεγάλη έκθεση επίπλων στη 
Θεσσαλονίκη. Άμεση και μόνιμη εργασία. Βιο-
γραφικά με φωτογραφία στο e-mail: biografika.
dpt@gmail.com.

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

ΜΟΔΙΣΤΡΑ πεπειραμένη διαθέτουσα τιγκέλι, ζη-
τείται ως Εξωτερική Συνεργάτης σε εργαστήριο 
περιοχής Γλυφάδας. Αποκλείεται φασόν. Τηλ: 
210 8948444.

ΕΤΑΙΡΙΑ ψηφιακών εκτυπώσεων στο Περιστέρι 
ζητεί Χειριστή εκτυπωτικών μηχανημάτων (large 
format). Βιογραφικά στο e-mail: info@maxprint.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για ψηφιακό τυπογραφείο με 
προϋποθέσεις: Γνώσεις γραφιστικής και ευχέ-
ρεια στον γραπτό λόγο. Η θέση περιλαμβάνει 
και αρμοδιότητες Χειριστού εκτυπωτικών και 
βιβλιοδετικών μηχανημάτων. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@bookstars.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας/τρια από μεγάλη βιομηχα-
νία τροφίμων με έδρα στο Πολύκαστρο-Κιλκις. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία 2ετη, με πολύ καλή 
γνώση προγραμμάτων Photoshop, Illustrator, 
InDesign σε περιβάλλον Mac. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@kolios.gr, fax: 23411 38743.

ΑΠΟ ΤΗΝ εταιρία VAMP A.E. ζητείται Πατρονίστ 
για εργασία κατ’αποκοπή ή part time. Απαραίτητη 
γνώση συστήματος «Πολυπατρόν» και καλή γνώση 
Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: info@vamp.gr.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ πυροτεχνημάτων ζητείται Γραφί-
στρια για το δημιουργικό τμήμα της επιχείρησης, 
με εμπειρία στο χώρο. Απαραίτητη προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: hrm@alphastar.gr.

ΡΑΠΤΗΣ έμπειρος ζητείται, με πείρα στη γαζωτική 
και κοπτοράπτη. Τηλ: 6944 919895.

ΠΑΤΡΟΝΙΣΤ Μοδίστρα για δείγματα παραγωγής 
μαγιό γνώστης αγοράς από ατελιέ, ζητείται στο 
Παλαιό Φάληρο. Τηλ: 6973 497802.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ πεπειραμένη ζητείται για εργαστήριο 
επιδιορθώσεις. Περιοχή Παλαιό Φάληρο. Τηλ: 
Π. Φάληρο. Τηλ: 210 9845070.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ πεπειραμένη ζητείται για επιδιορ-
θώσεις στο χώρο μας και Βοηθός για ξήλωμα 
και σίδερο. Τηλ: 210 6753886.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ -τριες ζητούνται για τηλεοπτικές 
εκπομπές που να έχουν εξασφαλισμένη διαφημι-
στική υποστήριξη. Τιμή 500€. Τηλ: 6989 469688.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ -τρια Art Pro, ζητείται από εταιρία 
γραφικών τεχνών στο Μαρούσι, για μόνιμη απα-
σχόληση. Επαγγελματική εμπειρία απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@reproductions.gr, 
τηλ: 210 6818095.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ -ισσες, Διακοσμητές -τριες, με 
εμπειρία και να διαθέτουν δικπο τους μεταφορι-
κό μέσο, ζητούνται για να εργαστούν σε εταιρία 
συστημάτων δόμησης στην Κώ. Μισθός, bonus, 
διαμονή. Τηλ: 6945 858787, 22420 67380.

ΕΤΑΙΡΙΑ γραφικών τεχνών στη Ν. Φιλαδέλφεια 
ζητεί Χειριστή offset με εμπειρία σε μηχανή spead 
master. Τηλ: 210 2510115.

ΚΙΘΑΡΙΣΤΑΣ ζητεί Τραγουδίστρια για soul, jazz, 
blues, rock, fank, με σκοπό τα live. Τηλ: 6936 760616.

ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ με προϋπηρεσία για 4ωρη πρωινή 
απασχόληση, ζητείται. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@soldatos.eu, τηλ: 6971 768004.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας-τρια για πλήρη, πενθήμερη 
απασχόληση για το τμήμα δημιουργικού με γνώση 
photoshop, illustrator, corel. Πνεύμα δημιουργι-
κότητας και σύγχρονες σχεδιαστικές προτάσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: photomurals4you1@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοντέρ τελειόφοιτος/απόφοιτος για 
πρακτική άσκηση. Άριστες γνώσεις video editing, 
photoshop και Η/Υ. Άμεση συνεργασία. Βιογρα-
φικά στο e-mail: bios@otenet.gr, κωδ: ΜΟΝΤΑΖ.

ΠΑΙΔΙΑ και έφηβοι ζητούνται για συμμετοχή 
σε τηλεοπτικές διαφημίσεις και ταινίες. Τηλ: 
210 6856200.

ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ με πείρα 15 ετών, σε όλα τα 
είδη, ρεμπέτικα, Σμυρνέικα, λαϊκά, ζητεί εργασία. 
Προτάσεις σοβαρές από Manager και γραφεία. 
Τηλ: 6907 594193.

ΚΙΘΑΡΙΣΤΑΣ - Τραγουδιστής με ρεπερτόριο λαϊκό, 
δημοτικό, νησιώτικο, ζητείται για κάθε Σάββατο, 
από μαγαζί στον Άγιο Στέφανο. Ημερομίσθιο 50€. 
Τηλ: 6937 050814.

ΓΚΡΟΥΠ ζητείται για live εμφανίσεις σε καφε-
τέρια, κατά προτίμηση νέα και νέος, για λαϊκό 
πρόγραμμα. Τηλ: 6932 288234.

ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ έμπειρη ζητείται από κατάστημα επί-
πλων κουζίνας στη Ν. Φιλαδέλφεια. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@exoplismos4u.gr, τηλ: 6930 303181.

ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ μόνιμος Συνεργάτης, επικοινωνι-
ακός με γνώσεις εικονοληψίας, μοντάζ και καλή 
γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά και φωτoγραφία 
στο e-mail: acviografika@gmail.com.

ZHTEITAI Γραφίστας άμεσα, για ημιαπασχόληση. 
Απαραίτητα προσόντα: Γνώσεις Adobe Illustrator, 
Adobe Photoshop, In design για περιβάλλον mac. 
Στοιχεία εργοδότη: Attune ΕΠΕ. Έδρα: Nέα Σμύρνη. 
Βιογραφικά στο e-mail: tune@attune.biz.

ART DIRECTOR - Γραφίστας με δημιουργική 
ικανότητα ζητείται από μεγάλη Κυριακάτικη 
εφημερίδα. Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στο 
σχεδιασμό περιοδικών εφημερίδων. Πολύ κα-
λές συνθήκες εργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
efimerida2m@gmail.com.

ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία στα Ιωάννινα, ζητείται 
Web Designer. Τηλ: 6951 936933.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ζητείται με άριστη γνώση της Adobe 
suite photoshop illustrator indesign after effects. 
Απαραίτητη γνώση και εμπειρία σε web design 
motion graphix video και σύγχρονες σχεδιαστικές 
προτάσεις. Βιογραφικά και portfolio στο e-mail: 
bio@youthclub.gr.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ζητεί άτομο για τη ραφή δειγμάτων. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία. Περιοχή Γαλάτσι. 
Τηλ: 210 2286000.

Call Center - Εξυπηρέτηση  
Πελατών - Τηλεπωλήσεις
ΑΠΟ ΤΟ FRANCHISE Χρυσός Οδηγός Κεντρικής 
Μακεδονίας, ζητείται άτομο με εμπειρία για τη-
λεφωνικές πωλήσεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
ctsifopoulou@yellowpages.gr, fax: 2310 904426.

ΕΤΑΙΡΙΑ με 15 χρόνια εμπειρία στη διαχείριση 
ακινήτων, επιθυμεί να προσλάβει Υπεύθυνο 
Διαχείρισης Πελατών για τα Δυτικά Προάστια. 
Καλύπτονται έξοδα κίνησης. Βιογραφικά στο 
e-mail: fragos@novarealestate.gr.

Η MED on line 24η ιατρική βοήθεια, προσφέ-
ρει 5 θέσεις εργασίας σε Τηλεφωντές/τριες για 
προώθηση κάρτας υγείας. Προσφέρει μισθό, 
ασφάλιση ΙΚΑ, ιδιωτική ασφάλιση και πρόσθετα 
bonus επίτευξης στόχων. Βιογραφικά στο e-mail: 
cvmed@medonline.gr.

ΝΕΟΙ -ες ζητούνται από όμιλο υγείας για το τμήμα 
καταχώρησης και εξυπηρέτησης πελατολογίου. 
Απαραίτητη γνώση H/Y και Αγγλικών. Ευχάριστο 
περιβάλλον. Άμεση πρόσληψη. Ασφάλιση, ΙΚΑ. 
Τηλ: 211 5554156.

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ εταιρία που δραστηριοποιείται στον 
κλάδο των ιατρικών παροχών, προσλαμβάνει 
νέους -ες για Reception και τηλεφωνικό κέντρο. 
Τηλ: 211 5554968.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Collector Agent από δικηγο-
ρικό γραφείο για τηλεφωνικές επικοινωνίες 
με οφειλέτες, για ρύθμιση των οφειλών τους. 
Σταθερή αμοιβή και extra bonus. Βιογραφικά 
στο e-mail: akcvnew@gmail.com.

ΚΥΡΙΟΣ /α ζητείται για απασχόληση πρωινή ή 
απογευματινή. Εσωτερικές εργασίες, εξυπηρέτηση 
πελατολογίου. Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@
gmail.com, τηλ: 6986 212664.

ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΗ και αναπτυσσόμενη πολυεθνική, 
ζητά Συνεργάτιδα για τηλεφωνική εξυπηρέτηση 
πελατών, με επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδικό 
πνεύμα και θετική παρουσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: careernow@in.gr, κωδ: ΤΕ2.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ κέντρο στο Μαρούσι ζητά Υπαλλή-
λους Γραφείου, έμπειρες /ους Αgents με σκοπό 
την προώθηση προϊόντων. Προσφέρεται σταθε-
ρός μισθός ασφάλεια, bonus επίτευξης στόχου. 
Χώρος ευχάριστος εύκολα προσβάσιμος. Τηλ: 
6987 712232.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Galaxynet, ζητούνται 2 άτομα 
με προϋπηρεσία σε τηλεφωνικό κέντρο για κα-
θημερινή 5θήμερη πρωινή εργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: job@galaxynet.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εισαγωγική εταιρία με φίλτρα νερού 
ζητά άτομα για ημιαπασχόληση, με εμπειρία για το 
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Σταθερός μισθός 
και bonus. Τηλ: 210 8020550.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών ζητά άτομα με εμπειρία στο 
τμήμα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης εισερχόμενων 
εξερχόμενων κλήσεων. Παρέχεται εκπαίδευση 
και σταθερός μισθός. Τηλ: 6987 712232.

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ εταιρία ζητά έμπειρες Telemarketers. 
Παρέχονται μισθός, ασφάλιση, bonus. Τηλ: 210 
2288390, 6949 099477.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ όμιλος ζητά άτομα για το τμήμα καταγρα-
φής και εξυπηρέτησης πελατών. Τηλ: 211 9964006.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ζητείται άμεσα από αναπτυσσόμενη 
εταιρία, με άριστες επικοινωνιακές και οργανω-
τικές ικανότητες. Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης. 
Τιμή 1200€. Βιογραφικά στο e-mail: perynine@
gmail.com.

ΚΥΡΙΟΣ -α ζητείται άμεσα για απασχόληση πρωινή 
ή απογευματινή. Εσωτερικές εργασίες, εξυπη-
ρέτηση πελατολογίου. Βιογραφικά στο e-mail: 
tzaneti.n@gmail.com, τηλ: 6986 212664.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ εισοδήματος, η Nova Real-Estate, 
ψάχνει Συνεργάτες για εξυπηρέτηση πελατών, 
προκειμένου να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες 
ανάγκες της στην Αθήνα. Εκπαίδευση-άριστες 
αμοιβές-σύγχρονο σύστημα εργασίας-ευχάριστο 
περιβάλλον-μεγάλο πελατολόγιο. E-mail: spigos@
novarealestate.gr, 210 6458952, κος Σπίγγος.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών επιμόρφωσης στην 
Αθήνα ζητά άμεσα Πωλητές με προϋπηρεσία στις 
τηλεφωνικές πωλήσεις. Απαραίτητα καλή γνώση 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΗ και αναπτυσσόμενη πολυεθνική, 
ζητά Συνεργάτιδα για τηλεφωνική εξυπηρέτηση 
πελατών, με επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδικό 
πνεύμα και θετική παρουσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: careernow@in.gr, κωδ: ΤΕ1.

ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ γραφείο (πλησίον Φιξ) ζητεί-
ται άτομο για τηλεφωνική προσέγγιση υποψηφίων 
πελατών όχι τηλεπώληση. Απαραίτητη σχετική 
προϋπηρεσία. Παρέχονται σταθερές απολαβές 
και bonus. Τηλ: 6944 457249, 6932 523222, 
ώρες γραφείου.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για μερική απασχόληση, δυ-
νατότητα εργασίας και μέσω internet και από 
το χώρο τους. Τηλ: 6986 150911.

ΣΤΕΛΕΧΗ Διαφόρων Ειδικοτήτων ζητούνται για 
υποδοχή, νομικό, διαχείριση και εξυπηρέτηση 
πελατών. Άμεση πρόσληψη, υψηλές αποδοχές. 
Τηλ: 211 5554805.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από ιδιωτική εταιρία για 
τα τμήματα εξυπηρέτησης και διαχείρισης πελα-
τολογίου. Ευέλικτο ωράριο, άμεση πρόσληψη, 
υψηλές αποδοχές. Τηλ: 211 5554883.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά άτομα για μερική ή πλήρης απα-
σχόληση, δυνατότητα εργασίας από το internet. 
Ευέλικτο ωράριο, συνεχής εκπαίδευση. Μεγάλο 
εισόδημα. Βιογραφικά στο e-mail: kat.tsigri@
gmail.com, τηλ: 6945 300616, κα. Κατερίνα.

ΟΜΙΛΟΣ Συμπληρωμάτων διατροφής προσλαμ-
βάνει Προσωπικό για το τμήμα εξυπηρέτησης 
και καταγραφής πελατών. Απαραίτητη γνώση 
Η/Υ και Αγγλικών. Τηλ: 211 5554925.

ΑΤΟΜΑ με εμπειρία σε τηλεφωνικές πωλήσεις, 
ζητούνται για προώθηση τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών. Σταθερός μισθός, ασφάλεια, ημερήσια 
bonus. Πλησίον ΗΣΑΠ Πειραιά. Τιμή 400€. Τηλ: 
213 0396500.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για τηλεφωνική ενημέρωση, 
διαφήμισης και προβολής σε έντυπα εφημερίδων, 
με εμπειρία στη διαφήμιση, ευχέρεια λόγου και 
επαγγελματισμό. 4ωρη, 6ωρη, 8ωρη απασχό-
ληση. Αποδεδειγμένη προηγούμενη εμπειρία. 
Τηλ: 210 8696309.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται για τηλεφωνικό κέντρο 
από πολυδύναμο κέντρο αισθητικής στη Γλυφάδα. 
Τηλ: 210 8940403.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ κέντρο διαχείρισης πελατών 
υαλορανικού οξέος ζητεί άτομα ανεξαρτήτου 
ηλικίας για εξυπηρέτηση πελατών. Ευέλικτα 
ωράρια πρωινά - απογευματινά, μισθός στα-
θερός. Τηλ: 211 2122087.

CALL CENTER εξυπηρέτησης νέων πελατών 
σταθερής τηλεφωνίας στον Πειραιά ζητά να προ-
σλάβει άτομα. Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση, 
σταθερός μισθός, ασφάλιση, μισθός 300 ευρώ. 
Τηλ: 213 0396500.

ΕΤΑΙΡΙΑ τηλεπωλήσεων παραφαρμακευτικών 
προϊόντων ζητεί άτομα για τις θέσεις Τηλεφω-
νητών, παραγγελιοληψίας. Άμεση πρόσληψη, 
απογευματινή 4ωρη ή 6ωρη εργασία. Τηλ: 211 
2122087.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ -τριες ζητούνται από ομάδα 
marketing, για εσωτερική πώληση γνωστού 
ηλεκτρονικού οδηγού αναζήτησης. Πρωινά 
- απογευματινά τμήματα, μισθός, ΙΚΑ, bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@firmagroup.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για τηλεφωνικές πωλήσεις και 
γραμματειακή υποστήριξη. Απαραίτητη προϋπη-
ρεσία τουλάχιστον 3 έτη. Άριστη γνώση Η/Υ, 
Αγγλικής. Βασικές γνώσεις λογιστικής. Ικανότητα 
επικοινωνίας, ετοιμολογία και γρήγορη αντίληψη. 
Βιογραφικό στο e-mail: info@pcrama.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από AE στο Χαλάνδρι άτομα με ευ-
χέρεια επικοινωνίας για τηλεφωνική ενημέρωση 
πελατών. 4ωρη απογευματινή απασχόληση, μισθός 
σταθερός, ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: 
energodynamiki2014@gmail.com, κωδ: 71.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ με ευχέρεια λόγου, ζητούνται από 
τηλεφωνικό κέντρο για απογευματινή εργασία, 
6ωρη, 5ωρη, 4ωρη. Μισθός σταθερός και bonus, 
εξέλιξη αναλόγως προσόντων. Τηλ: 211 1044003.

ΑΝ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ομαδικότητας και φιλοδοξίας 
σας διακατέχει ελάτε, γιατί ανώνυμη εταιρία, ζητά 
άτομα για στελέχωση τηλεφωνικού κέντρου. 
Άμεση πρόσληψη, σταθερός μισθός και bonus. 
Άμεση εξέλιξη. Τηλ: 211 1044010.

Προωθητές - Merchandisers - 
Πωλήσεις Ex-Van
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για προώθηση αρωμάτων 
στο κέντρο. Τηλ: 6974 107979, κος Δημήτρης.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων με έδρα τον Χολαργό ζητεί 
Πωλητές τους, με εμπειρία 2 ετών στις πωλήσεις 
μικρής λιανικής, για ανάπτυξη πελατολογίου με δικό 
μεταφορικό μέσον. Περιοχή Ν. Προάστια. Βιογρα-
φικά στο e-mail: secretary@ferro.gr, κωδ: “POL”.

ZHTEITAI Promoter Καπνικών Προϊόντων. 
Απαραίτητα προσόντα: πολύ καλή εμφάνιση 
και επικοινωνία, κάτοικος Ξάνθης/Κομοτηνής, 
κάτοχος διπλώματος ΙΧ. Προσφέρονται: μόνιμη 
3ήμερη/οχτάωρη απασχόληση, μισθός, ασφά-
λιση. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο e-mail: 
info@upgr.gr.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί άτομα με καλό 
παρουσιαστικό, 3 φορές την εβδομάδα για εσω-
τερικές-εξωτερικές δουλειές και ραντεβού με 
πελάτες. Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή moto 
χαμηλού κυβισμού. E-mail: info@firmagroup.
gr, τηλ: 210 6454406.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης - Αντιπρόσωπος για πώληση 
ολοκληρωμένης σειράς καλλυντικών προϊόντων 
με βάση το ελαιόλαδο, για περιοχές Ν. Αττικής, 
Πελλοπόννησο, Κυκλάδες. Επιθυμητό προσόν 
η προϋπηρεσία σε αντίστοιχο υπεύθυνο πόστο. 
Τηλ: 6970 418434.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για promotion. Οι ενδιαφε-
ρόμενες μπορούν να περάσουν απο τα γραφεία 
καθημερινές 10:00-15:00. New Think Promotion. 
Εύκολη πρόσβαση με το αστικό Ν. 6 (Στάση Α. 
Παπανδρέου). Α. Παπανδρέου 58 - Καλαμαριά 
Άγιος Ιωάννης.

ΑΓΓΛΙΚΗ εκπαιδευτική εταιρία ζητεί άτομο για 
part time απασχόληση. Ευχέρεια ταξιδιών εντός 
Ελλάδος. Απαραίτητη εμπειρία σε διδασκαλία 
Αγγλικών. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο 
e-mail: info@aheadbooks.com.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ πλατφόρμα αναζητά κάτοχο 
voucher για το τμήμα ανάπτυξης πελατολογίου - 
προώθησης. Τηλ: 211 8000650, κα Κουσκούση.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για δημιουργία δικτύου προ-
ώθησης ιστοσελίδων-διαφημίσεων και εργασία 
μέσω internet. Εργασία από το σπίτι. Βιογρα-
φικά στο e-mail: make_your_own_business@
yahoo.com.

ΑΠΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ εταιρία ζητούνται εμφανίσιμες 
και περιποιημένες, με εμπειρία, για διήμερη/τρι-
ήμερη απασχόληση στο χώρο των super market. 
Τηλ: 210 9351024, 210 9351074, 210 2715503.

ΑΠΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ εταιρία ζητούνται νέοι και 
νέες, εμφανίσιμοι για ειδικές ενέργειες σε ποτά-
τσιγάρα. Παρέχονται αμοιβή και ασφάλιση. Τηλ: 
210 9351024, 210 9351074, 210 2715503.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στον τομέα των 
εισαγωγών επιθυμεί: 1 Πωλητή για προώθηση 
νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων και 1 Πωλητή 
για πρoώθηση πρώτων υλών ζαχαρόπλαστικής. 
Προμήθειες επι των πωλήσεων. Απαραίτητη προ-
ϋπηρεσία. E-mail: office1.balkan@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έξυπνα, δραστήρια, εκπαιδεύσιμα 
άτομα για προώθηση βιολογικών προϊόντων από 
πολυεθνική στο χώρο της υγείας και ευεξίας. 
Εργασία μεγάλου οικονομικού ενδιαφέροντος 
με ευέλικτο ωράριο. E-mail: marioikonomou@
gmail.com, τηλ: 6936 344260.

H ΕΤΑΙΡΙΑ promoton Kick αναζητά εμφανίσιμες 
Promoters για ημιαπασχόληση, με διαθεσιμότητα 
για καθημερινή full time απασχόληση σε προω-
θητικές ενέργειες της Nespresso σε καταστήματα 
ηλεκτρονικών ειδών. Τηλ: 210 2852911, 210 
2852913.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός /ή για ηλεκτρονική προώθηση 
τουριστικών δραστηριοτήτων στη Μύκονο μέσω 
website, social media, etc,και την παρακολούθηση 
κρατήσεων. Μερική απασχόληση και ποσοστά από 
το χώρο σας. E-mail: mykonianspiti@orancon.
gr, τηλ: 6936 521085.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες (6) δυναμικοί ευχάριστοι 
επικοινωνιακοί, για προώθηση προϊόντος πολυ-
εθνικής εταιρίας (όχι τηλεφωνικές πωλήσεις, 
όχι καλλυντικά), χωρίς κεφάλαιο και με ποσοστό 
κέρδους 93%. Προοπτικές εξέλιξης. Αχαρνές. 
6945 702884

ΑΠΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ εταιρία ζητούνται νέες εμ-
φανίσιμες και περιποιημένες, με εμπειρία στο 
χώρο για πενθήμερη απασχόληση σε καταστήματα 
καλλυντικών. Τηλ: 210 9351024, 210 9351074, 
210 2715503.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ Συνεργάτες ζητούνται για το το-
μέα εκπαίδευσης, ευεξίας, διατροφής, εποπτείας, 
με υψηλές αποδοχές, δυνατότητα προσωπικής 
ανάπτυξης, ταξίδια, καριέρα, όχι πλασιέ ή ντίλερ. 
Τηλ: 69861 509611.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για promotion σε εταιρία στην 
περιοχή Πικερμίου. Τηλ: 6989 895730.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ Αντιπρόσωπος (άνδρας ή γυναί-
κα), ζητείται από εταιρία επίπλων, με δικό του 
μεταφορικό μέσο, για προώθηση προϊόντων 
σε Αττική και περιφέρεια. Απαραίτητη σχετι-
κή προϋπηρεσία, μισθός και extra. Τηλ: 210 
9916626, 6984 477008, ώρες επικοινωνίας 
09:00-21:00.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται για προώθηση προϊόντων 
καθαριστικών για H/Y και κινητά Apple IPhone 
και Samsung. Τηλ: 6977 197445.

ΕΤΑΙΡΙΑ προώθησης προϊόντων προσλαμβάνει 
νέες -ους για προώθηση προϊόντων. Επικοινω-
νιακή -ος με προσεγμένη εμφάνιση. Βιογραφικά, 
με φωτογραφία, στο e-mail: glamourpromoting@
gmail.com.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών στο Παγκράτι ζη-
τούνται Αισθητικοί με ικανότητα πωλήσεων για 
προώθηση των προϊόντων μας σε προκαθορι-
σμένο ραντεβού. Παρέχονται έξοδα μετακίνη-
σης, bonus, ασφάλεια. Βιογραφικά στο e-mail: 
tzinadimopoulou@gmail.com, τηλ: 210 7247308.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ με εμπειρία στις πωλήσεις ζητείται 
για την προώθηση επιχειρηματικής πρότασης 
σε ξενοδοχεία με δυνατότητα συχνών ταξιδί-
ων. Μισθός συν ποσοστά. E-mail: aegeanreic@
hcthinktank.gr, τηλ: 6940 837343.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κυρίες, κύριοι για να εργαστούν ως 
Πωλητές Καλλυντικών μεγάλης πολυεθνικής 
εταιρίας από κατάλογο, με μεγάλα ποσοστά και 
μπόνους. Βιογραφικά στο e-mail: zoivoliraki@
yahoo.gr.

ΑΠΟ ΟΜΙΛΟ διαφημιστικής εταιρίας ζητούνται 
άμεσα 3 νέοι-νέες για διανομή έντυπου υλικού 
και προώθηση. Βιογραφικά στο e-mail: info@
haroumenapaidia.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ promotion ζητά άτομα (κάτοχοι αυτοκι-
νήτου) για εποπτεία events. Βιογραφικά, έως 1 
/12, στο e-mail: adavari@wizworksadv.gr, τηλ: 
210 3641101, ώρες επικοινωνίας 11:00-16:00.

συνέχεια στη σελ. 26

YACHTING COMPANY

Yacht Operations  
Manager / Port Captain

Qualifications: Senior captain, management and port agency experience   
Summary of job purpose: Oversees and executes duties for management fleet    
Key responsibilities and accountabilities: 
•Oversees yacht management fleet operations 
•Coordinates movements with charter manager 
•Liaison with captains 
•Liaison with technical division on scheduling maintenance and repairs of management fleet yacht 
•Arranges and assigns port agents 
•Signs on and dismisses crew. 
•Assigns bunkering 
•Receives routine and periodic reports of management fleet 
•Prepares management fleet monthly reports for yacht manager and general manager 
•Handles flag administration matters, regulatory and ISM issues 
•Fleet Insurance monitoring and adjustments.

Scope: Senior position of responsibility with authority over operations and movements of yachts. 
Report for cash, provisioning, fuel, port agency, crewing, Flag regulatory paperwork and berthing needs.

Please send your CV in English to the following e-mail: companycvv@gmail.co

H RAINBOW WATERS, η Νο1 εταιρεία ψυκτών νερού και οικιακών φίλτρων στην Ελλάδα, επιθυμεί να 
προσλάβει στέλεχος στο τμήμα marketing στα γραφεία της στις Αχαρνές Αττικής:

Στέλεχος Marketing 
(κωδ. θέσης MA15)

Η εταιρεία μας, αναζητά δύο (2) άτομα για τη στελέχωση σε νέο ξενοδοχείο κλασσικού τύπου 5 
αστέρων 60 κλινών στη Μύκονο:

Διευθυντής Ξενοδοχείου 
(κωδ. Δ.Ξ.)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο κολεγίου, ΤΕΙ, ΑΕΙ ιδανικά διοίκησης 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 
•Προϋπηρεσία πέντε (5) ετών σε αντίστοιχη θέση 
σε ξενοδοχείο 5 αστέρων 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Άριστη γνώση δύο ξένων γλωσσών. 
•Πολύ καλή γνώση εφαρμογών Ms-Office 
•Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας,  
οργάνωσης και διαπραγμάτευσης  
Περιγραφή θέσης: 
•Άμεση ανάληψη της γενικής διεύθυνσης  
του ξενοδοχείου 
•Οργάνωση και καθορισμός εσωτερικών  

κανονισμών λειτουργίας της ξενοδοχειακής 
μονάδας 
•Σχεδιασμός στρατηγικής πωλήσεων  
και marketing καθορίζοντας την εμπορική  
και τιμολογιακή πολιτική 
•Επικοινωνία και σύναψη συμβολαίων με tour 
operators καθώς και επαφές με ευρύτερους 
φορείς της τουριστικής βιομηχανίας 
•Επιλογή, διοίκηση και αξιολόγηση προσωπικού 
•Στενή συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους 
ανακαίνισης κλπ

Υπεύθυνος επικοινωνίας-αποστολή  
βιογραφικών: Kaplanis@notion.com.gr.  
Υπόψη: κ. Αντώνη Καπλάνη.

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Συνεργασία στο σχεδιασμό και ανάλυση  
των προϊόντων της εταιρείας 
•Εταιρικό και προϊοντικό branding (σχεδιασμός 
και υλοποίηση στρατηγικής) 
•Συμμετοχή στη διοργάνωση δραστηριοτήτων 
marketing, όπως συμμετοχή σε εκθέσεις,  
εκδηλώσεις προβολής κτλ. 
•Δημιουργία προωθητικού υλικού (διαφημιστικά 
έντυπα, συσκευασίες προϊόντων κτλ) 
•Σύνταξη newsletters, δελτίων τύπου, εταιρικών 
επιστολών 
•Διαχείριση παραγωγής μακετών σε συνεργασία 
με τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα τμήματα της εταιρίας 
•Δημιουργία εικαστικών για εταιρική ιστοσελίδα, 
social media 

Προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής ΑΕΙ ή ΤΕΙ  
•Τουλάχιστον 1-2 χρόνια προϋπηρεσία  
σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη χρήση γραπτού λόγου - σύνταξης  
κειμένου 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Δημιουργικές ιδέες 
•Άνεση στην επικοινωνία  
και τη συνεργασία 
•Πολύ καλή γνώση των προγραμμάτων  
MS-Office 
•Επιθυμητή γνώση Photoshop, Illustrator, 
inDesign 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες υποψηφίους)

Προσφέρονται: Ανταγωνιστικός μισθός, συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητα προσωπικής και επαγγελ-
ματικής εξέλιξης σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας.

Επικοινωνία: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα, αναφέροντας τον 
κωδικό θέσης, στο e-mail: hr@rainbowwaters.gr ή στο fax: 210 8003362. Θα απαντηθούν τα βιο-
γραφικά που ενδιαφέρουν την εταιρεία. Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

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

Πωλητής με έδρα την 
 Ευκαρπία Θεσσαλονίκης

Περιγραφή θέσης: Προώθηση και τεχνική υποστήριξη των προϊόντων της ALUMIL στη Β. Ελλάδα. 
Ενδυνάμωση υφιστάμενου και ανάπτυξη νέου πελατολογίου. Η θέση αναφέρεται στον επιθεωρητή πω-
λήσεων Β. Ελλάδος.

Προσόντα: 
•Εμπειρία σε οργανωμένη διεύθυνση πωλήσεων 
(ιδανικά στο χώρο των δομικών υλικών) 
•Πτυχίο μηχανολόγου/ πολιτικού μηχανικού ΑΕΙ/ 
ΤΕΙ 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Δυνατότητα ταξιδιών  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με τη βαρύτητα 
της θέσης και την αξιολόγηση επιλογής  

•Μεταβλητές αποδοχές σύμφωνα με το σύστημα 
διοίκησης απόδοσης 
•Συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση 
•Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Μετακίνηση από και προς το χώρο εργασίας  
με εταιρικό λεωφορείο   
Αποστολή βιογραφικών (αναφέροντας  
τον τίτλο της θέσης): http://www.alumil.com/
gr/etaireia/anthropino-dunamiko/upovoli-
viografikou/

Senior .Net Programmer
Job location: Athens 
Job number: 00260029 
Schedule: Full-time

Accenture Technology Solutions is a wholly-owned subsidiary of Accenture that employs technology 
enthusiasts who focus on application development, systems administration work, and software maintenance 
providing practical programming and technology implementation for business.

Job description: Delivery Lifecycle professionals envision, estimate, define, build and deploy Accenture’s 
solutions using standard delivery assets to improve clients’ delivery approach.

A Senior .NET Programmer assists in the development, delivery and management of technology-based 
business solutions. He/she has 2-3 years of experience in coding, testing and implementing configuration 
changes and assisting in the design of software applications to meet both functional and technical 
requirements.

Key responsibilities may include: 
•Supporting the technical design process by participating in the analysis of technical application 
requirements. 
•Assisting in implementing analyses that will identify requirements related to people, processes 
and technology 
•Participating in implementing the technical infrastructure. 
•Assisting in the integration of technical and application components 
•Coding and testing program modules; assisting in design 
•Maintaining, tuning and repairing applications; providing user support 
•Participating in execution and documentation of tests 
•Ability to work creatively and as team member  
Qualifications: 
Professional skill requirements: 
•Senior programmer with experience in .NET development, and more specific: 
-Very good programming skills (Object Oriented, Data Types, Methods, Algorithms, Generics, 
Interfaces, Delegates, Inheritance, Repetitions, Classes, Polymorphism, Arrays, etc. ) 
•.NET Framework 
•VB.NET, C#, T-SQL, LINQ 
•WCF, ASP.NET / WPF / Win Forms 
•MVC / MVVM 
•XML, SOAP, JSON, REST, XAML, HTML, CSS, JavaScript, Jquery 
•Ability to work as a team member 
•Ability to work creatively and analytically in a problem-solving environment 
•Desire to work in an information systems environment 
•Fluency in Greek and English (verbal and written) 
•Degree of AEI or TEI 
•Flexibility

Send your CV to the following link: http://careers.accenture.com/gr-en/jobs/Pages/jobdetails.aspx
?lang=en&job=00260029&carsec=10260.

FAMAR S.A., a leading international service provider in health care industry with activities both in the 
Greek and the Western European area, seeks to recruit for its business unit in Avlona:

Shift  
Supervisor Packaging

The position holder will report to the head  
of production & head of packaging and will 
be responsible for: 
•Coordination of packaging departments in 
order to achieve daily production targets. 
•Supervision of SOP implementation and 
assurance that everyone complies with the GMP 
standards. 
•Participation in meetings with planning 
department to define production and packaging 
lines plan. 
•Optimization of production and packaging 
resources utilization. 
•Leadership and guidance while working 
alongside with shift line technicians and 
operators/workers.  
Prerequisites: 
•University degree in chemical engineering 

/ mechanical engineering / chemistry 
(postgraduate studies will be considered  
as an asset) 
•2-5 years work experience, in a similar 
position, preferably in the pharmaceutical 
industry 
•Computer literacy 
•Fluent in English 
•Managerial and technical skills  
We offer: 
•Attractive remuneration package 
•Continuous training and development 
•Career opportunities / challenges within an 
international corporate environment

If you believe you fulfill the above mentioned 
requirements, please send your curriculum vitae 
(indicating position code) to the following link: http://
famarforms.applymycv.gr/mainsite/careers.html
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ΝΕΕΣ, επικοινωνιακές, εμφανίσιμες ζητούνται 
άμεσα από εταιρεία promotion για προωθητικές 
ενέργειες. Βιογραφικά, με φωτογραφία, έως 
01/12, στο e-mail: adavari@wizworksadv.gr, τηλ: 
210 3641101, ώρες επικοινωνίας 11:00-16:00.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία ζητά Υπαλλήλους για full-
time/part-time με αντικείμενο την προώθηση 
εκπαιδευτικών βιβλίων στα Ιωάννινα. Απαραί-
τητα δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ., γνώση Αγγλικών, 
επιθυμητή διδακτική εμπειρία και ιδιοκτησία Ι.Χ. 
αυτοκινήτου. E-mail: karen.hillsidepress@
yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αντιπρόσωποι, από εταιρία που 
χρηματοδοτεί Δήμους-ξενοδοχεία-καταστήματα 
κλπ., για την αντικατάσταση σωμάτων φωτισμού 
παλαιάς τεχνολογίας με την νέα τεχνολογία LED 
που εξοικονομεί έως και 90% στο ηλεκτρικό 
ρεύμα. E-mail: enosi.efe@gmail.com, τηλ: 210 
6033934.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται από εκδοτική εταιρία για 
full time, για προώθηση εκπαιδευτικών βιβλίων 
στην περιοχή της Καβάλας, με δίπλωμα οδήγη-
σης Ι.Χ, γνώση Αγγλικών (πολύ καλό επίπεδο), 
επιθυμητή διδακτική εμπειρία, ιδιοκτησία Ι.Χ. 
E-mail: thillside@hol.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητεί άτομα για σταθερή και 
μόνιμη συνεργασία (όχι μισθωτούς), για προώ-
θηση και διανομή καφέ. Βιογραφικά στο e-mail: 
sakthess@yahoo.gr.

ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ - Πωλητές Προϊόντων Τηλεπι-
κοινωνίας, Απόφοιτοι Λυκείου, ζητούνται για 
μακροχρόνιο πρόγραμμα promotion. Απαραί-
τητα: ευγένεια, ευφράδεια λόγου. Παρέχονται 
μισθός, ασφάλιση, εκπαίδευση, στήριξη. Τηλ: 
6987 600966, ώρες επικοινωνίας 10:00-18:00.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται από εκδοτική εταιρία 
Aγγλικών διδακτικών βιβλίων, για full-time/part-
time με αντικείμενο την προώθηση εκπαιδευτικών 
βιβλίων. Απαραίτητα δίπλωμα οδήγησης, κάτοχος 
ΙΧ αυτοκινήτου, γνώση Αγγλικών, Proficiency, 
επιθυμητή διδακτική εμπειρία. E-mail: info@
elthillside.com.

ΑΠΟ ΟΜΙΛΟ εταιριών ζητείται έμπειρος Manager 
στις πωλήσεις Door2Door. Απαιτείται προϋπη-
ρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: mm@orosimonet.
gr, τηλ: 210 96183133.

ΤΡΟΦΙΜΩΝ εταιρία ζητεί άτομα για 3ήμερη 
απασχόληση, σε super market. Ημερομίσθιο, 
ασφάλιση. Τηλ: 210 8258053.

ΜΟΝΤΕΛΑ ζητούνται από διαφημιστική εταιρία 
για προώθηση τσιγάρων. Τηλ: 210 8258054.

Στελέχη Λιανικής Πώλησης - 
Εμποροϋπάλληλοι
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα τον Κεραμεικό ζητεί νέους 
Συνεργάτες για τη στελέχωση της στους τομείς: 1)
διαχείρισης λιανικών πωλήσεων - εξυπηρέτησης 
πελατών, 2)διαφήμισης - marketing, 3)οργάνω-
σης δικτύου πωλήσεων. Ευέλικτο πρόγραμμα, 
δυνατότητα καριέρας. Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εσωτερικός Πωλητής από κατάστημα 
τηλεπικοινωνιών στη Νέα Μάκρη. Η θέση αφορά 
πώληση υπηρεσιών - προϊόντων, εξυπηρέτηση 
συνδρομητών. Ωράριο καταστημάτων. Βιογραφικά 
στο e-mail: sales2sequence.gr.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ για αρτοζαχαροπλαστείο, ζητείται. 
Πλήρης απασχόληση, κατά προτίμηση με προ-
ϋπηρεσία. Τηλ: 6946 165545.

ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων, ζητεί Πωλητή -τρια με 
προϋπηρεσία στην πώληση βιβλίου, για κατά-
στημα στην περιοχή της Νίκαιας. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@hartorama.gr. Τηλ: 210 5147588.

ΑΤΟΜΑ δραστήρια ζητούνται για ανάπτυξη πε-
λατολογίου χονδρικής/λιανικής και αναζήτηση 
ανθρώπινου δυναμικού για σοβαρή διεθνή εται-
ρία. Απολαβές βάσει μηνιαίου συνολικού τζίρου. 
Άμεσο ξεκίνημα. Σχετική εμπειρία θα εκτιμηθεί. 
E-mail: ioannav77@hotmail.gr.

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ εταιρία αρτο-ζαχαροπλαστικής 
ζητά για το υποκατάστημα Αθηνών Προϊστάμε-
νο Πωλήσεων. Τουλάχιστον 4ετή προϋπηρεσία 
στο χώρο των τροφίμων. Γνώσεις στη διοίκηση 
πωλήσεων. Αποδοχές αναλόγως προσόντων. 
Χρήση αυτοκινήτου. E-mail: entresooo@gmail.
com, τηλ: 210 4283510.

H ΕΤΑΙΡΙΑ Kick ζητά άμεσα Πωλήτριες με δι-
αθεσιμότητα για καθημερινή απασχόληση σε 
καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών. Τηλ: 210 
2852911, 210 2852913.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για κατάστημα εποχιακών 
ειδών για τη χριστουγεννιάτικη περίοδο, κατά 
προτίμηση κάτοικος Βριλησσίων ή κοντινών 
περιοχών. Βιογραφικά στο e-mail: a.koukou@
hotmail.com.

Η DIL Fashion Group επιθυμεί να προσλάβει 
για τα καταστήματα της MaxMara Πωλήτριες. 
Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών ή Ρώσικων και 
επιθυμητή προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@dil.gr, κωδ: REA14.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ σε ζαχαροπλαστείο στη Γλυφάδα 
ζητείται. Απαραίτητες δεξιότητες: η άνεση στην 
επικοινωνία, εστίαση στην εξυπηρέτηση, προ-

ϋπηρεσία στην εστίαση ή σε ζαχαροπλαστείο. 
Βιογραφικά στο e-mail: alexa.anastasiou@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές -τριες με εμπειρία από 
κατάστημα μοντέρνου ρουχισμού στη Ρόδο. Βι-
ογραφικά, με φωτογραφία, στο e-mail: acro@
oporo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χημικός, χωρίς στρατιωτικές υποχρε-
ώσεις, με δίπλωμα οδήγησης ως Πωλητής σε 
κατάστημα δομικών στο Μοσχάτο. Βιογραφικά 
στο e-mail: sintecno@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εσωτερικός Πωλητής από κατάστημα 
τηλεπικοινωνιών στο Γέρακα. Η θέση αφορά 
πώληση υπηρεσιών - προϊόντων, εξυπηρέτηση 
συνδρομητών. Ωράριο καταστημάτων. Βιογραφικά 
στο e-mail: sales@sequence.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για πρατήριο υγρών 
καυσίμων στα Νότια Προάστια, με προϋπηρεσία 
σε εταιρικά πρατήρια. Τηλ: 6977 271138, ώρες 
επκοινωνίας 12:00-20:00 καθημερινά.

Η OPTICAL Papadiamantopoulos αναζητά 
Διευθυντή Υποκαταστήματος corner γυαλιών 
ηλίου στο Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος. Απαραίτητη 
προϋπόθεση εμπειρία στη λιανική. Άριστη γνώση 
Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
optical.gr.

Ο ΜΕΛΙΑΡΤΟΣ στο Μοναστηράκι ζητεί Πωλητές, 
Σέρβις, ευχάριστα, επικοινωνιακά άτομα με όρεξη 
για εργασία. Απαραίτητη σχετική εμπειρία στο 
τομέα. Βιογραφικά στο e-mail: hr@meliartos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένη Πωλήτρια για κατάστημα 
γυναικείων ενδυμάτων στον Πειραιά. Βιογρα-
φικά στο e-mail: dina.lilipali@gmail.com τηλ: 
6972 257735.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με γνώσεις cafe, με εμπειρία 
από αρτοποιείο. Περιοχή Αμπελόκηποι Αθηνών. 
Τηλ: 6975 829429, 211 1848868.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ με εμπειρία σε πωλήσεις φο μπιζού, 
ζητείται από εταιρία για στελέχωση καταστήματος. 
Τηλ: 210 3215932.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Χασάπηδες με εμπειρία 1 χρό-
νο, Αγγλική γλώσσα, για εργασία στην Αγγλία, 
£6.50/ώρα. Διαμονή δωρεάν, άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΠΩΛΗΤΗΣ /τρια ζητείται από γνωστή αλυσίδα κα-
ταστημάτων υποδημάτων, για πλήρης απασχόληση 
στην Κηφισιά, Αθήνα. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: workwithus@fratellikarida.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Υπάλληλος με κάρτα ανερ-
γίας για θέση πλήρους εργασίας σε πλυντήριο 
αυτοκινήτων. Απαραίτητα προσόντα: όρεξη για 
δουλειά, ευχάριστη παρουσία, πνεύμα συνερ-
γασίας. Έδρα Θεσσαλονίκη. Τηλ: 6986 685929.

ΑΤΟΜΟ με voucher από Καλαμαριά ζητείται ως 
Πωλήτρια για εργασία στο αρτοζαχαροπλαστείο 
Καλή Μέρα στον Αγ. Ιωάννη, Καλαμαριάς. Βι-
ογραφικά στο e-mail: tsatsosalex@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Πωλητές /τριες, Διακο-
σμητές /τριες, για μεγάλη έκθεση επίπλων στη 
Θεσσαλονίκη. Άμεση και μόνιμη εργασία. Βιο-
γραφικά με φωτογραφία στο e-mail: biografika.
dpt@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια -ής με προϋπηρεσία στην 
επώνυμη γυναικεία ένδυση για κατάστημα λια-
νικής στα Β. Προάστια. Βιογραφικά στο e-mail: 
dnkben@gmail.com.

ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ ζητείται για ημιαπασχόληση από 
κρεοπωλείο στις Αχαρνές. Τηλ: 2407247.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ για υποδοχή πελατών και πώληση 
ρούχων, ζητείται. Απαραίτητη η κάρτα ανεργίας, 
γνώση χειρισμού των Social Media. Βιογραφι-
κά με φωτογραφία στο e-mail: gymperisteri@
gmail.com.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ πεπειραμένη ζητείται από κατάστημα 
γυναικείων ενδυμάτων στη Γλυφάδα. Απαραίτητη 
γνώση Η/Υ (εμπορικού πακέτου). Βιογραφικά στο 
e-mail: scalini1@otenet.gr, τηλ: 210 9888028.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από τουριστικό κατάστημα 
στην Πλάκα. Εμφανίσιμη, με γνώση Αγγλικών 
- Ρωσικών, προαιρετικά και με άλλες γλώσ-
σες, προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
plakasagora@gmail.com, τηλ: 210 3212627, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-14:00.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ καταστήματος ζητείται από κα-
τάστημα παιχνιδιών στο Μαρούσι. Επιθυμητή 
εμπειρία στις πωλήσεις. Μόνιμη συνεργασία. 
Τηλ: 210 6232122.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ έμπειρη ζητείται από κατάστημα γυ-
ναικείων ενδυμάτων επί της 25ης Μαρτίου στο Ν. 
Ψυχικό. Προϋπηρεσία απαραίτητη, ικανοποιητικές 
αποδοχές. Τηλ: 210 6746367.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Optical Papadiamantopoulos ζητά 
Πωλητή-τρια γυαλιών ηλίου, με προϋπηρεσία 
σε πωλήσεις, άριστη γνώση Αγγλικών και H/Y 
για οπτικό κατάστημα εντός Αεροδρομίου Ελ. 
Βενιζέλος. Βιογραφικά στο e-mail: hr@optical.gr.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ λιανικής με εμπειρία σε χώρους 
αρτοποιίας - ζαχαροπλαστικής, ζητούνται από 
κεντρικό κατάστημα στην Αθήνα. Τηλ: 6949 
405946, 6945 421156.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ταμίες σε Supermarket στο Κατάρ. 
Ευχάριστη προσωπικότητα, σχετική εμπειρία, 
άριστη γνώση Αγγλικών. Μισθός από $800/
μήνα, δωρεάν διαμονή, μετακίνηση, διατροφή. 
E-mail: allianceresourcegr@gmail.com, τηλ: 
210 6142490.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εσωτερικός Πωλητής για κατάστη-
μα αλυσίδας τηλεπικοινωνιών για τις περιο-
χές Γέρακα - Βριλήσσια. Μερική απασχόληση, 
πρωινό ωράριο, Βιογραφικά στο e-mail: sales@
sequence.gr.

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ Κωνσταντινίδης επιθυμούν 
να προσλάβουν Πωλητή-τρια. Πολύ καλά Αγγλικά, 
Η/Υ, απαραίτητη προϋπηρεσία σε λιανική πώληση, 
ευχάριστη παρουσία, ευχέρεια στην επικοινωνία, 
επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ. Θα εκτιμηθεί προϋ-
πηρεσία στον τομέα των Αρτοζαχαροπλαστείων. 
E-mail: support@konstandinidis.gr.

Στελέχη Πωλήσεων B2B -  
Μηχανικοί Πωλήσεων
Η ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ματαλών - Ε.Τζάφου ΑΕ με είδη 
χαρτοπωλείου, ζητά πεπειραμένο περιοδεύων 
Πωλητή, για τη Βόρεια Ελλάδα. Βιογραφικά 
στο e-mail: mariachronaki@amatalon.gr, κωδ: 
ΠΒΕ-12/14.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα τον Κεραμεικό ζητεί νέους 
Συνεργάτες για τη στελέχωση της στους τομείς: 1)
διαχείρισης λιανικών πωλήσεων - εξυπηρέτησης 
πελατών, 2)διαφήμισης - marketing, 3)οργάνω-
σης δικτύου πωλήσεων. Ευέλικτο πρόγραμμα, 
δυνατότητα καριέρας. Τηλ: 6973 910604.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών internet, με δε-
καετή παρουσία στο χώρο, αναζητά άτομα, να 
στελεχώσουν το τμήμα πωλήσεων. Εύρεση/
διαχείριση νέου πελατολογίου. Προαπαιτού-
μενα: εμπειρία στις πωλήσεις διαδικτυακών 
υπηρεσιών, εξαιρετικές ικανότητες σε επικοι-
νωνία-διαπραγμάτευση-επαγγελματική εμφάνιση. 
CE-mail: office@sigmaweb.gr.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Πωλήσεων ζητούνται άμεσα, για 
συνεργασία με εμπορική εταιρία, για στελέχωση 
εμπορικού τμήματος. Συνεχής εκπαίδευση, υψηλές 
αποδοχές. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Εισοδήματα 
από 500€ μηνιαίως. Τηλ: 6943 950447.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟΣ όμιλος ζητεί Στελέχη Πωλήσεων, 
για επάνδρωση τμήματος πωλήσεων. Παρέχεται 
εκπαίδευση, διαπιστεύσεις, δυνατότητα εξέλιξης 
καριέρας. Απόφοιτοι ΤΕΙ ή ΑΕΙ, Η/Υ, Αγγλικά. 
Φιλόδοξοι, επικοινωνιακοί. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται άμεσα από εμπορική εταιρία 
για στελέχωση τμήματος πωλήσεων. Επιθυμητή 
γνώση Η/Y. Τηλ: 6943 950447.

ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία ελαστικών και ζαντών 
ζητείται Πωλητής ως Επιθεωρητής Πωλήσεων 
στην Αττική, με δυνατότητα να ταξιδεύει περιοδι-
κά. Η προϋπηρεσία στον κλάδο του αυτοκινήτου 
θα ληφθεί υπόψιν. E-mail: info@autostrata.gr, 
τηλ: 2310 700286.

ΑΤΟΜΑ Υπεύθυνα ζητούνται, με πραγματική 
θέληση για δουλειά, συνεπή σε στόχους και 
φιλόδοξα, για συνεργασία στο τομέα των πω-
λήσεων, χονδρικής/λιανικής, σοβαρής διεθνούς 
εταιρίας. Παρέχεται υποστήριξη/εκπαίδευση, 
ικανοποιητικά εισοδήματα άνω του βασικού. 
E-mail: ioannav77@hotmail.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες-Πωλητές. 
Για ραντεβού καλέστε. Τηλ: 6944 623430, ώρες 
επικοινωνίας 9:00-12:00, κα Κουρούκλη Χαρά.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται άμεσα από εμπορική εταιρία 
για στελέχωση τμήματος πωλήσεων. Επιθυμητή 
γνώση Η/Υ. Περιοχή Νέος Κόσμος. Τηλ: 6973 
910604.

ΑΤΟΜΑ 5 ζητούνται για τη στελέχωση επιχείρη-
σης με έδρα την Πλ. Μαβίλη. Προϋπηρεσία στον 
κλάδο πωλήσεων και διαχείρισης πελατολογίου 
επιθυμητή. Ευελιξία στο ωράριο. Παρέχεται πλήρης 
εκπαίδευση. Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής-τρια σε κλάδο κρασιών. 
Περιοχή κάλυψης Ν. Θεσσαλονίκης. Γνώση 
Αγοράς. O Πωλητής-τρια θα απευθύνεται σε 
τελικά σημεία. Εταιρία Terranica (χονδρικό 
εμπόριο ποτών και τροφίμων). E-mail: info@
terranica.gr, τηλ: 23315 04732, 6946 508140.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές από εκδοτική εταιρία 
στη Μεταμόρφωση. Βασικός μισθός και bonus 
από την πρώτη ημέρα. Βιογραφικά στο e-mail: 
personnelstr@gmail.com, κωδ: pol.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής-τρια σε κλάδο κρασιών. 
Περιοχή κάλυψης Ν. Ημαθίας, Ν. Πέλλας, Ν. 
Κοζάνης. Γνώση Αγοράς. O Πωλητής-τρια θα 
απευθύνεται σε τελικά σημεία. Εταιρία Terranica. 
E-mail: info@terranica.gr, τηλ: 23315 04732, 
6946 508140.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα άτομα ως Εξωτερικοί Πω-
λητές στον τομέα υγείας/ομορφιάς. Ευέλικτο 
ωράριο, άμεσο ξεκίνημα, ικανοποιητικές απο-
λαβές με ποσοστά. Επιπλέον bonus αυτοκινήτου, 
δυνατότητα καριέρας. Βιογραφικά στο e-mail: 
ioannav77@hotmail.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά 3 άτομα με βασικές 
γνώσεις internet για ημιαπασχόληση. Βιογρα-

φικά στο e-mail: tzaneti.n@gmail.com, τηλ: 
6986 212664.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 1 άτομο για συνεργασία απο εμπορική 
επιχείρηση. Ελεύθερο ωράριο, άμεσο ξεκίνημα, 
πλήρης εκπαίδευση. Όχι πωλήσεις πόρτα-πόρ-
τα. Απαραίτητες γνώσεις internet και H/Y. Τηλ: 
23410 70332.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στον κλάδο 
των ειδών πολυτελείας, θυγατρική της Aquila 
Hotels & Resorts, ζητά:Υπεύθυνο Πωλήσεων 
Εξωτερικού. Απαραίτητα προσόντα: άριστη γνώ-
ση της Αγγλικής γλώσσας, 5ετής προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: sg@aquilahotels.com.

ΑΤΟΜΑ δραστήρια ζητούνται για ανάπτυξη πε-
λατολογίου χονδρικής/λιανικής και αναζήτηση 
ανθρώπινου δυναμικού για σοβαρή διεθνή εται-
ρία. Απολαβές βάσει μηνιαίου συνολικού τζίρου. 
Άμεσο ξεκίνημα. Σχετική εμπειρία θα εκτιμηθεί. 
E-mail: ioannav77@hotmail.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα άτομα για συνεργασία με 
πολυεθνική εταιρία. Χωρίς επένδυση. Ευέλικτο 
ωράριο, αμοιβή βάση παραγωγικότητας. Δωρεάν 
ενημέρωση χωρίς δέσμευση. Εφικτό εισόδημα 
από την πρώτη στιγμή. E-mail: saveyourtime@
aloexperts.gr, τηλ: 6932 323936, 6949 291855.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ για πω-
λήσεις στον κλάδο των τροφίμων. Προϋπηρεσία 
επιθυμητή. Προσφέρονται αποδοχές αναλόγως 
προσόντων, ασφάλιση ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: 
ankardiane@gmail.com.

ALFAVAD is always looking for motivated people 
to join the team, Pre-Sales Security Engineer. 
Visit the site to see the requirements. CVs: hr@
alfavad.com.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται με επαγγελματισμό και συ-
νέπεια για ανεξάρτητη συνεργασία με σοβαρή 
διεθνή εταιρία. Παρέχεται εκπαίδευση/στήριξη, 
άμεσο ξεκίνημα, αμοιβές κι εξέλιξη ανάλογα με 
τα προσόντα και την επίτευξη στόχων. E-mail: 
ioannav77@hotmail.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορίας καφέ με έδρα τη Λάρισα ζητά 
Εξωτερικό Πωλητή για την πόλη του Βόλου. 
Απαραίτητα κάτοχος αυτοκινήτου και προϋπη-
ρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: enkarpo@gmail.
com, τηλ: 2410 284514.

ΕΜΠΕΙΡΟΙ Διαφημιστές και Πωλητές ζη-
τούνται, με άνεση στις δημόσιες σχέσεις, για 
πώληση διαφημιστικού χρόνου τηλεοπτικών 
εκπομπών. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο 
e-mail: cnpmediapro@gmail.com.

Η HORIZON international transports προσφέ-
ρει θέση Διεύθυνσης Πωλήσεων, με έδρα τη 
Μαγούλα-Αττικής. Απαιτούνται: 5χρόνια πωλη-
σιακής εμπειρίας στο χώρο των μεταφορών-
logistics, υψηλές διαπραγματευτικές ικανότητες, 
εστίαση στο αποτέλεσμα, γλώσσες:Αγγλικά/
Γνώση Ιταλικών θα συνεκτιμηθεί. E-mail: hr@
horizon-sa.gr.

ΠΩΛΗΤΕΣ -τριες με προϋπηρεσία στο χώρο των 
τροφίμων-ποτών, με ΙΧ, ζητούνται από Ποτοποιία 
Α.Ε. για πωλήσεις σε Αττική-Επαρχία. Μισθός, 
ασφάλεια, ποσοστά, προοπτικές εξέλιξης. E-mail, 
με φωτογραφία: info@amorgion.gr, κωδ: ΕΞΩ-
ΤΕΡΙΚΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα δραστήρια με διάθεση, να 
εκπαιδευτούν για συνεργασία με πολυεθνική στο 
χώρο της υγείας και ευεξίας. Ευέλικτο ωράριο, 
ικανοποιητικές αποδοχές και εισοδήματα από 
δικαιώματα. E-mail: marioikonomou@gmail.
com, τηλ: 6936 344260.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ζητείται από παγκόσμια εταιρία 
διατροφής, για ανάπτυξη και οργάνωση δικτύου. 
Επικοινωνιακό άτομο, για ανεξάρτητη συνεργασία. 
Τομέας δικτυακού εμπορίου λιανικής πώλησης. 
Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται άμεσα από εμπορική εταιρία, 
όχι ντίλερ - πλασιέ. Σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 
6973 910604, ώρες επικοινωνίας 08:00-19:00.

ΑΤΟΜΑ 5 ζητούνται άμεσα για τη στελέχωση 
επιχείρησης με έδρα την περιοχή Zωγράφου. 
Προϋπηρεσία στον κλάδο πωλήσεων και δια-
χείρισης πελατολογίου επιθυμητή. Ευελιξία στο 
ωράριο. Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για στελέχωση εμπορικού 
τμήματος ιστοσελίδας. Τηλ: 6938 188499.

ZHTOYNTAI άτομα υπεύθυνα και συνεπή σε 
στόχους, για ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων 
και ομάδας συνεργατών. Ευκαιρία καριέρας, 
ικανοποιητικές αμοιβές βάσει μηνιαίου συνο-
λικού τζίρου. Έξτρα μπόνους αυτοκινήτου και 
ηγεσίας. Προσωπικό ωράριο εργασίας. Ε-mail: 
ioannav77@hotmail.gr.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται 2 από εμπορική εταιρία δραστή-
ρια και υπεύθυνα άτομα για συνεργασία. Τιμή 550€. 
Βιογραφικά στο e-mail: perynine@gmail.com.

ΑΤΟΜΟ ζητείται άμεσα από εμπορική εταιρία. 
Τιμή 600€. Βιογραφικά στο e-mail: perynine@
gmail.com.

ΑΤΟΜΟ ζητείται άμεσα από εμπορική εταιρία. 
Τιμή 600€. Βιογραφικά στο e-mail: vitrovin@
gmail.com.

ΑΝ ΕΧΕΤΕ 2 - 3 ώρες ελεύθερο χρόνο και εν-
διαφέρεστε για σοβαρά εισοδήματα με ευέλικτο 
ωράριο και μεγάλες προοπτικές εξέλιξης, ζη-
τούνται άτομα από εμπορική εταιρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: perynine@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορική ζητά άτομα για εργασία. Τιμή 
980€. Βιογραφικά στο e-mail: vitrovin@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά 3 άτομα για ημιαπα-
σχόληση, με βασικές γνώσεις internet για ημια-
πασχόληση. Bιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@
gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων με έδρα τον Χολαργό ζητεί 
Πωλητές τους, με εμπειρία 2 ετών στις πωλήσεις 
μικρής λιανικής, για ανάπτυξη πελατολογίου με 
δικό μεταφορικό μέσον. Περιοχή Ν. Προάστια. 
Βιογραφικά στο e-mail: secretary@ferro.gr, 
κωδ: “POL”.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέα άτομα Πωλητές Εστίασης, για την 
ομάδα, ευγενικά, ευχάριστα και ευπαρουσίαστα. 
Απαραίτητες προϋποθέσεις όρεξη για εργασία 
και ένας χρόνος προϋπηρεσία στον κλάδο. Βιο-
γραφικά στο e-mail: hr@meliartos.gr.

ZHTOYNTAI φιλόδοξοι Συνεργάτες με επικοι-
νωνιακές δεξιότητες από νέα ταχύτατα αναπτυσ-
σόμενη εταιρία! Επιθυμητή γνώση H/Y. Δίνεται 
προμήθεια 90% στο καλύτερο προϊόν της αγοράς. 
Ευέλικτο ωράριο! Θέσεις περιορισμένες!! Τηλ: 
6980 056676.

Ιατρικοί Επισκέπτες -  
Πωλητές Υγείας
ΕΤΑΙΡΙΑ με αντικείμενο το φαρμακευτικό 
marketing ζητά Πωλήτριες, ευπαρουσίαστες με 
2ετή προϋπηρεσία στο χώρο του φαρμακείου, 
δίπλωμα ΙΧ, γνώση Η/Υ. Η εταιρία προσφέρει 
μισθό, bonus, αυτοκίνητο. E-mail, με φωτογραφία: 
biografikacvirakleio@yahoo.com.

Η MED on line 24η ιατρική βοήθεια, ζητά 3 Συ-
νεργάτες για εξωτερικές πωλήσεις. Προσφέρει 
μισθό, ασφάλιση ΙΚΑ, ιδιωτική ασφάλιση και 
πρόσθετα bonus επίτευξης στόχων. Βιογραφικά 
στο e-mail: cvmed@medonline.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής καλλυντικών προϊόντων 
ζητεί να προσλάβει Πωλητές -τριες για πωλήσεις 
στο χώρο του φαρμακείου. Προϋπηρεσία δεκτή. 
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@delkamgroup.gr.

Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ εταιρία Pethealth ΕΠΕ εν-
διαφέρεται να προσλάβει Συνεργάτη για ενημέ-
ρωση κτηνιατρείων και φαρμακείων, με έδρα 
το Ηράκλειο Κρήτης, με τουλάχιστον 2-3 χρόνια 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο 
e-mail: hr@pethealth.gr.

ANATS AE εταιρία ιατροτεχνολογικών προϊό-
ντων, ζητά Πωλητές Φαρμακείου με προϋπηρεσία. 
Δυνατότητα μετακίνησης, γνώση Η/Υ, Αγγλικά 
για συνεργασία με ποσοστά επί πωλήσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@anats.gr, fax: 210 
7625077, κωδ: Δ115.

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ και Διατροφολόγος, έμπει-
ρος Πωλητής Συμπληρωμάτων Διατροφής 
Βιοκαλλυντικών, στο κέντρο Αθήνας, ζητείται. 
Μη καπνιστής, οικολογική συνείδηση. Μόνιμη 
εργασία, άμεση πρόσληψη, ικανοποιητική αμοιβή. 
Βιογραφικά στο e-mail: agapi@oikologoi.gr, τηλ: 
22950 38300.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ μας Manel Ιατρικά, ασχολείται με την 
κατασκευή και εμπορία ορθοπεδικών ειδών και 
ζητεί Ιατρικό Επισκέπτη ως Πωλητή-τρια, με δικό 
του μεταφορικό μέσο (κατά προτίμηση μηχανή-
μηχανάκι). E-mail: info@manel.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ιατρικοί Επισκέπτες από εταιρία 
διατροφής ως Πωλητές με προϋπηρεσία σε 
ειδικότητες Οικολόγων, Γενικών Χειρούργων, 
Ακτινοθεραπευτών και Γαστρεντερολόγων. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@nutriendi.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Farco, που δραστηριοποιείται στο 
χώρο διαφημιστικής υποστήριξης φαρμακείου, 
ζητάει Πωλητές για τη στελέχωση του τμήματος 
πωλήσεων. Απαραίτητα προσόντα: προϋπηρε-
σία στο χώρο του φαρμακείου. Βιογραφικά στο 
e-mail: farcolog@otenet.gr.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ Συνεργάτης Ιατρικός Επισκέπτης 
ή Πωλητής, ζητείται για Αθήνα. Απαιτείται πολύ 
καλή γνώση Η/Υ και Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: solutionmedical.sales@gmail.com.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στο Μαρούσι, ζητούνται 
Νοσηλευτές-τριες για προϊόντα υγείας στο τμή-
μα ενημέρωσης και εξυπηρέτησης. Εσωτερική 
θέση, σταθερός μισθός, ευχάριστο περιβάλλον 
εργασίας. Τηλ: 6987 712232.

ΕΤΑΙΡΙΑ άμεσων πωλήσεων ζητά άτομα (όχι 
μισθωτούς), για την προώθηση προϊόντων σε 
φαρμακεία και λοιπούς πελάτες λιανικής. Εμπειρία 
σε πωλήσεις επιθυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: 
giouvanoudiss@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές για τα προϊόντα Erythro 
forte. Κάτοχοι Ι.Χ που γνωρίζουν την αγορά του 
φαρμακείου. Υψηλές αποδοχές. Βιογραφικά στο 
e-mail: e.douridasmedical@gmail.com, τηλ: 
6934 006672.

συνέχεια στη σελ. 28

Η εταιρία ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, η κορυφαία εταιρία παραγωγής και εμπορίας κρασιών (ΜΠΟΥ-
ΤΑΡΗ, ΚΑΜΠΑΣ), ζητά να καλύψει άμεσα την παρακάτω θέση στελέχους με έδρα τη Θεσσαλονίκη:

Πωλητές /τριες
Κύρια καθήκοντα: 
•Υπεύθυνος για την επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων της περιοχής ευθύνης 
•Υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρίας σε όλα τα κανάλια διανομής (χονδρεμπόριο,  
λιανεμπόριο, επιτόπια κατανάλωση) 
•Ανάπτυξη νέου πελατολογίου 
•Διατήρηση & ανάπτυξη υφιστάμενου πελατολογίου 
•Εισήγηση ενεργειών και σχεδίων για τη μεγιστοποίηση της επιχειρηματικής ανάπτυξης της εταιρίας  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία 2 χρόνων σε ανάλογη θέση πωλήσεων καταναλωτικών προϊόντων 
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (MS office) 
•Δυνατότητα ταξιδίων 
•Ερασιτεχνική άδεια οδήγησης 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Τίτλος σπουδών (με εξειδίκευση στη διοίκηση επιχειρήσεων, θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν) 
•Αναπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας & διαπραγμάτευσης 
•Εξαιρετική ικανότητα οργάνωσης & συντονισμού δραστηριοτήτων 
•Ικανότητα ομαδικής εργασίας και προσαρμογής σε δυναμικό περιβάλλον 
•Εμπειρία, γνώσεις ή ενασχόληση με οινολογικά θέματα θα θεωρεί ως επιπλέον προσόν 
•Επαγγελματισμός και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα

Η εταιρία παρέχει εκπαιδευτική υποστήριξη, ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, δυνατότητες προ-
σωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν άμεσα βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: amalia.basiou@boutari.gr 
(υπόψιν δ/νσης ανθρώπινου δυναμικού).

Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Περιγραφή θέσης: 
•Παρακολούθηση παραγωγής σε συνεργασία  
με τα αρμόδια τμήματα στα συνεργαζόμενα εργο-
στάσια και αντιμετώπιση θεμάτων ποιότητας. 
•Επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές  
εσωτερικού και εξωτερικού. 
•Σύνταξη και τήρηση αρχείων σχετικών  
με προδιαγραφές προϊόντων. 
•Επισκέψεις στα συνεργαζόμενα εργοστάσια.  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος Τ.Ε.Ι. τεχνολογίας τροφίμων ή Α.Ε.Ι. 
επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων. 
•Άριστη γνώση & χρήση της αγγλικής  
γλώσσας (προφορικό και γραπτό λόγο) επιπέδου 
Proficiency. 

•Προϋπηρεσία επιθυμητή. 
•Εξαιρετική γνώση Η/Υ. 
•Υψηλή ικανότητα προφορικής-γραπτής  
επικοινωνίαs & ομαδικό πνεύμα. 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών  
& ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. 
•Ηλικία μέχρι 25 ετών.  
Παρέχονται: 
•Άριστο & δημιουργικό περιβάλλον εργασίας. 
•Πλήρης απασχόληση και πλήρες πακέτο  
αποδοχών. 
•Εκπαίδευση στα προγράμματα της εταιρείας.  
Αποστολή βιογραφικών στο φαξ: (210) 6856194 
ή με e-mail στο: cv@medbest.gr, website:  
www.medbest.gr

Προφίλ: 
Κύριες υπευθυνότητες: 
•Εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας  
της παραγωγής. Υπεύθυνος για την οργάνωση, 
τον προγραμματισμό και τον συντονισμό  
της διαδικασίας παραγωγής. 
•Έλεγχος της τήρησης των προγραμμάτων εργα-
σίας, των διαδικασιών ασφάλειας και υγιεινής 
και των κανόνων διασφάλισης ποιότητας.  
•Υπεύθυνος για την ασφάλεια και αποδοτικότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού.  
Βασικές δεξιότητες / ικανότητες: 
•Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας και  
συνεργασίας 
•Επιμονή και υπομονή για την επίτευξη στόχων 
και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
•Ικανότητα ιεράρχησης και διαχείρισης προτε-
ραιοτήτων 

•Ευελιξία και ικανότητα εργασίας υπό πίεση 
Απαιτήσεις εργασίας: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, τουλάχιστον 
3 έτη, σε βιομηχανία τροφίμων. 
•Πτυχίο ανώτερης/ανώτατης σχολής επιθυμητό 
σχετικό  με την επιστήμη & τεχνολογία τροφίμων 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδια 
•Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες  
Προσφέρουμε: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας. 
•Δυνατότητα εξέλιξης. 

Εάν έχετε όρεξη & διάθεση για εργασία, στείλτε 
το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
hr@freshways.gr με τον κωδικό ΥΒΠ.

H ανώνυμη εταιρεία MEDBEST S.A. με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής, που δραστηριοποιείται στο εξαγωγικό 
εμπόριο ειδών μεσογειακής διατροφής ζητά:

Βοηθό Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου/ 
Διασφάλισης Ποιότητας 

(Κωδ. ΤΕΧ.ΤΡ/02.14)

Η εταιρεία FRESHWAYS Ε.Π.Ε., με 10ετή παρουσία  στο χώρο των τροφίμων και συγκεκριμένα στην 
παραγωγή φρέσκων σάντουϊτς και έτοιμων σαλατών, για τη στελέχωση του τμήματος παραγωγής ζητά:

Υπεύθυνο Βάρδιας Παραγωγής

Τo κτήμα Σπυρόπουλου (ΑΡΚΑΣ Α.Ε) ζητεί:

Οινολόγο-Υπεύθυνο Παραγωγής  
στις Εγκαταστάσεις στο Αρτεμίσιο Αρκαδίας

Απαραίτητα προσόντα πτυχίο Α.Τ.Ε.Ι οινολογίας ή πτυχίων Α.Ε.Ι γεωπονικής, χημείας με MSc οινολο-
γίας, αγγλικά, ms- office.  
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση σε οινοποιείο. 
•Απαραίτητες γνώσεις οινολογικών εργασιών, κοστολόγησης, ISO, χειρισμός μηχανημάτων, οινοποί-
ησης, γλευκοποίησης,συσκευασίας κλπ. 
•Αμοιβή ανάλογη προσόντων.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@domainspiropoulos.com. Πληροφορίες: 6936 003101, 
website: www.domainspiropoulos.com

Η Blu Global είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τοποθέτησης προσωπικού στην Ευρώπη που συ-
νεργάζεται με κορυφαίους εργοδότες στην Αγγλία. Αναζητούμε για λογαριασμό πελάτη μας, υποψήφιους 
για άμεση στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Τεχνικοί Ένωσης Καλωδίων Χαλκού 
για εργασία στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ημερομηνία έναρξης εργασίας: Δεκέμβριος 
2014 - Ιανουάριος 2015  
Περιοχή εργασίας: Ηνωμένο Βασίλειο και Σκωτία 

Περιγραφή θέσης: Ο πελάτης μας, κορυφαίος πά-
ροχος ψηφιακών και τηλεπικοινωνιακών υπηρε-
σιών στο Ηνωμένο Βασίλειο, προσλαμβάνει άμεσα 
τεχνικούς ένωσης καλωδίων χαλκού οι οποίοι θα 
εργαστούν σε ένα έργο σχεδιασμένο να παρέχει 
ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πελάτες τους σε 
όλη τη χώρα. 

Το έργο αυτό περιλαμβάνει ποίκιλες εργασίες 
που πρέπει να εκτελεστούν και απαιτεί ομάδες 
των δύο ή τριών ατόμων.    
Αρμοδιότητες:  
•Ικανότητα λειτουργίας πίνακα (PCP Jointing) 
•Ανίχνευση σφαλμάτων 
•Εξωτερική καλωδίωση 
•Εργασία σε ύψη (στύλους) 
•Δημιουργία και διατήρηση αρχείων  
καθημερινών εργασιών (reports) 
•Δυνατότητα συχνών ταξιδιών σε Αγγλία  
και Ουαλία 
•Χρόνος εργασίας: 5/6 ημέρες την εβδομάδα    
Προφίλ υποψηφίου:  
•Τουλάχιστον ένα έτος εμπειρίας  

στις τηλεπικοινωνίες 
•Τουλάχιστον ένα έτος εμπειρίας σε τροφοδοσία 
καλωδιώσεων χαλκού (σε εξωτερικούς χώρους) 
•Αυτοπαρακινούμενος, με ισχυρά εσωτερικά 
κίνητρα και να είναι σε θέση να εργάζεται  
ανεξάρτητα 
•Άδεια οδήγησης B’ κατηγορίας 
•Καλή γνώση αγγλικών   
Παροχές:  
•Εκπαίδευση (DSLAM: εκπαίδευση PCP  
στο σύνολο της ροής εργασίας, έρευνα και 
αρμολόγησης  (PCP και DSLAM), καλωδίωση, 
κωδικοποίηση) 
•Εισαγωγική εκπαίδευση και κατάρτιση NRSWA 
•Τεκμηρίωση και APP / Ipad, CtMob ενημέρωση 
και πρακτική χρήση 
•Αμοιβή βάσει των εργασιών που εκτελέστηκαν 
(800-1200 GBP/εβδομάδα) 
•Πρόσθετες πληροφορίες θα παρέχονται  
σε επιλεγμένους υποψηφίους 
•Παροχή οχήματος και κάρτας καυσίμων

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογρα-
φικό σας σημείωμα στα Αγγλικά στη διεύθυνση: 
Cvgreece@blu-global.com. Όλες οι αιτήσεις θε-
ωρούνται αυστηρά εμπιστευτικές. Η Blu Global 
δε χρεώνει κανενός είδους προμήθεια στους 
υποψήφιους! “Completely Bespoke, Truly Global”.

Ο ξενοδοχειακός οργανισμός Karma Enterprises P.C., αναζητά για τη μονάδα Karma Porto Paros 
Hotel - Villas στην Πάρο, να καλύψει τη θέση:

Food & Beverage Manager 
Κωδικός Θέσης “FBMR”

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων Ελλάδος ή εξωτερικού 
•Προϋπηρεσία 3 χρόνια τουλάχιστον σε αντίστοιχη θέση σε 4* 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Άριστη χρήση Η/Υ (ειδικά φύλλα excel & budgeting) 
•Έλεγχος της λειτουργίας των επισιτιστικών τμημάτων 
•Επίτευξη ποιοτικών και οικονομικών στόχων με σκοπό την αύξηση του τζίρου 
•Έλεγχος και διαχείριση του κόστους όλων των επισιτιστικών τμημάτων 
•Να αναπτύσσει, παρακολουθεί και ελέγχει τη σωστή λειτουργία των τμημάτων 
•Να παίρνει πρωτοβουλίες και να αναπτύσσει στρατηγική 
•Να ακολουθεί την πολιτική και τις ποιοτικές προδιαγραφές της εταιρείας 
•Να αξιολογεί και να αναθέτει αρμοδιότητες στους υφιστάμενους του σύμφωνα με τις ικανότητες  
και τις δεξιότητές τους 
•Ηλικία από 30 έως 45 ετών  
Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρία μας προσφέρει: 
•Καλές προοπτικές και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή εντός του χώρου του ξενοδοχείου (για τους εκτός Πάρου υποψήφιους)

Παρακαλώ όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό σας σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία 
δηλώνοντας τον κωδικό στο e-mail: info@karmaportoparos.com. Τα στοιχεία των αιτήσεων θα 
παραμείνουν εμπιστευτικά. Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τις / τους υποψήφιες/ους που ανταπο-
κρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.
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Ιατροί - Νοσηλευτές - Διασώστες 
- Υγεία - Φαρμακευτική
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Nοσηλευτής/τρια για απασχόληση σε 
εταιρία συμβούλων που δραστηριοποιείται στον 
τομέα της ασφάλειας και υγείας στην εργασία στην 
περιοχή των Αθηνών. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@process.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φυσικοθεραπεύτρια για spa, σε ξε-
νοδοχείο στα Καλάβρυτα. Προσφέρουμε διαμο-
νή-φαγητό-μισθός-ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: 
email@villa-oneiro.gr, τηλ: 6945 776821.

ΙΑΤΡΟΣ ειδικευμένος στη Γενική Ιατρική, ζητείται 
για συνεργασία με μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων 
στον Πειραιά. Τηλ: 210 4250543, 6944 545283.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στο Μαρούσι, ζητούνται 
Νοσηλευτές-τριες για προϊόντα υγείας στο τμή-
μα ενημέρωσης και εξυπηρέτησης. Εσωτερική 
θέση, σταθερός μισθός, ευχάριστο περιβάλλον 
εργασίας. Τηλ: 6987 712232.

ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ - Διαιτολόγος ζητείται για 
συνεργασία με εταιρία υγιεινής διατροφής. Τηλ: 
6943 950447.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φυσιοθεραπεύτρια (Μasser) σε spa 
σε ξενοδοχείο στα Καλάβρυτα. Προσφέρεται 
διαμονή-φαγητό-μισθός-ΙΚΑ. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@b-alexopoulos.gr, τηλ: 6980 857584.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ιατροί με ειδικότητα ή συναφών 
επαγγελμάτων για στέγαση ή συστέγαση σε 
πολυιατρείο στο Περιστέρι. Τηλ: 6944 381841, 
ώρες επικοινωνίας 07:00-24:00.

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ φαρμακείο των κοινωνικών 
δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας στο 
Δήμο Ιλίου, ζητά Φαρμακοποιό για το πρόγραμμα 
Ίλιον-Στήριξη. Τηλ: 210 2610798.

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ Διατροφολόγοι ζητούνται, για 
εργασία στο τομέα της υγιεινής διατροφής και 
ευεξίας. Ευέλικτο ωράριο, δυνατότητα εξέλιξης. 
Τηλ: 6986 150911.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ -ες ζητούνται, για άμεση πρό-
σληψη σε κλινικές της Αγγλίας. Υψηλός μηνιαίος 
βασικός μισθός, γνώσεις Αγγλικής γλώσσας. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στην Αγγλική γλώσσα 
στο e-mail: mediconnect1@web.de.

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ και Διατροφολόγος, έμπει-
ρος Πωλητής Συμπληρωμάτων Διατροφής 
Βιοκαλλυντικών, στο κέντρο Αθήνας, ζητείται. 
Μη καπνιστής, οικολογική συνείδηση. Μόνιμη 
εργασία, άμεση πρόσληψη, ικανοποιητική αμοιβή. 
Βιογραφικά στο e-mail: agapi@oikologoi.gr, τηλ: 
22950 38300.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ φύσης, Μαρκόπουλο Ωρωπού, 
ζητεί Γιατρό και Νοσηλευτή. Έμπειρους, πρόληψης 
και φυσικής φαρμάκου θεραπείας ασθενειών. 
Μη καπνιστές. Βιογραφικά στο e-mail: agapi@
oikologoi.gr, τηλ: 22950 38300.

ΝΟΣΟΚΟΜΑ ζητείται για ωράριο 08:00-18:00, 
καθημερινά, κατά προτίμηση κάτοικος Παλαιού 
Φαλήρου και πλησίον. Τηλ: 6936 728167.

ΙΑΤΡΟΣ Ρευματολόγος, Παθολόγος ή γενικής 
ιατρικής ζητούνται για συνεργασία σε ιατρείο 
περιοχής Λεωφ. Αλεξάνδρας - Γκύζη, με ευνοϊ-
κούς όρους. Δυνατότητα παραχώρησης γραφείου. 
Βιογραφικά στο e-mail: nosos@otenet.gr.

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ και Εργοθεραπευτής ζη-
τούνται για νεοσύστατο θεραπευτήριο για τη νέα 
χρονιά, στην Αίγινα. Βιογραφικά στο e-mail: 
logosekfrasipraksi@gmail.com.

ΒΟΗΘΟΙ Νοσηλευτών στην Αγγλία ζητούνται 
άμεσα, για νοσοκομεία της Αγγλίας. Πτυχίο 
Νοσηλευτικής, εμπειρία 1έτους σε μονάδες 
εντατικής νοσηλείας,επείγοντα, παιδιατρική, 
θαλάμους, γνώση Αγγλικών, £16,271-£19,268. 
E-mail: allianceresourcegr@gmail.com, τηλ: 210 
6142490.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ /τριες στην Αγγλία ζητούνται, για 
νοσοκομεία της Αγγλίας. Πτυχίο Νοσηλευτικής, 
εμπειρία 1έτους σε μονάδες εντατικής νοσηλείας, 
επείγοντα, παιδιατρική, θαλάμους, γνώση Αγγλικών, 
£21,388-£27,901. E-mail: allianceresourcegr@
gmail.com, τηλ: 210 6142490.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ -ές γηροκομείου με 3 χρόνια 
προϋπηρεσία, ζητούνται για δουλειά στη Νότια 
Γερμανία με βασικές γνώσεις Γερμανικών Α2. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@dialogos.net.gr.

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ζητείται από θεραπευτικό 
κέντρο με εμπειρία και μπλοκ παροχής υπηρε-
σιών. Βιογραφικά στο e-mail: exairi@yahoo.gr.

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ζητείται από σύγχρονο διαγνω-
στικό κέντρο. Περιοχή Δυτικών Προαστίων. Τηλ: 
210 5052302.

ZHTOYNTAI Διαιτολόγοι-Διατροφολόγοι, Αισθητι-
κοί ως προσωπικοί Σύμβουλοι υγιεινής διατροφής 
και ευεξίας. Ωράριο ευέλικτο, ικανοποιητικές 
αποδοχές και εισοδήματα από δικαιώματα. Βι-
ογραφικά στο e-mail: marioikonomou@gmail.
com, τηλ: 6936 344260.

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - Διατροφολόγοι ζητούνται για 
προσωπικοί Σύμβουλοι υγιεινής διατροφής και 
ευεξίας. Ευέλικτο ωράριο, καλές αποδοχές. Τηλ: 
6972 481595.

Δικηγόροι - Νομικές Υπηρεσίες - 
Διαχείριση Χρεών
ΣΤΕΛΕΧΗ διάφορων ειδικοτήτων, ζητούνται 
για υποδοχή, νομικό, διαχείριση και μηχανο-
γράφηση. Άμεση πρόσληψη. Ασφάλιση, ΙΚΑ. 
Τηλ: 211 5554823.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο έναντι Πρωτοδικείου 
Αθηνών ζητά Δικηγόρο με τουλάχιστον 10 έτη 
προϋπηρεσία στα δικόγραφα και ακροατήρια για 
εσωτερική συνεργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
resume@otenet.gr.

Η TALIS S.A, για λογαριασμό πελάτη, εταιρίας 
παροχής υπηρεσιών, ζητά Υπεύθυνο νομικού 
τμήματος, για απογευματινή ημιαπασχόληση. 
Απαραίτητα προσόντα: Προϋπηρεσία 3ετή, πτυχίο 
Νομικής, άριστη γνώση Microsoft Office, άρι-
στα Αγγλικά. E-mail: cv@talis.gr, κωδ: Legal 
Department.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο επιθυμεί συνεργασία με 
απόφοιτο Νομικής Σχολής, για τη θέση Γραμ-
ματέως - Συντονιστή Υποθέσεων δικηγορικού 
γραφείου. Βιογραφικά στο e-mail: mgratsia@
gratsia-lawoffice.gr.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο επιθυμεί συνεργασία: α) 
με Δικηγόρο με εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών, 
κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. β) 
με Δικηγόρο με εξειδίκευση στο Ευρωπαϊκό 
Δίκαιο. Βιογραφικά στο e-mail: mgratsia@
gratsia-lawoffice.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δικηγόρος με 5ετή εμπειρία σε δικό-
γραφα και παραστάσεις. Αμοιβή τα γραμμάτια με 
την κατάθεση των δικογράφων, ή και παράσταση. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobslinks1@gmail.com, 
κωδ: LAW-R-sk.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ κίνημα ζητά Δικηγόρο με οικολο-
γική κοινωνική συνείδηση, 20ετή εμπειρία σε 
αστικό, εμπορικό, διοικητικό δίκαιο, δεκτοί και 
συνταξιούχοι. Βιογραφικά στο e-mail: agapi@
oikologoi.gr, τηλ: 6972 873974.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ή Δικηγόρος, ζητείται για 
συστέγαση σε γραφείο έναντι για δικαστηρίων 
τέως Σχολής Ευελπίδων. Τηλ: 210 8251635, 
6944 501041.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία προσλαμβάνει Υπάλληλο 
για νομική διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
με εξερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις. 4ωρη 
απασχόληση, ωράριο Δευτέρα-Παρασκευή 17:00-
21:00 και Σάββατο 10:00-14:00. Σταθερός μισθός, 
ΙΚΑ, bonus. E-mail: human.resources.ath@gmail.
com, κωδ: «PCOL_SK».

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ νέες -οι ζητούνται για ημιαπασχόληση 
με εμπειρία πολυμηχανημάτων fax-μορφοποίηση 
κειμένων-Ταχυδακτυλογράφοι-ξένες γλώσσες-
Ορθογράφοι-Κειμενογράφοι-Συνταγματολόγοι-
Ερευνητές νόμων περί εθνικών εκλογών, ευρω-
εκλογών, δημοτικών, στατιστικών υπηρεσιών. 
E-mail: pan.eur.in.mi.me@gmail.com, τηλ: 210 
6130513, 210 8030457.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ζητείται, έμπειρος/η, μάχιμος, 
δυναμική προσωπικότητα για έλεγχο σε υπο-
θηκοφυλακεία, Νοτίων Προαστίων, πολλών 
αγοραστών, αν αγόρασαν υποδειχθέντα ακίνητα. 
Όπου αγόρασαν δρομολόγηση αγωγών-διαταγών 
πληρωμών. Αμοιβή τα γραμμάτια αγωγών-δια-
ταγών πληρωμών. E-mail: e.m.g.inter.trade@
gmail.com, κωδ: LAW-REAL-SK.

ΣΤΕΛΕΧΗ διαφόρων ειδικοτήτων ζητούνται, για 
νομικό, διαχείριση, διαφημιστικό, για εταιρία ια-
τρικών πόρων με άμεση πρόσληψη. Ευέλικτο 
ωράριο και σταθερό μισθό. Τηλ: 211 9964006.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ με άριστη γνώση Αγγλικών και Γερ-
μανικής γλώσσας, καλή χρήση H/Y, ζητούνται από 
δικηγορικό γραφείο στη Γλυφάδα. Βιογραφικά 
στο e-mail: dinikas@otenet.gr, τηλ: 210 8941914.

Εκπαίδευση - Θετικές και Ειδικές 
Επιστήμες - Μεταφράσεις
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ εργαστήριο ζητά Βιολόγο (διάρκεια 
έργου 10 μήνες) με εμπειρία σε βασικές τεχνικές 
(nucleic acid isolation-PCR-Cell cultures). Τυχόν 
εμπειρία στο αντικείμενο της βιοπληροφορικής 
θα εκτιμηθεί. E-mail συμπεριλαμβανομένων των 
εργαστηριακών τεχνικών: info@allergy.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής -τρια Αγγλικής γλώσσας 
με εμπειρία στη νομική ορολογία (legal English) 
για μαθήματα σε Στελέχη Επιχειρήσεων στα Β. 
Προάστια. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@executive-
communication.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές /τριες Γερμανικών 
μητρικής γλώσσας με τουλάχιστον 3 χρόνια 
προϋπηρεσία, για εντατικά μαθήματα Γερμανι-
κών από Α1-Β1 επίπεδο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@dialogos.net.gr.

ΤΟ ONLINE φοιτητικό φροντιστήριο Exampanel 
ζητά συνεργασία με μεταπτυχιακούς και διδα-
κτορικούς απόφοιτους ψυχολογίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobs@exampanel.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής Μηχανολογίας με διδακτική 
εμπειρία στα αντίστοιχα μαθήματα των ΕΠΑΛ, 
από φροντιστήρια Μ.Ε στις περιοχές Ν. Σμύρνης 
και Π.Φαλήρου. Βιογραφικά στο e-mail: info@
fasmaedu.net.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία στη Μεταμόρφωση ζητά 
Δημοσιογράφους για πρακτική, με προοπτικές 
πρόσληψης και καριέρας. Μικροέξοδα πληρωμένα 
έως 150€. Βιογραφικά στο e-mail: personnelstr@
gmail.com, κωδ: pra.

ΜΕΓΑΛΗ εκδοτική εταιρία στη Μεταμόρφωση ζητά 
Δημοσιογράφους για μόνιμη απασχόληση (κείμε-
νο, σύνταξη, internet, social media). Βιογραφικά 
στο e-mail: personnelstr@gmail.com, κωδ: dim.

ΑΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί νέο, κοινωνικό, με γνώσεις 
και διάθεση, για να ασχοληθεί με τον τομέα εκ-
παιδευτικής ρομποτικής για παιδιά. Βιογραφικά 
στο e-mail: jina@why.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές όλων των ειδών χορού. 
Επιθυμητή η εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: 
dancewaveschool@gmail.com, τηλ: 23151 13000, 
ώρες επικοινωνίας 17:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Γερμανικών μητρικής 
γλώσσας με τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρε-
σία, για εντατικά μαθήματα Γερμανικών από 
Α1-Β1 επίπεδο. Βιογραφικά στο e-mail: info@
dialogos.net.gr.

ΤO EKΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ So easy Αγίου Δημητρίου, 
ζητά Καθηγήτρια Αγγλικών, native speaker, για 
διδασκαλία σε μεγάλα επίπεδα. Προετοιμασία 
πτυχίων και business προγράμματα. Βιογραφικά 
στο e-mail: agdimitrios@soeasy.gr, τηλ: 210 
9825760.

ΚΕΝΤΡΟ Αγγλικό δημιουργικής απασχόλησης 
στην Άνοιξη ζητεί Καθηγήτρια Αγγλικών (απόφοιτη 
Αγγλικής Φιλολογίας ή πτυχιούχος Νηπιαγωγός 
κάτοχος Proficiency), κάτοικος γύρω περιοχών. 
Βιογραφικά στο e-mail: kourtidoumargarita@
gmail.com, τηλ: 6980 029050.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ οίκος ζητεί Συγγραφείς καλογραμμέ-
νων έργων προς έκδοση παιδικών, λογοτεχνικών, 
ιστορικών, λεξικών και άλλων. Διανέμονται σε 
βιβλιοπωλεία της Αθήνας, επαρχίας και εξωτε-
ρικού. E-mail: info@siderisbooks.gr, τηλ: 210 
3301161.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χημικός, χωρίς στρατιωτικές υποχρε-
ώσεις, με δίπλωμα οδήγησης ως Πωλητής σε 
κατάστημα δομικών στο Μοσχάτο. Βιογραφικά 
στο e-mail: sintecno@otenet.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά Τεχνολόγο Τροφίμων 
με σχετική εμπειρία για τη θέση του Υπεύθυνου 
Παραγωγής Φαγητού. Απαραίτητη η γνώση κο-
στολόγησης συνταγολογίων. Βιογραφικά στο 
e-mail: texnologostrofimwn2014@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Τούρκικης γλώσσας 
από κεντρικό φροντιστήριο Θεσσαλονίκης, για 
άμεση συνεργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
soniapap23@yahoo.gr.

Η OTEACADEMY ζητάει Kαθηγητές-τριες Η/Υ 
με πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ Πληροφορικής, για εκ-
παίδευση βασικών αρχών internet. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία στην εκπαίδευση. Περιοχές: Χίος, 
Λέσβος, Σάμος. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
oteacademy.gr.

Η OTEACADEMY ζητάει Kαθηγητές-τριες Η/Υ 
με πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ Πληροφορικής, για εκ-
παίδευση βασικών αρχών internet. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία στην εκπαίδευση. Περιοχές: Κέρκυρα, 
Κεφαλονιά, Λευκάδα, Ζάκυνθος. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@oteacademy.gr.

Η OTEACADEMY ζητάει Kαθηγητές-τριες Η/Υ 
με πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ Πληροφορικής, για εκ-
παίδευση βασικών αρχών internet. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία στην εκπαίδευση. Περιοχές: Χα-
νιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@oteacademy.gr.

Η OTEACADEMY ζητάει Kαθηγητές-τριες Η/Υ 
με πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ Πληροφορικής, για εκ-
παίδευση βασικών αρχών internet. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία στην εκπαίδευση. Περιοχές: Δράμα, 
Καβάλα, Έβρος, Ροδόπη, Ξάνθη. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@oteacademy.gr.

Η OTEACADEMY ζητάει Kαθηγητές-τριες Η/Υ με 
πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ Πληροφορικής, για εκπαίδευση 
βασικών αρχών internet. Επιθυμητή προϋπηρεσία 
στην εκπαίδευση. Περιοχές: Καρδίτσα, Λάρισα, 
Μαγνησία, Τρίκαλα. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
oteacademy.gr.

Η OTEACADEMY ζητάει Kαθηγητές-τριες Η/Υ 
με πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ Πληροφορικής, για εκ-
παίδευση βασικών αρχών internet. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία στην εκπαίδευση. Περιοχές: Άρτα, 
Ιωάννινα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@oteacademy.gr.

Η OTEACADEMY ζητάει Kαθηγητές-τριες Η/Υ με 
πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ Πληροφορικής, για εκπαίδευση 
βασικών αρχών internet. Επιθυμητή προϋπηρε-
σία στην εκπαίδευση. Περιοχές: Αχαΐα, Αρκαδία, 
Αργολίδα, Κόρινθος, Ηλεία, Λακωνία, Μεσσηνία. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@oteacademy.gr.

Η OTEACADEMY ζητάει Kαθηγητές-τριες Η/Υ με 
πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ Πληροφορικής, για εκπαίδευση 
βασικών αρχών internet. Επιθυμητή προϋπηρεσία 
στην εκπαίδευση. Περιοχή: Αιτωλοακαρνανία. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@oteacademy.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κοινωνική Λειτουργός για 5ωρη 
απογευματινή απασχόληση. Θα αναλάβει τη 
γραμματειακή υποστήριξη κέντρου θεραπειών. 

Προσόντα: άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, πολύ καλή 
γνώση Αγγλικών, μεθοδικότητα, οργανωτικότητα, 
υπευθυνότητα. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο 
e-mail: cvlogos1@gmail.com.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ζητεί ΠΕ Βιολόγο ή Χημικό ή 
Βιοχημικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 
ορισμένου χρόνου. Πλήρης απασχόληση, εργα-
στηριακή εμπειρία στην κλινική διάγνωση. Τηλ: 
210 7208267, 210 7208239.

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ και Εργοθεραπευτής ζη-
τούνται για νεοσύστατο θεραπευτήριο για τη νέα 
χρονιά, στην Αίγινα. Βιογραφικά στο e-mail: 
logosekfrasipraksi@gmail.com.

ZHTOYNTAI άμεσα Καθηγητές Αγγλικής (toefl, 
ielts, gmat, gre, toeic) και Ρωσικής γλώσσας 
από εκπαιδευτικό οργανισμό. Βιογραφικά στο 
e-mail: eduschoolscv@gmail.com, κωδ: HR-232.

A.E. ZHTA Tεχνολόγο Tροφίμων με γνώσεις και 
εμπειρία στις μεθοδολογίες παραγωγής φαγητού 
cook and chill/cook and freeze, για εργασία σε 
βιομηχανική μονάδα Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά 
στο e-mail: texnologos2014@gmail.com.

ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ξένων γλωσσών στην 
Έδεσσα ζητείται έμπειρος/η Καθηγητής/τρια 
Ρώσικης γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: 
magdimitrakaki@hotmail.com.

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ από μεγάλη διαφημιστική εταιρία, 
ζητούνται για έρευνα αγοράς και συμπλήρωση 
ερωτηματολογίων στο Ν. Θεσσαλονίκης. Προ-
ϋπηρεσία θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν. E-mail: 
info@dynamiki-promotion.gr, fax: 2310 904426.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Τούρκικης και Ρώσι-
κης γλώσσας για άμεση συνεργασία σε κεντρικό 
φροντιστήριο ξένων γλωσσών στη Θεσσαλονίκη. 
Βιογραφικά στο e-mail: sotiriou204@yahoo.gr.

AΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ για επιμέλεια και σύνταξη 
κειμένων, ζητείται. Επωφελούμενη με το πρό-
γραμμα Voucher. Βιογραφικά στο e-mail: info@
athensgo.gr.

ΑΓΓΛΙΚΩΝ Καθηγητές, πτυχιούχοι φιλολογιών 
έμπειροι και επικοινωνιακοί, ζητούνται για άμεση 
πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: logistirio@
gmail.com.

ΕKΔΟΤΙΚΟΣ οίκος ζητά Νηπιαγωγό με Ι.Χ. ή 
μηχανή για την προώθηση παιδαγωγικής σειράς 
σε νηπιαγωγεία ή σε τηλεφωνημένο από την 
εταιρία πελατολόγιο. Ικανοποιητικές αποδοχές. 
Τηλ: 210 6432348.

ΕΤΑΙΡΙΑ βιομηχανικών πλαστικών συσκευασίας, 
ζητά Μηχανολόγο - Χημικό Μηχανικό με εμπει-
ρία στα πλαστικά, καλή γνώση Αγγλικής ή και 
Ιταλικής γλώσσας, H/Y, ευχέρεια επικοινωνίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: contact@multitank.net.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται με ή χωρίς προϋπηρεσία για τα 
τμήματα της εποπτείας, επιμέλειας, οργάνωσης 
και εκπαίδευσης, για πλήρη ή μερική απασχό-
ληση. Δυνατότητα καριέρας. Τηλ: 6972 481595.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ φορέας ζητά 2 Εκπαιδευτές 
ενηλίκων για θέματα management με πρακτική 
διδακτική εμπειρία. Βιογραφικά, με την ένδειξη 
Α2, στο e-mail: international1@forum-training.gr.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ φορέας ζητά 2 Εκπαιδευτές 
ενηλίκων για θέματα πληροφορικής με διδα-
κτική εμπειρία. Βιογραφικά, με την ένδειξη Α1, 
στο e-mail: international1@forum-training.gr.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ φορέας ζητά 2 Εκπαιδευτές 
ενηλίκων για θέματα ξένων γλωσσών με διδα-
κτική εμπειρία. Βιογραφικά, με την ένδειξη Α3, 
στο e-mail: international1@forum-training.gr.

Μηχανικοί - Τεχνολόγοι -  
Τεχνικοί - Τεχνίτες
ΕΤΑΙΡΙΑ πώλησης ελαστικών ζητά για το τμήμα 
service, Τεχνίτη Ελαστικών-Μηχανικό. Θα προ-
τιμηθούν οι υποψήφιοι με: εμπειρία τουλάχιστον 
3ετή. Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι οχημάτων ή αντίστοιχης 
σχολής. Γνώση ελαστικών-ευθυγράμμισης. Γνώση 
Αγγλικής-Η/Υ. Δίπλωμα αυτοκινήτου-μηχανής. 
E-mail: info@elve.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΚΡΙΠΑΝ ΑΕΒΕ επιθυμεί να προ-
σλάβει Μηχανικό γεωργικών ελκυστήρων. Απα-
ραίτητα προσόντα: 5ετής εμπειρία στον τομέα των 
γεωργικών. Βιογραφικά στο e-mail: georgiadis@
agripan.gr, τηλ: 2310 755540.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΚΡΙΠΑΝ ΑΕΒΕ επιθυμεί να προ-
σλάβει Μηχανολόγο Μηχανικό για τον τομέα των 
γεωργικών ελκυστήρων. (Επιθυμητή η εμπειρία 
στο χώρο). Βιογραφικά στο e-mail: georgiadis@
agripan.gr, τηλ: 2310 755540.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ για τη συντήρηση ζητούνται έμπει-
ροι Ηλεκτρολόγοι, Υδραυλικοί, Εργατοτεχνίτες, 
Ηλεκτρονικοί, Ξυλουργός, Ελαιοχρωματιστής, 
από το ξενοδοχείο Cronwell Platamon Resort 
& Spa 5*, 200 δωματίων στην Πιερία, με προ-
ϋπηρεσία, μισθός, ασφάλιση. E-mail: platamon.
gm@cronwell.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος-Μηχανικός από εταιρία 
που δραστηριοποιείται στο χώρο της εξοικο-
νόμησης ενέργειας. Απαραίτητη προϋπόθεση η 
προϋπηρεσία στο χώρο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@green.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος ή Χη-
μικός Μηχανικός από τεχνική εταιρία για τμήμα 
εκπόνησης μελετών έργων ΔΕΗ. Προϋπηρεσία 
σε παρόμοια θέση μελετητική ή εργοταξιακή 
word, excel, autocad. Βιογραφικά στο e-mail: 
oikolo@hol.gr.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Ριτσώνα 
Χαλκίδας ζητάει Ηλεκτροσυγκολλητές. Βιογραφικά 
στο e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 22210 34914.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός για χειροκίνητη βαριά μη-
χανική, Τορναδόρος, με εμπειρία 1 χρόνο. Άμεση 
πρόσληψη, Αγγλική γλώσσα, μισθός από 10 λίρες/
ώρα. Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ένα άτομο CNC Mηχανουργός, με 
εμπειρία 1 χρόνο, καλά Αγγλικά, για εργασία 
σε εταιρία στην Αγγλία. Άμεση πρόσληψη, μισθός 
από 11.50³/ώρα. Βιογραφικά στο e-mail: info@
spnjobs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 10 Φανοποιοί με εμπειρία, βασικά 
Αγγλικά, για εργασία σε εταιρίες στην Αγγλία. 
Μισθός από 10.50 λίρες/ώρα ανάλογα την εμπει-
ρία. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σωληνουργός - Μονταδόρος για 
εργασία σε τεχνική εταιρία με προϋπηρεσία σε 
εγκαταστάσεις ψύξης με αμμωνία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@engterra.gr.

ΤΑΠΕΤΣΕΡΗΣ ζητείται από εργοστάσιο επίπλων 
γραφείου. Τηλ: 2310 722963.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία διακοσμητικών 
φωτιστικών ζητά Εργατοτεχνίτη - Αποθηκάριο 
με ειδίκευση στις κοπές. Έμπειρο σε εργασίες 
κυτιοποιίας, βιβλιοδεσίας ή επεξεργασίας χάρτου. 
Γενικώς με δίπλωμα οδήγησης. E-mail: serpa@
otenet.gr, κωδ: ερ28.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής Μηχανολογίας με διδακτική 
εμπειρία στα αντίστοιχα μαθήματα των ΕΠΑΛ, 
από φροντιστήρια Μ.Ε στις περιοχές Ν.Σμύρνης 
και Π. Φαλήρου. Βιογραφικά στο e-mail: info@
fasmaedu.net.

ΕΡΓΑΤΗΣ νέος, ζητείται από γραφείο μεταφο-
ρών, με επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης και 
γνώση κλαρκ. Περιοχή Ρουφ - Βοτανικός, με 
προϋπηρεσία, κατά προτίμηση κάτοχος γύρω 
περιοχών. Τηλ: 210 3456722, 210 3422970.

ΒΟΗΘΟΣ Βαφέα αυτοκινήτων, ζητείται για προ-
εργασία. Περιοχή Άγιος Δημήτριος. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@bmw-service-takoris.gr, τηλ: 
210 8991100.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για βουλκανιζατέρ με ανάλογες 
γνώσεις. Περιοχή Αργυρούπολη. Τηλ: 210 9942771.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ αυτοκινήτων παντός τύπου, ζητείται 
με άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Τηλ: 6936 
538090, ώρες επικοινωνίας 09:00-19:00.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ αυτοκινήτων, με πείρα, ζητείται 
από γενικό συνεργείο στην Παλλήνη, με εκπλη-
ρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις και άδεια 
εξασκήσεως επαγγέλματος. Μισθός 750€. Τηλ: 
210 6666146, 6937 168524.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός AEI με 
απαραίτητη πενταετή εμπειρία σε ηλεκτρομη-
χανολογικές εγκαταστάσεις και δίκτυα χαμηλής/
μέσης/υψηλής τάσης. Απαιτούνται συνεχή ταξίδια, 
άριστη γνώση Αγγλικής, δεύτερη ξένη γλώσσα 
θα συνεκτιμηθεί. E-mail: mechanic@europe.com.

ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ανελκυστήρων στην Βι.Πε. 
Θέρμης ζητείται Τεχνίτης-Χειριστής Puching CNC. 
Γνώστες puching CNC boschert-gizelis θα προτι-
μηθούν. Βιογραφικά στο e-mail: info@kalliotis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ΑΕ ιατρικών μηχανημάτων, Τε-
χνικός με εξειδίκευση στην επισκευή πλακέτας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@dormed.gr.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ξυλουργικών μηχανημάτων (CNC 
τεμαχιστικής - συγκολλητικής μηχανής περιθω-
ρίων) ζητείται. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών και 
χρήση H/Y. Επιθυμητή προϋπηρεσία. Βιογραφι-
κά και συστατικές επιστολές, στο e-mail: info@
steropal.gr, fax: 23940 33033.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Project Manager με γνώ-
σεις autocad, 3D, με ικανότητα και εμπειρία στην 
κοστολόγηση και εργοδήγηση, κυρίως έργων 
ξηράς δόμησης και διακόσμησης. Βιογραφικά στο 
e-mail: tasos@a-grapsas.gr, τηλ: 6944 533652.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ αυτοκινήτων ζητεί Μηχανικό με 
εξειδίκευση σε Mercedes και Smart για άμε-
ση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: info@
deligiannisgroup.gr, fax: 210 6770943.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ αυτοκινήτων ζητεί Διαγνώστη - 
Ηλεκτρολόγο για Mercedes - Smart, για άμε-
ση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: info@
deligiannisgroup.gr, fax; 210 6770943.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία μονώσεων ζητεί Τεχνίτη με 
σχετική εμπειρία σε εφαρμογές μεμβρανών 
(ασφαλτικές, PVC κλπ) για άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@geochem.gr, 
fax: 210 6628801.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ έμπειρος Μάστορας σε ηλεκτρο-
κίνητα και βενζινοκίνητα μοτέρ, ζητείται για 
μόνιμη εργασία σε καταστήματα στα Μέγαρα. 
Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου. 
Τηλ: 6948 849282.

συνέχεια στη σελ. 30

Προϊστάμενος Βάρδιας Διοδίων 
Σταθμός Διοδίων Αφιδνών

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναφέρεται στο διευθυντή λειτουργίας και θα έχει υπό την ευθύνη 
του την ομαλή λειτουργία του τμήματος κατά τη διάρκεια της βάρδιας καθώς και την τήρηση και εφαρμογή 
των απαιτούμενων διαδικασιών. 

Αρμοδιότητες θέσης: 
•Παρακολούθηση και έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας του σταθμού διοδίων κατά τη διάρκεια  
της βάρδιας 
•Διασφάλιση της εφαρμογής των διαδικασιών σχετικά με την πολιτική συλλογής εσόδων 
•Εφαρμογή και υποστήριξη των διαδικασιών ποιότητας, υγιεινής & ασφάλειας 
•Υποστήριξη των εισπρακτόρων διοδίων σε θέματα διαχείρισης συναλλαγών και εξυπηρέτησης  
πελατών 
•Συντονισμός του προγράμματος εργασίας των εισπρακτόρων διοδίων κατά τη βάρδια  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο λυκείου 
•Πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Εμπειρία στη διαχείριση συναλλαγών 
•Εμπειρία στην διαχείριση/διοίκηση ομάδας 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Ικανότητα εργασίας σε σύστημα κυλιόμενων βαρδιών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
hr@neaodos.gr ή στο fax 210 6178011, αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης TSS_11.14.

Η Fullah Sugah του ομίλου Skondras Fashion & Accessories S.A, με εμπορική - εξαγωγική δραστη-
ριότητα και ηγετική θέση στον κλάδο της μόδας, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα:

Στέλεχος Graphic Designer
Για πλήρη απασχόληση με έδρα την Αθήνα.  
Αρμοδιότητες/responsibilities 
•Yπεύθυνος-η για τη δημιουργία εντύπων,  
αφισών και την επεξεργασία φωτογραφιών  
που θα παρουσιάζονται στα visual social media 
•Ενεργή συμμετοχή στο σχεδιασμό και τη δημιουρ-
γία του διαφημιστικού υλικού της εταιρίας. 
•Ανάπτυξη των διαφημιστικών banner και άλλα 
υλικά μάρκετινγκ για εκστρατείες 
•Επικοινωνία / συνεργασία με το τμήμα 
marketing για την επίτευξη προκαθορισμένων 
στόχων 
•Κατανόηση του brand Fullah Sugah και σχεδια-
σμός με βάση τη φιλοσοφία της επωνυμίας  
Προσόντα/requirements 
•Πολύ καλή γνώση γραφιστικών προγραμμάτων 

Corel / Adobe Photoshop / Adobe Illustrator / 
Adobe InDesign 
•Bασικές γνώσεις Flash / HTML / CSS  
θα εκτιμηθούν 
•Απαραίτητο Fashion Portfolio 
•Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office 
•Άριστη γνώση αγγλικών και καλή γνώση  
μιας δεύτερης γλώσσας 
•Προσανατολισμό στο αποτέλεσμα 
•Πρωτοβουλία και ομαδικότητα  
Προσφορά/offer 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
•Άριστο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
commercial@skondras.gr

Ηλεκτρολόγος Βάρδιας Σηράγγων  
Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας Σηράγγων Στυλίδας 

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α 
θα αναφέρεται στον προϊστάμενο 
συστημάτων λειτουργίας τομέα 
και θα παρέχει τεχνική υποστήριξη 
στα ηλεκτρονικό, ηλεκτρολογικό 
και μηχανολογικό εξοπλισμό του 
κέντρου διαχείρισης κυκλοφορίας 
σηράγγων.

Περιγραφή θέσης: 
•Προληπτική συντήρηση και 
επισκευή εξοπλισμού 
•Εγκατάσταση και αναβάθμιση 
των ηλεκτρολογικών, ηλεκτρι-
κών ή και μηχανικών στοιχείων  
τα οποία είναι εγκατεστημένα 
στο κέντρο διαχείρισης κυκλο-

φορίας σηράγγων 
•Παροχή άμεσης τεχνικής 
υποστήριξης για τη διασφάλιση 
λειτουργίας και αποδοτικό-
τητας  
των συστημάτων 
•Παρακολούθηση και  
καταγραφή των προβλημάτων 
και της συχνότητας, όπου  
αυτά παρουσιάζονται,  
σε ηλεκτρονική μορφή 
•Διαχείριση αποθήκης υλικών 
και αποθεμάτων  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ηλεκτρολογίας 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον  

3 έτη σε εγκατάσταση &   
συντήρηση εξοπλισμού  
και συστημάτων 
•Δυνατότητα εργασίας  
σε σύστημα βαρδιών 
•Γνώση της αγγλικής  
γλώσσας θα θεωρηθεί  
επιπλέον προσόν

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να στείλουν το βιογραφικό 
τους, στην ηλεκτρονική  
διεύθυνση:  
hr@neaodos.gr, ή  
στο fax 210 6178011,  
αναγράφοντας τον κωδικό 
της θέσης TTCCE_11.14.

Senior Fashion Designer & Junior Fashion Designer
Ψάχνουμε δυναμικές προσωπικότητες για να 
στελεχώσουν και να αναπτύξουν το σχεδιαστικό 
τμήμα της Gepaworld. Αναζητούμε συνεργάτες με 
ενθουσιασμό, εργατικότητα και διάθεση για εξέλιξη 
στον κλάδο της μόδας.

Job description: 
•Διαρκής αναζήτηση και παρακολούθηση των 
fashion trends εξασφαλίζοντας πρωτοποριακές 
συλλογές σύμφωνα με τα εμπορικά  
χαρακτηριστικά των brands της Gepaworld. 
•Σχεδιασμός και προτάσεις για νέες συλλογές  
σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
•Επικοινωνία με προμηθευτές, αναζήτηση νέων 
πρωτοποριακών πρώτων υλών που απαιτούνται 
σε κάθε συλλογή και παρακολούθηση  
της παραγωγής. 
•Ανάπτυξη χρωματολογίων, σχεδιασμός  
τυπωμάτων και patterns. 
•Έλεγχος πρώτων δειγμάτων, τεχνικές  
προδιαγραφές και προβάρισμα των ρούχων  
για τελικές διορθώσεις. 
•Ταξίδια σε χώρες όπου γίνεται η παραγωγή και 
διαρκής επικοινωνία με την ομάδα παραγωγής, 
για διασφάλιση της ποιότητας και του χρόνου 
παράδοσης.  
Desired skills & experience: 
•1-5 χρόνια προηγούμενη εμπειρία  

σε αντίστοιχη θέση 
•Πτυχίο σχεδιαστή από αναγνωρισμένη σχολή 
•Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων 
(Illustrator, Corel Draw κ.α.) 
•Τήρηση αυστηρών deadlines και άρτια  
συνεργασία με την ομάδα του δημιουργικού 
•Ηγετική προσωπικότητα, ομαδικότητα  
και θετική σκέψη 
•Άριστη γνώση αγγλικών

Company description: Η GEPAWORLD είναι μια 
καθετοποιημένη εταιρεία σχεδιασμού, παραγωγής 
και διανομής ειδών ένδυσης και υπόδησης. Από τον 
σχεδιασμό και την παραγωγή έως τις δραστηριότητες 
μάρκετινγκ και διανομής, όλες οι ενέργειες μας 
ενοποιούνται κάτω από μία φιλοσοφία, τη δράση με 
γνώμονα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 
Αυτό μας δίνει την ευελιξία να βελτιώσουμε τα προϊ-
όντα μας, διατηρώντας πάντα υψηλές προδιαγραφές 
ποιότητας και ελαχιστοποιώντας το οικολογικό μας 
αποτύπωμα στον πλανήτη. Με γνώμονα τα παρα-
πάνω, αναπτυσσόμαστε λαμβάνοντας υπόψη την 
προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα 
εξασφαλίζοντας αποτελεσματικότερη λειτουργία 
και αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τα μέσα 
που μας προσφέρονται.

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

Σύμβουλοι Ακίνητης Περιουσίας 

Social Media Expert

Αξίζεις 5,000 ευρώ μηνιαίως;  
Θέλεις; 
•Θέλεις να ενταχθείς στον μεγαλύτερο οργανι-
σμό πωλήσεων ακινήτων παγκοσμίως; 
•Θέλεις να κερδίζεις περισσότερα από 60.000€  
ετησίως; 
•Θέλεις να κάνεις καριέρα στο καλύτερο και 
μεγαλύτερο γραφείο στην Ελλάδα; 
•Θέλεις  την καλύτερη εκπαίδευση διεθνώς; 
•Θέλεις να έχεις προσωπική καθοδήγηση  
και να υποστηρίζεσαι από έμπειρο επαγγελματία; 
•Θέλεις να έχεις  ένα πλάνο  καριέρας  
προσαρμοσμένο σε σένα; 
•Θέλεις να αυξήσεις τον προσωπικό σου πλούτο;  
Μπορείς; 
•Μπορείς να επενδύσεις στην προσωπική σου 
επιτυχία; 
•Μπορείς να διαχειριστείς τις προσωπικές σου 
δαπάνες για 3 μήνες; 
•Μπορείς να αναλάβεις προσωπική ευθύνη  
για τη δουλειά σου το χρόνο σου και  
τα αποτελέσματα  της προσπάθειάς σου; 
•Μπορείς να ακολουθείς οδηγίες και  
κατευθύνσεις; 
•Μπορείς να επικοινωνείς και να συναντάς 

νέους πελάτες; 
•Μπορείς να δουλέψεις πολύ σκληρά; 

Επικοινώνησε με την RE/MAX ΝEWDEAL, Νο 
1 στις πωλήσεις ακινήτων στην Ελλάδα με τους 
περισσότερους και τους καλύτερους συμβούλους 
ακίνητης περιουσίας. Είναι η ελίτ των επαγγελματι-
ών στο real estate. Δείτε αναλυτικά: www.kariera.
remax-newdeal.com

Προϋπηρεσία και μεταφορικό μέσο δεν είναι 
απαραίτητα.  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Δυνατότητα υψηλών εισοδημάτων 
•Συνεχή και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση  
(university of REMAX) 
•Ισχυρό brand name (ανάμεσα στα πιο  
αναγνωρίσιμα σήματα διεθνώς) 
•Πανελλαδικό δίκτυο γραφείων για   
την ανάπτυξη των συνεργασιών 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Διαφημιστική προβολή  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
newdeal.remax@gmail.com

Ψάχνουμε για έναν ειδικό στα social media ο οποίος 
να έχει την αφοσίωση και το πάθος να αναλάβει 
την οργάνωση και διεκπεραίωση μιας στοχευμένης 
στρατηγικής παρουσίας με σκοπό την αύξηση της 
αναγνωρισιμότητας του brand name του iRepair και 
τη δημιουργία εισερχόμενης επισκεψιμότητας. Ο 
υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία όλου 
του εταιρικού social media περιεχομένου καθώς και 
για μερική δημιουργία μαγνητοσκοπημένου υλικού.

Πρόκειται για μια καινούρια θέση εργασίας η οποία 
δημιουργήθηκε για να καλύψει την ανάγκη της 
εκτίμησης, οργάνωσης, διαχείρισης και διανομής 
περιεχομένου σε όλα τα social media κανάλια. Ο 
απώτερος σκοπός είναι να εκπληρωθούν εταιρι-
κοί στόχοι, διασφαλίζοντας ένα συνεπής εμπορικό 
μήνυμα και ισχυροποιώντας την θέση της εταιρείας 
στην αγορά.

Προσόντα και εμπειρία 
•Ικανότητα ανάλυσης της αγοράς με σκοπό την 
αναγνώριση ευκαιριών στα social media και 
δημιουργία σχέδιου εκμετάλλευσης αυτών. 
•Δημιουργία και διαχείριση εταιρικής παρουσίας 
στα social media δίκτυα όπως το Facebook, 
LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube και 
Google+ καθώς και παρόμοιες διαδικτυακές 
κοινότητες. 
•Παραγωγή πρωτότυπου και μοναδικού υλικού 
για blog post, δημοσιεύσεις και άλλα μέσα  
ενημέρωσης. 
•Εκπροσώπηση της εταιρείας στα social  
media συμμετέχοντας και δημοσιεύοντας  
σε σχετικά blog και forum. 

•Αναγνώριση, ανάλυση και εκμετάλλευση  
υπαρχόντων και ανερχόμενων τάσεων,  
εργαλείων και εφαρμογών στα social media. 
•Αναγνώριση και χρήση μέσων  
παρακολούθησης και εντοπισμού διαδικτυακών 
συζητήσεων σχετικές με το αντικείμενο  
της εταιρείας καθώς και συμμετοχή σε αυτές. 
•Δημιουργία και παρακολούθηση μεθόδων  
μέτρησης του αντίκτυπου των εκστρατειών  
στα social media και αναφορά για  
την αποτελεσματικότητα τους. 
•Δημιουργία, συντήρηση και εκτέλεση  
ημερολογιακού προγράμματος δημοσιεύσεων 
στα social media. 
•Διοργάνωση και συντονισμός για την παραγωγή 
μαγνητοσκοπήσεων.  
Προτιμώμενη εμπειρία 
•Εμπειρία σε εργαλεία αναφοράς όπως  
το Google Analytics και το Adwords. 
•Καλή χρήση γλώσσας και ικανότητα  
παραγωγής περιεχομένου στοχευμένου  
σε διαφορετικές ομάδες παραληπτών  
στα Ελληνικά και Αγγλικά. 
•Εμπειρία στην διαχείριση και προώθηση blogs. 
•Εμπειρία στην ενσωμάτωση περιεχομένου  
σε πολλαπλά κανάλια διανομής. 
•Γνώση SEO / SEM καθώς και αναζήτηση  
με λέξεις κλειδιά και τον αντίκτυπο τους  
σε περιεχόμενο social media.  
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
jobs@irepair.gr
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και Πιτσαδόρο για τη σεζόν 2015. Απαραίτητη 
η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@pilot-beach.gr.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ όλων των ειδικοτήτων (εποχική 
απασχόληση) για ξενοδοχείο 4* στην Ανατολική 
Κρήτη. Βιογραφικά στο e-mail: hotelstaff2015@
gmail.com, τηλ: 6985 951580 (what’s up).

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας στη Σαντορίνη ζητά 
να προσλάβει Προσωπικό για τη σεζόν 2015 
για τις παρακάτω ειδικότητες: Chef, Driver, 
Spa Therapist, Barman και Waiter. Βιογραφι-
κά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: info@
pegasussuites.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Lavris Hotels ζητεί Προσωπι-
κό για την κάλυψη θέσεων εργασίας: Μπάρμαν, 
Σερβιτόρος /α για a la Carte, Βοηθοί Σερβιτόρων. 
Βιογραφικά στο e-mail: manager@lavrishotels.
com, τηλ: 28970 41101.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για να εργαστεί σε καφέ ζαχα-
ροπλαστείο στην Πάτρα. Απαραίτητη η γνώση 
επαγγελματικής μηχανής καφέ. Βιογραφικά 
με θέμα Ζαχαροπλαστείο Πάτρα στο e-mail: 
andrianopouloum@oceansec.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Σερβιτόρος για εστιατόριο 
πολυτελείας, περιοχή Σύνταγμα, ανάλογη προϋπη-
ρεσία και γνώσεις για κρασιά κτλ θα εκτιμηθούν 
ιδιαιτέρως. Αποδοχές, επιπλέον tips. Βιογραφικά 
στο e-mail: ergasthri@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Barwoman να εργαστούν σε cafe 
club στη Κρήτη - Χανιά. Αποδοχές 1200€/μηνα. 
Βιογραφικά στο e-mail: manolisskoudris@yahoo.
gr, τηλ: 6981 716091.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΖΟΝ 2015 ζητούνται από το Dion 
palace beauty & spa resort, Barman, Σερβιτόροι 
bar και εστιατορίου. Απαραίτητη προϋπηρεσία, 
Αγγλικά, Ρώσικα, Γερμανικά. Βιογραφικά στο 
e-mail: manager@dionpalace.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για μεζεδοπωλείο-εστιατόριο 
στο Βέλγιο. Σχετικά καλή εμπειρία. Χωρίς τατουάζ 
σε εμφανή σημεία. Μόνιμο συμβόλαιο-ασφάλιση. 
Διαμονή-διατροφή καλυμμένη. Μισθός: 1200€ 
καθαρά. Ώρες εργασίας 15:00-22:00. Μια μέρα 
ρεπό. E-mail, με φωτογραφία: silver.lining37@
yahoo.com, κωδ: Β1.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ -α ζητείται από ξενοδοχείο 4 
αστέρων στη Γλυφάδα, με προϋπηρεσία, γνώση 
Αγγλικών (επιπλέον ξένες γλώσσες επιθυμη-
τές). Εμφανίσημα άτομα, πτυχίο σχολής επιθυ-
μητό. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο e-mail: 
manager@palacehotel.gr.

ΟΜΙΛΟΣ ξενοδοχείων στην Κέρκυρα αναζητεί 
Σερβιτόρους, αποφοίτους τουριστικής σχολής, 
με εμπειρία σε ξενοδοχεία 4* ή 5* και γνώση της 
Αγγλικής και Γερμανικής γλώσσας. Βιογραφικά 
στο e-mail: cfu.secretary@chandris.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας στη Σαντορίνη ζητά 
να προσλάβει Προσωπικό για τη σεζόν 2015 για 
Waiter. Βιογραφικά, με πρόσφατη φωτογραφία, 
στο e-mail: info@pegasussuites.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας στη Σαντορίνη ζητά 
να προσλάβει Προσωπικό για τη σεζόν 2015 για 
Barman. Βιογραφικά, με πρόσφατη φωτογραφία, 
στο e-mail: info@pegasussuites.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας στη Σαντορίνη ζητά 
να προσλάβει Προσωπικό για τη σεζόν 2015 για 
Chef. Βιογραφικά, με πρόσφατη φωτογραφία, 
στο e-mail: info@pegasussuites.com.

ΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟ στην Καλλιθέα, ζητείται άτομο, 
Βοηθός Μάγειρα, με εμπειρία σε ζεστή και κρύα 
κουζίνα, για πενθήμερη εργασία και πλήρες ωρά-
ριο. Βιογραφικά στο e-mail: kaminakianos@
yahoo.gr.

ΒΟΗΘΟΣ Αρτοποιού ζητείται από κεντρικό κα-
τάστημα στην Αθήνα. Τηλ: 6949 405946, 6945 
421156.

ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ με εμπειρία, ζητείται από κεντρικό 
κατάστημα στην Αθήνα. Τηλ: 6945 421156.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Aqua Sol Hotels αναζητά Restaurant 
Manager για εποχική απασχόληση στη Ρόδο. Βι-
ογραφικά στο e-mail: payroll@aquasolhotels.gr, 
τηλ: 22410 56900, ώρες επικοινωνίας Δευτέρα 
- Παρασκευή 09:00-16:00.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ με εμπειρία στην παρασκευή καφέ-
κρέπας-βάφλας, ζητούνται για καφέ-παιδότοπο 
στα Γλυκά Νερά. Απαραίτητα προσόντα, ευχάρι-
στη προσωπικότητα-ευγένεια-με αγάπη για τα 
παιδιά. Παιδαγωγικές γνώσεις ή σχετικά πτυχία 
θεωρούνται προσόν. E-mail, με φωτογραφία: 
fairycafeglnera@yahoo.gr.

ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ άντρας ή γυναίκα, με εμπειρία 
στην παρασκευή καφέ, βάφλας, κρέπας, club-
sandwich, ζητείται για καφέ - παιδότοπο στα Γλυκά 
Νερά. Βιογραφικά στο e-mail: fairycafeglnera@
yahoo.gr.

ΘΕΣΗ εργασίας σε οικία κυρίας 57 ετών, στη 
Χώρα της Σκοπέλου, Β. Σποράδες. 24ωρη εργα-
σία/7 ημέρες, ως Οικιακή Βοηθός - Μαγείρισσα. 
Παρέχεται διατροφή και διαμονή (ξεχωριστό δω-
μάτιο), μισθός 550€. Βιογραφικά στο e-mail: cv@
jobtrust.gr, θέμα: ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ-ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚO όμιλο στη Σαντορίνη, 
ζητείται Maitre έμπειρος σε ξενοδοχεία, για 

την κάλυψη θέσης F&B στα ξενοδοχεία στο 
Καμάρι. Βιογραφικά, με πρόσφατη φωτογρα-
φία, στο e-mail: info@rosebay.gr.

ΖΗΤEIΤΑΙ Σεφ για επαγγελματική θαλαμηγό (34μ). 
Βιογραφικά στο e-mail: fioridimareyachts@
gmail.com.

ΤΥΛΙΧΤΡΙΑ - Ψήστρια ζητείται από ψητοπωλείο 
στο Καματερό. Πεπειραμένη, για απογευματινή 
βάρδια, 8ωρο. Τηλ: 210 2313222.

ΤΑΒΕΡΝΑ - μεζεδοπωλείο στο Νέο Κόσμο ζη-
τεί άτομο να γνωρίζει πολύ καλά την Ελληνική 
παραδοσιακή κουζίνα. Τηλ: 210 9221824, 6933 
290128.

ΠΙΤΣΑΔΟΡΟΣ έμπειρος ζητείται, με βιβλιάριο 
υγείας απαραίτητα χαρτιά κλπ, από pitsa - bar 
στο Μοναστηράκι. Τηλ: 210 3251444, κος Κώ-
στας, ώρες επίσκεψης Δευτέρα - Παρασκευή 
12:00-18:00.

ΤΥΛΙΧΤΗΣ - Ψήστης, έμπειρος, ζητείται για περιοχή 
Σεπόλια. Τηλ: 6975 066558, ώρες επικοινωνίας 
μετά τις 12:00.

ΤΥΛΙΧΤΗΣ και Βοηθός Ψήστη - κουζίνα, ζητούνται 
από σουβλατζίδικο - ψητοπωλείο στου Ζωγράφου. 
Τηλ: 6977 868670.

ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΕΣ ζητούνται από bar στο Μαρκό-
πουλο Μεσογείων. Τηλ: 6937 100118.

ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΕΣ ζητούνται για καφέ - bar στον 
Πειραιά. Ημερομίσθιο συν ποσοστά. Τηλ: 6976 
531633.

ΝΕΑ ευπαρουσίαστη, ζητείται με γνώση Αγγλικών, 
για σερβίρισμα και delivery με δικό της μέσον. 
Τηλ: 6983 416685.

ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΗ ζητείται για μπουφέ - σέρβις 
με προϋπηρεσία. Περιοχή Αργυρούπολη. Τηλ: 
6975 818414.

Αγροτικά Εφόδια και Υπηρεσίες 
- Γεωπόνοι - Ζωοτέχνες
ΕΤΑΙΡΙΑ διαχείρισης εγκαταστάσεων στα Νότια 
Προάστια ζητεί Γεωπόνο, για άμεση πρόσλη-
ψη με εμπειρία στην κηπουρική καθώς και στις 
απολυμάνσεις - απεντομώσεις. Βιογραφικά στο 
e-mail: ioannanastou@cowa.gr.

ΓΕΩΠΟΝΟΣ - Τεχνολόγος Γεωπόνος με κάρτα 
ανεργίας, ζητείται για εφαρμογές παρασιτοκτο-
νίας από εταιρία απολυμάνσεων στο Π. Φάληρο. 
Βιογραφικά στο e-mail: zpczachos@gmail.com, 
τηλ: 6974 832027.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για εργασία σε φάρμα ιπποειδών 
στη Λέσβο. Τηλ: 6937 422203.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ μονάδα ζητεί Ζευγάρι για εργα-
σία. Κατά προτίμηση συνταξιούχους. Προσφέρεται 
διαμονή. Τηλ: 6932 065462.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής, πτυχιούχος Γεωπονίας 
(Ζωοτέχνης)-Κτηνιατρικής με άριστη γνώση H/Y 
(ERP-Excel)-άριστα Αγγλικά, από μεγάλη εταιρία 
ζωοτροφών. Περιοχή Αγχιάλου Θεσσαλονίκης. 
Ε-mail: n.pistofidis@agrohellas.com, τηλ: 2310 
710004, 2310 710005, fax: 2310 710006, ώρες 
επικοινωνίας 09:30-17:30, Δευτέρα-Παρασκευή.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης για μάζεμα ελιών για 2 μέρες 
στην περιοχή Κορωπί. Αμοιβή 60€ και για τις 2 
ημέρες. Τηλ: 6971 660299.

ΓΕΩΠΟΝΟΣ, Τεχνολόγος τροφίμων ή Χημικός 
ζητείται από εταιρία απολυμάνσεων για στελέχωση 
υποκαταστήματος στην Αττική. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@saneco.gr.

Αισθητική - Μόδα - Ομορφιά - 
Γυμναστική - Ευεξία
ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Pilot Beach Resort στη Γε-
ωργιούπολη Χανίων ζητεί Μasser Αισθητικό και 
άτομο για την υποδοχή του spa, για τη σεζόν 
2015. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση. Ε-mail: info@pilot-beach.gr.

ΕΜΠΕΙΡΟ Προσωπικό ζητείται ως Βοηθός Κομ-
μώτριας, για πλήρη ή μερική απασχόληση, από 
κομμωτήριο στη Ν. Σμύρνη, με βασικές γνώσεις 
Αγγλικής γλώσσας. Τηλ: 6948 590523.

ΒΟΗΘΟΣ Κομμώτριας ζητείται από κομμωτήριο 
στη Δροσιά. Τηλ: 210 8135726.

ΒΟΗΘΟΣ Κομμωτηρίου με προϋπηρεσία και γνώση 
μανικιούρ - πεντικιούρ ζητείται. Περιοχή Άνω 
Πατήσια. Τηλ: 210 2233597.

ΚΟΜΜΩΤΕΣ -τριες, Βοηθοί, Μανικιούρ - Πε-
ντικιούρ, ζητούνται από κομμωτήριο. Περιοχή 
Πετρούπολη. Ικανοποιητικός μισθός συν ασφάλεια. 
Τηλ: 211 4065598, 6992 819500.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ εξειδικευμένη στην ιατρική αι-
σθητική laser, πτυχιούχος, ζητείται για μόνιμη 
απασχόληση. Β. Προάστια. Τηλ: 6983 384279.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας στη Σαντορίνη ζητά 
να προσλάβει Προσωπικό για τη σεζόν 2015 για 
Spa Therapist. Βιογραφικά, με πρόσφατη φωτο-
γραφία, στο e-mail: info@pegasussuites.com.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ζητείται για άμεση πρόσληψη για 
αποτρίχωση, μακιγιάζ, μανικιούρ - πεντικιούρ 

και επιπλέον γνώσεις σε τεχνητά νύχια, από 
στούντιο αισθητικής στην Αγία Παρασκευή. 
Τηλ: 6985 066391.

ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ - Διαιτολόγος ζητείται για 
συνεργασία με εταιρία υγιεινής διατροφής. Τηλ: 
6943 950447.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ζητεί έμπειρη Βοηθό για μόνιμη 
εργασία στο κέντρο του Περιστερίου, δίπλα από 
το μετρό. Τηλ: 210 5747464.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Αράχωβα ζητεί Αισθητικό με 
γνώσεις μασάζ - θεραπείες προσώπου και σώ-
ματος. Βιογραφικά στο e-mail: info@tagliersort.
gr, τηλ: 22670 32532.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φυσιοθεραπεύτρια (Μasser) σε spa 
σε ξενοδοχείο στα Καλάβρυτα. Προσφέρεται 
διαμονή-φαγητό-μισθός-ΙΚΑ. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@b-alexopoulos.gr, τηλ: 6980 857584.

ΝΕΑ Μασέρ, κατά προτίμηση Φυσιοθεραπεύτρια, 
με γνώσεις διαφόρων ειδικοτήτων, μάλαξης, ζητεί-
ται από μεγάλο γυμναστήριο στα Νότια Προάστια. 
Τηλ: 210 9408140, καθημερινά 09:00-18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μανικιουρίστ με γνώσεις στα θερα-
πευτικά πεντικιούρ, τεχνητά και αποτρίχωση 
με επαγγελματική συμπεριφορά από studio 
oμορφιάς, στην περιοχή της Κυψέλης, για μό-
νιμη απασχόληση. Μισθός ικανοποιητικός. Τηλ: 
210 8827738 6948 006062.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για μανικιούρ - πεντικιούρ και 
γνώσεις αποτρίχωσης από studio oμορφιάς στην 
περιοχή της Κυψέλης για μόνιμη απασχόληση. 
Μισθός ικανοποιητικός. Τηλ: 210 8827738, 
6948 006062.

ΠΑΙΔΙΚΟ εφηβικό κομμωτήριο ζητεί νέα για 
Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο. Περιοχή 
Νέα Σμύρνη. Τηλ: 210 9316872, 6973 972038.

ΒΟΗΘΟΙ Κομμωτές ζητούνται από κομμωτήριο 
στο Κορυδαλλό. Τηλ: 210 4940434.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ζητεί έμπειρους Τεχνίτες Βα-
φείου, για περιοχές Πετρούπολη και Ίλιον. Τηλ: 
210 5062903.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ζητεί Βοηθό πεπειραμένο με 
προϋπηρεσία, για πλήρης απασχόληση. Περι-
οχή Ελληνορώσων πλησίον μετρό Κατεχάκη. 
Τηλ: 210 6775516, 6937 113077.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ Τέλης Κικέρης, ζητούν έμπειρους 
Τεχνίτες για βαφείο, στο κατάστημα Χαλανδρίου. 
Τηλ: 210 9572800.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ στο Νέο και Παλαιό Φάληρο 
ζητούν Κομμώτριες, με γνώσεις στο πιστολάκι, 
πεπειραμένους Βοηθούς και νέες για μανικιούρ-
πεντικιούρ. Τηλ: 210 4823290, 210 9844892.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Κορυδαλλό, ζητεί Κομμώ-
τρια -η, με εμπειρία, στο κούρεμα, χτένισμα. Τηλ: 
6985 570552.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ γνωστής αλυσίδας κομμωτηρίων 
στο Ν.Ψυχικό, ζητεί Κομμωτή -τρια, με γνώσεις 
κομμωτικής, για πλήρης απασχόληση. Τηλ: 6976 
274588.

ΤΕΧΝΙΤΡΙΑ νυχιών πεπειραμένη, ζητείται από 
κομμωτήριο στον Άγιο Δημήτριο. Απαραίτητη 
γνώση τοποθέτησης τεχνιτών νυχιών. Τηλ: 211 
1848508, 6973 413004.

ΝΕΑ ζητείται από κομμωτήριο στον Κορυδαλ-
λό με προϋπηρεσία, ως Βοηθός Κομμωτηρίου, 
για σαλόνι, με γνώσεις στο πιστολάκι. Πλήρης 
απασχόληση με ΙΚΑ. Τηλ: 6951 224587, 210 
4971611.

ΜΑΝΙΚΙΟΥΡΙΣΤ - Τεχνίτρια, έμπειρη, ζητείται 
από στούντιο ονυχοπλαστικής για μανικιούρ - 
πεντικιούρ, τεχνητά νύχια και αποτρίχωση. Υψηλές 
αποδοχές συν bonus για πλήρη απασχόληση. 
Περιοχή Άνοιξη. Τηλ: 6974 709958.

ΚΟΜΜΩΤΗΣ με 15ετή προϋπηρεσία ζητείται. 
Τηλ: 210 2610662.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στην Κυψέλη ζητεί πεπειραμένη 
Μανικιουρίστα. Τηλ: 210 8223369.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ δημοσίου ή ιδιωτικού ΙΕΚ ή ΤΕΙ 
αισθητικής, ζητείται για πρακτική άσκηση σε κέντρο 
αισθητικής. Τηλ: 210 6627878, 210 6627235, 
κα Σιδηροπούλου Μαρία.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες Κομμωτηρίου για 
σαλόνι - βαφείο, πεπειραμένους, επίσης Βοηθούς 
με θέληση για εκπαίδευση, Μανικιουρίστα να 
γνωρίζει τεχνητά νύχια - αποτρίχωση. Παρέχεται 
συνεχής εκπαίδευση, υψηλές αποδοχές. Τηλ: 210 
6823382, Χαλάνδρι, 210 3609004, Κολωνάκι.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ πολυτελείας Ζωγράφου - Ιλί-
σια ζητεί Κομμωτές, Κομμώτριες με εμπειρία σε 
κούρεμα, χτένισμα σε ένα ιδανικό περιβάλλον 
και συνθήκες εργασίας. Υψηλές αποδοχές και 
συνεχής εκπαίδευση. Τηλ: 6942 827971.

ΑΛΥΣΙΔΑ κομμωτηρίων στην Αθήνα ζητεί Κομ-
μωτές -τριες να γνωρίζουν κούρεμα - βαφείο 
- χτένισμα. Πλήρης ή part time απασχόληση, 
μισθός, ασφάλιση, μπόνους, προοπτική εξέλιξης, 
σεμινάρια. Τηλ: 210 2013139.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ πτυχιούχος ΤΕΙ, με γνώσεις σε 
αισθητική προσώπου - σώματος και μανικιούρ 
- πεντικιούρ, ζητείται για πλήρη ή μερική απα-

σχόληση από στούντιο μανικιούρ - πεντικιούρ 
στην Άνοιξη. Τηλ: 6974 709958.

ΒΟΗΘΟΣ Κομμωτηρίου νέος-α μοντέρνος-
α ζητείται από κομμωτήριο στο Ψυχικό. Τηλ: 
210 7219200.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ πεπειραμένη απόφοιτος δημοσίου, 
ιδιωτικού ΙΕΚ ή ΤΕΙ ζητείται από κέντρο ευεξίας. 
Περιοχή Κορωπί. Τηλ: 210 6627878.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ζητείται για φαρμακείο. Βασικός 
μισθός. Τηλ: 210 6465733.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από την εταιρία General Masaz 
Dubai, Αισθητικοί χωρίς υποχρεώσεις, έξυπνες, 
δραστήριες και φιλόδοξες, για πολυτελή ξενο-
δοχεία σε Αραβικές χώρες. Τηλ: 6983 691086, 
κα Βαλάτση.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια, δικαιούχος του προγράμ-
ματος Voucher, για απασχόληση σε κομμωτήριο 
στο Νέο Ηράκλειο Αττικής. Ευχάριστο περιβάλλον 
με προοπτική συνεργασίας. Τηλ: 210 2758658, 
κος Δερτουσιάδης.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ μοντέρνο με και Αισθητικοί επαγ-
γελματίες, με γνώσεις μανικιούρ - πεντικιούρ 
- τεχνητά νύχια και άτομα για πρακτική άσκηση 
με γνώσεις αισθητικής, ζητούνται για κατάστημα 
στη Νέα Μάκρη - Αγία Παρασκευή. Μισθός και 
bonus, πλήρης απασχόληση. Τηλ: 6956 767376.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ επαγγελματίες, με γνώσεις μανι-
κιούρ - πεντικιούρ - τεχνητά νύχια και άτομα 
για πρακτική άσκηση με γνώσεις αισθητικής, 
ζητούνται για κατάστημα στη Νέα Μάκρη - Αγία 
Παρασκευή. Μισθός και bonus, πλήρης απασχό-
ληση. Τηλ: 6956 767376.

Η BEAUTYSPIRIT.GR αναζητά επαγγελματίες 
στους τομείς της κομμωτικής-αισθητικής άκρων 
και αισθητικής προσώπου-σώματος για μόνιμη 
ανεξάρτητη συνεργασία. Περιοχή της Αττικής-
Θεσσαλονίκης, για κατ’οίκον επισκέψεις. Απα-
ραίτητη η ύπαρξη μεταφορικού μέσου. E-mail: 
hr@beautyspirit.gr.

ΚΟΜΜΩΤΗΣ /τρια με προϋπηρεσία και εμπειρία, 
ζητείται από κομμωτήριο στην Γλυφάδα. Τηλ: 
210 9511167, 6970 880519.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ αισθητικής ζητεί Αισθητικούς με 
γνώση σε όλους τους τομείς (πρόσωπο, σώμα, 
φωτοαποτρίχωση IPL, μασάζ, μανικιούρ, πεντι-
κιούρ). Επιθυμητή η γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Τηλ: 
6977 899062, ώρες επικοινωνίας 12:00-20:00.

ΓΝΩΣΤΗ εταιρία καλλυντικών αναζητά Αισθητι-
κό. Απαραίτητα προσόντα, Σπουδές Αισθητικής, 
προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. Τόπος εργασίας: 
Σέρρες. Τηλ: 6936 797211, fax: 2310 582529.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μασέρ για spa σε ξενοδοχείο στα Κα-
λάβρυτα. Προσφέρεται διαμονή-φαγητό-μισθός. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@villa-oneiro.gr, τηλ: 
6945 776821.εανική πελατεία ζητεί έμπειρες 
Κομμώτριες. Τηλ: 2310 315382.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ - Φυσιοθεραπευτές ζητούνται από 
χώρο ομορφιάς και αναζωογόνησης στη Γλυφάδα. 
Τηλ: 210 8940403.

Καθαριότητα - Φύλαξη -  
Εξωτερικές Εργασίες - Διανομή
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό Ασφάλειας από ιδιωτική 
επιχείρηση Ι. Ε.Π.Υ.Α (SECURITY) με αδεία εργασίας 
για άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: 
stnicolas@asterionsecurity.gr.

ΠΛΥΝΤΗΣ για πλυντήριο αυτοκινήτων ζητείται, 
με καλή γνώση σε πλύσιμο, βιολογικό καθαρι-
σμό, ξεθάμπωμα φαναριών, πλύσιμο μηχανής 
αυτοκινήτου. Περιοχή Χαϊδάρι, κατά προτίμηση 
κάτοικος Χαϊδαρίου, με άδεια οδήγησης. Τηλ: 
6972 891758.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ / Καθαρίστριες ζητούνται από το 
ξενοδοχείο Cronwell Platamon Resort 5*, 200 
δωματίων στην Πιερία, με προϋπηρεσία, γνώση 
Αγγλικής γλώσσας, ευπαρουσίαστες, σοβαρές 
με όρεξη για δουλειά. Βιογραφικά στο e-mail: 
platamon.gm@cronwell.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Audelicieux ζητά άτομα, με δίπλωμα 
μηχανής για την θέση του Delivery για περιοχές 
κοντά στο Golden Hall. Βιογραφικά στο e-mail: 
audelicieuxgh@gmail.com.

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Hytra, αναζητά άτομο για τη 
γενική καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων 
του. Προϋπηρεσία απαραίτητη σε ξενοδοχείο ή 
εστιατόριο. Βιογραφικά στο e-mail: pediaditis@
hytra.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Προσωπικό για να στελεχώ-
σει θέσεις Προσωπικού Ασφαλείας στην Πάτρα. 
Απαραίτητη προϋπόθεση υποψηφίων η άδεια 
security. Τηλ: 6980 981773.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Προσωπικό για να στελεχώ-
σει θέσεις Προσωπικού Ασφαλείας στην Αθήνα. 
Απαραίτητη προϋπόθεση υποψηφίων η άδεια 
security. Τηλ: 6980 981773.

ΘΕΣΗ εργασίας σε οικία κυρίας 57 ετών, στη 
Χώρα της Σκοπέλου, Β. Σποράδες. 24ωρη εργα-
σία/7 ημέρες, ως Οικιακή Βοηθός - Μαγείρισσα. 
Παρέχεται διατροφή και διαμονή (ξεχωριστό δω-
μάτιο), μισθός 550€. Βιογραφικά στο e-mail: cv@

jobtrust.gr, θέμα: ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ-ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται για πρωινή 2ωρη απασχό-
ληση ή 2ωρη βραδινή. Μέχρι 3 χρόνια προϋπη-
ρεσία. Περιοχή Ν. Προάστια. Τηλ: 210 9966333, 
ώρες επικοινωνίας 09:00-13:00.

ΖΕΥΓΑΡΙ ζητείται για καθαρισμό. Περιοχή Ζά-
κυνθος. Τηλ: 6944 997666.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για συνεργείο καθαριότητας, 
για 4ωρη καθημερινή απασχόληση. Άμεση πρό-
σληψη. Απαραίτητη προϋπόθεση προϋπηρεσία. 
Τηλ: 210 5988697, κα Τρελοπούλου

ΑΤΟΜΟ ζητείται για συνεργείο καθαρισμού 
πολυκατοικιών. Πετρούπολη, Ίλιον και γύρω 
περιοχές. Μισθός 600€. Τηλ: 6985 636249.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ζωόφιλη, ως Οικιακή Βοηθός Εσωτε-
ρική. Συστάσεις απαραίτητες. Τηλ: 6977 159513.

ΝΕΟΣ Φοιτητής ζητείται με μηχανάκι για συνερ-
γασία με εταιρία. Τηλ: 215 5154340.

ΝΕΑ ευπαρουσίαστη, ζητείται με γνώση Αγγλικών, 
για σερβίρισμα και delivery με δικό της μέσον. 
Τηλ: 6983 416685.

ΝΕΕΣ με δικό τους μηχανάκι και για εξυπηρέτηση 
σάλας στο Κέντρο, ζητούνται. Αμοιβή ικανοποι-
ητική. Τηλ: 6907 683892.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία ζητά Υπάλληλο για εσωτερική 
και εξωτερική εργασία. Κάτοχο δικύκλου, καλό 
γνώστη των δρόμων, για 8ωρη απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@malapetsas.gr.

ΖHTEITAI άτομο με απαραίτητη άδεια εργασίας 
security και προαιρετικά με δίπλωμα μοτοσυκλέτας 
απεριορίστων κυβικών, ώστε να εργασθεί ως 
Προσωπικό Ασφαλείας. Βιογραφικά στο e-mail: 
professecu@gmail.com, τηλ: 2310 537325, ώρες 
επικοινωνίας: 10:00-16:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα-Καθαρίστρια για ξενοδοχείο 
στο Διακοπτό. Προσφέρουμε διαμονή-φαγητό-
μισός-ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: info@suites-
diakopto.gr, τηλ: 6980 857584.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για τη θέση της Καθαρίστριας σε 
ξενοδοχειακή μονάδα στη Γερμανία. Παρέχεται 
δωρεάν σίτιση και διαμονή. Τηλ: 210 5200455.

ΝΕΑ με δικό της μηχανάκι ζητείται για διανο-
μή φαγητού και βοήθεια στην κουζίνα. Περιοχή 
Χαλάνδρι. Τηλ: 6976 551325.

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ζητείται από γνωστή αλυσίδα πι-
τσαρίας, θα προτιμηθεί κάτοικος Ηλιούπολης 
και γύρω. Τηλ: 6940 438077.

ΕΤΑΙΡΙΑ courier ζητεί Συνεργάτη με δικό του 
μηχανάκι. Τηλ: 210 9651291, ώρες επικοινωνίας 
12:00-15:00.

ΝΕΟΣ ζητείται με μηχανάκι, για διανομή μικρο-
δεμάτων. Τηλ: 6945 039520.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός ζητείται Εσωτερική ή Εξωτε-
ρική. Μισθός 450€-500€/μήνα. Κέντρο Αθήνα. 
Τηλ: 6940 598250.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός Εσωτερική, ζητείται από ζευγάρι 
στην Κηφισιά. Τηλ: 6907 655153.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για οικιακές εργασίες για επαρχία. 
Τηλ: 6944 433647, 6986 598076.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός ζητείται για εσωτερική απα-
σχόληση, εντός Αττικής. Τηλ: 6993 997039.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ με εμπειρία ζητούνται από 
εταιρία καθαρισμού για καθαρισμό γραφείων. 
Β. Προάστια, για καθαρισμό φροντιστηρίων και 
γραφείων. Τηλ: 210 2842576, 6987 116225.

ΑΤΟΜΟ ανειδίκευτη ζητείται. Περιοχή Ν. Σμύρνη. 
Τηλ: 210 9402495, 210 9331650.

ΕΜΠΕΙΡΟΣ Courier με μηχανάκι, ζητείται για 
part time εργασία, διανομές μικροδεμάτων στην 
Αττική. Τηλ: 6945 039520, κος Μιχάλης.

ΑΜΕΣΗ πρόσληψη από όμιλο εταιριών στο Μετα-
ξουργείο για πρωινή 5θήμερη εξωτερική εργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@haroumenapaidia.gr.

ΑΠΟ ΟΜΙΛΟ διαφημιστικής εταιρίας ζητούνται 
άμεσα 3 νέοι-νέες για διανομή έντυπου υλικού 
και προώθηση. Βιογραφικά στο e-mail: info@
haroumenapaidia.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα - Καθαρίστρια σε ξενοδοχείο 
στα Καλάβρυτα. Προσφέρεται διαμονή - φαγητό 
- μισθός - ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: info@
villa-oneiro.gr, τηλ: 6945 776821.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ - Διανομέας, ζητείται από για το 
υποκατάστημα της Αθήνας, εταιρία ιατρικών, για 
πλήρη απασχόληση, απαιτείται γνώση Αγγλικών 
και H/Y. Βιογραφικά στο e-mail: solutionmedical.
sales@gmail.com.

ΛΑΤΖΙΕΡΑ με γνώσεις κουζίνας ζητείται για 
εστιατόριο στο κέντρο της πόλης, για ημιαπα-
σχόληση. Τηλ: 6947 209208.

ΠΛΥΝΤΡΙΑ ζητείται από ψυχιατρική κλινική στο 
Χαλάνδρι. Πρωινή απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: infokliniki@yahoo.gr. Τηλ: 210 6812368.

ΑΤΟΜΟ ζητείται ως Εσωτερική Οικιακή Βοηθός 
σε οικογένεια (πατέρας και κόρη), Κυριακή ρεπό. 
Περιοχή Περιστέρι και Πόρτο Ράφτη. Τηλ: 2299 
074259, 6987 305093.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός με εμπειρία στην πιστο-
ποίηση αειφόρων κτιρίων LEED στην περιοχή 
της Αττικής. Κατοχή διαπίστευσης LEED AP θα 
θεωρηθεί επιπλέον προσόν. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@atzovaras.gr.

ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ με εμπειρία ζητείται για περιοχή 
Αρχαία Επίδαυρος Αργολίδας. Τηλ: 6948 571900, 
27530 41517.

ΤΑΠΕΤΣΕΡΗΣ επίπλων, πεπειραμένος Τεχνίτης 
σε κλασική ταπετσαρία, ζητείται από εργαστήριο. 
Προϋπηρεσία σε εργαστήριο, όχι σε μονάδα πα-
ραγωγής. Τηλ: 6946 629264, ώρες επικοινωνίας 
08:00-18:00, 210 6998476.

ΤΑΠΕΤΣΕΡΗΣ έμπειρος επίπλων, ζητείται για 
βιοτεχνία στο Γαλάτσι για ημιαπασχόληση. Τηλ: 
210 2136203, 6981 608345.

ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ με 3ετή εμπειρία, γνώση χειρι-
σμού μηχανημάτων, ζητείται από ξυλουργείο 
στο Κορωπί. Τηλ: 6977 695241, 210 6628217.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία Ελληνική ή ξένη, 
ζητά άτομα για ανέγερση τουριστικής επιχείρησης 
ενοικιαζόμενων δωματίων στον παραδοσιακό 
οικισμό Μεγάλου Χωρίου Θήρας - Σαντορίνης. 
Τηλ: 6938 277818.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής μηχανημάτων για να εργα-
σθεί στο Ν. Αχαΐας. Απαραίτητα τα απαιτούμενα 
διπλώματα και άδειες. Τηλ: 6987 851764.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ Ηλεκτρολόγος/Μηχανολόγος 
Μηχανικός, ζητείται από τεχνική εταιρία. Απα-
ραίτητη προϋπόθεση άριστη γνώση Αγγλικών 
και 3ετή προϋπηρεσία, θα εκτιμηθεί η γνώση 
Ιταλικών ή Γαλλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
sales@vpower.gr, τηλ: 6988 125695.

ΕΤΑΙΡΙΑ συστημάτων ασφαλείας ζητεί Τεχνι-
κούς Εγκαταστάσεων με δίπλωμα αυτοκινήτου, 
γνώση Αγγλικών, άδεια security. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@genius.gr, τηλ: 210 5771997.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος Μηχανικός (μέχρι 5ετή 
εμπειρία), από τεχνική εταιρία. Βιογραφικά στο 
e-mail: a.papadopoulou@core-sa.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γλύπτης από εργοστάσιο παραγωγής 
τζακιών και καλλιτεχνημάτων μαρμάρου στην περι-
οχή της Δράμας. Τηλ: 6972 797842, 25210 42602.

ZHTEITAI Ηλεκτρολόγος φορτηγών Mercedes για 
πλήρη απασχόληση. Απαραίτητη γνώση Αγγλικής 
γλώσσας, διάγνωσης με Star/Xentry, κάτοχος 
διπλώματος αυτοκινήτου. Βιογραφικά στο e-mail: 
kostas_mb@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος, Μηχανικός Περιβάλλο-
ντος ή Μηχανικός Τ.Ε στη Θεσσαλονίκη. Εμπειρία 
απαραίτητα σε μελέτες πυρασφάλειας, γνώσεις 
σε θέματα τεχνικού ασφαλείας. Βιογραφικά στο 
e-mail: athsavvid@yahoo.gr, fax: 2310 239995.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά Τεχνολόγο Τροφίμων 
με σχετική εμπειρία για τη θέση του Υπεύθυνου 
Παραγωγής Φαγητού. Απαραίτητη η γνώση κο-
στολόγησης συνταγολογίων. Βιογραφικά στο 
e-mail: texnologostrofimwn2014@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής CNC για εργαλειομηχανές, 
κέντρου ή τόρνου κατεργασίας. Εμπειρία σε CAD-
CAM επιθυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: dimitris@
metalonica.gr, τηλ: 2310 781256.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής επίπλων και ειδικών 
κατασκευών στα Οινόφυτα, ζητείται Μηχανο-
λόγος Μηχανικός Παραγωγής για εφαρμογή 
διαδικασίας ποιοτικού ελέγχου και διαχείριση 
ISO με εμπειρία στο αντικείμενο. E-mail: cv@
pafos.gr, fax: 22620 56234.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μηχανολόγοι-Χημικοί Μηχανικοί-
Μηχανικοί Περιβάλλοντος, για το τμήμα έρευνας, 
ανάπτυξης εταιρίας που ασχολείται με αδειοδότη-
ση-κατασκευή-λειτουργία-μονάδων παραγωγής 
ενέργειας από αξιοποίηση αποβλήτων. Γνώση 
Αγγλικών, Η/Υ. Διαθεσιμότητα για ταξίδια Εσω-
τερικού-Εξωτερικού. Επιθυμητή προηγούμενη 
εργασιακή εμπειρία. E-mail: info@kafsis.com.

Στελέχη Παραγωγής -  
Μεταποίηση - Ποιοτικός Έλεγχος
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ζητεί άτομο για τη ραφή δειγμάτων. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία. Περιοχή Γαλάτσι. Τηλ: 
210 2286000.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος με όρεξη για δουλειά για την 
παραγωγή ψηφιακών εκτυπώσεων plotter, αυ-
τοκόλλητα, μουσαμάδες, σε μεγάλες διαστάσεις. 
Παρέχεται εκπαίδευση. Απαραίτητες γνώσεις H/Y. 
Περιοχή Θέρμη Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο 
e-mail: ldpssavvas@gmail.com.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία, ζητά άτομο για τη θέση 
Υπευθύνου Παραγωγής σε μονάδα έτοιμου 
φαγητού. Γνώση και εμπειρία σε θέματα κο-
στολόγησης συνταγολογίων και μεθοδολογίας 
παραγωγής φαγητού. Βιογραφικά στο e-mail: 
biografika2014monada@gmail.com.

ΓΑΖΩΤΡΙΑ πεπειραμένη ζητείται. Περιοχή Ν. 
Σμύρνη. Τηλ: 210 9402495, 210 9331650.

ΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται από βιοτεχνία σακουλοποιίας. 
Μισθός βασικός. Επιθυμητή προϋπηρεσία στον 
κλάδο (extrude/κοπτικά). Fax: 22620 32109, τηλ: 
22620 32736.

ΒΟΗΘΟΣ εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου σκυ-
ροδέματος, ζητείται. Τηλ: 210 6666063.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ πεπειραμένη διαθέτουσα τιγκέλι, ζητείται 
ως Εξωτερική Συνεργάτης σε εργαστήριο περιοχής 
Γλυφάδας. Αποκλείεται φασόν. Τηλ: 210 8948444.

ΓΑΖΩΤΡΙΑ και ανειδίκευτη, για βοηθητικές δου-
λειές, ζητείται για εργαστήριο, στη Ν. Σμύρνη. 
Τηλ: 210 9331650, 210 9402459.

ΑΠΟ ΤΗΝ εταιρία VAMP A.E. ζητείται Πατρονίστ 
για εργασία κατ’αποκοπή ή part time. Απαραίτητη 
γνώση συστήματος «Πολυπατρόν» και καλή γνώση 
Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: info@vamp.gr.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ γυναικείων ενδυμάτων ζητεί Γα-
ζώτρια για ραφή δειγμάτων. Τηλ: 210 2838582, 
6944 511287.

ΡΑΠΤΗΣ έμπειρος ζητείται, με πείρα στη γαζωτική 
και κοπτοράπτη. Τηλ: 6944 919895.

ΠΑΤΡΟΝΙΣΤ Μοδίστρα για δείγματα παραγωγής 
μαγιό γνώστης αγοράς από ατελιέ, ζητείται στο 
Παλαιό Φάληρο. Τηλ: 6973 497802.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ πεπειραμένη ζητείται για εργαστήριο 
επιδιορθώσεις. Περιοχή Παλαιό Φάληρο. Τηλ: 
Π. Φάληρο. Τηλ: 210 9845070.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ πεπειραμένη ζητείται για επιδιορ-
θώσεις στο χώρο μας και Βοηθός για ξήλωμα 
και σίδερο. Τηλ: 210 6753886.

ΓΑΖΩΤΕΣ -τριες με χαρτιά και εμπειρία και τι-
γκέλι, ζητούνται από συνεργείο φασόν. Περιοχή 
Καματερό. Τηλ: 210 2314353.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ βιβλιοδετείου ζητούνται για άμεση 
πρόσληψη από εκδοτική εταιρία. Δεκτοί και με 
το πρόγραμμα voucher. Βιογραφικά στο e-mail: 
parisianouae@gmail.com.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά Τεχνολόγο Τροφίμων 
με σχετική εμπειρία για τη θέση του Υπεύθυνου 
Παραγωγής Φαγητού. Απαραίτητη η γνώση κο-
στολόγησης συνταγολογίων. Βιογραφικά στο 
e-mail: texnologostrofimwn2014@gmail.com.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής επίπλων και ειδικών 
κατασκευών στα Οινόφυτα, ζητείται Μηχανο-
λόγος Μηχανικός Παραγωγής για εφαρμογή 
διαδικασίας ποιοτικού ελέγχου και διαχείριση 
ISO με εμπειρία στο αντικείμενο. E-mail: cv@
pafos.gr, fax: 22620 56234.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Χαλκίδα 
ζητάει Μηχανικό παραγωγής. Απαραίτητη γνώ-
ση Αγγλικών ή Ιταλικών, autocad, microsoft 
office. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε κατασκευα-
στική εταιρία/αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο 
e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 22210 34914.

Στελέχη και Μηχανικοί Ναυτιλίας 
- Ναυτικοί - Marine
EXPERIENCED UTM Operator for technical 
company in Piraeus with good knowledge of 
English and computer skills is required. CVs: 
utmpiraeus@outlook.com.

ΖΗΤEIΤΑΙ Καπετάνιος για επαγγελματική θαλα-
μηγό (34μ) με Ελληνική σημαία. Βιογραφικά στο 
e-mail: fioridimareyachts@gmail.com.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ εταιρία στη Σαντορίνη αναζητεί 
Ναύτη για εργασία σε καταμαράν. Απαραίτητα 
Αγγλικά. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Ανταγωνι-
στικές αποδοχές και στέγη. Τηλ: 22860 72200.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ εταιρία στη Σαντορίνη αναζητεί 
Skipper για εργασία σε καταμαράν. Απαραίτητα 
Αγγλικά και δίπλωμα daily skipper ή ανώτερο. 
Υψηλές αποδοχές και στέγη. Τηλ: 22860 72200.

GLOBAL Ships Service company requires 
Mechanical Engineer (TEI Diploma) or equivalent 
shipping studies. Strong customer orientation, 
negotiation capabilities, Proficiency level 
English and computer literacy are a must. 
CVs: technicalservicecoordinator@gmail.com.

MARITIME security company, is seeking for 
Commercial Director. Αt least 2 years experience. 
Excellent interpersonal and communication skills 
in English. Applicants with experience as CSO-
DPA οr experienced in the special forces. CVs: 
pgoc.humanresources@yahoo.gr.

Οδηγοί - Αποθηκάριοι - Logistics 
- Μεταφορές - Αεροπορία
ΟΔΗΓΟΙ με δικό τους Ι.Χ. ζητούνται, για 5θήμερη 
8ωρη απασχόληση για δρομολόγια εντός Αττικής. 
Βενζίνη και έξοδα συντήρησης πληρωμένα. Αμοιβή 
1.500€. Τηλ: 212 1002784, fax: 211 2163615.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αποθηκάριος / F&B Controller, από το 
ξενοδοχείο Cronwell Platamon Resort & Spa 5*, 
200 δωματίων στην Πιερία, με σπουδές, άριστη 
γνώση Αγγλικής, γνώστης ERP Protel ή άλλων προ-
γραμμάτων. E-mail: platamon.gm@cronwell.com.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία διακοσμητικών 
φωτιστικών ζητά Εργατοτεχνίτη - Αποθηκάριο 
με ειδίκευση στις κοπές. Έμπειρο σε εργασίες 
κυτιοποιίας, βιβλιοδεσίας ή επεξεργασίας χάρτου. 
Γενικώς με δίπλωμα οδήγησης. E-mail: serpa@
otenet.gr, κωδ: ερ28.

ΟΔΗΓΟΣ Ταξί επαγγελματίας, ζητείται άμεσα, 
για απογευματινή-βραδινή βάρδια 17:00-06:00, 
Κυριακές. Κάτοχος ειδικής άδειας ταξί, ΙΚΑ, εγ-
γύηση 500€, ενοίκιο 20€/μέρα, μόνο σοβαρές 
προτάσεις, Μελίσσια. E-mail: siolosgiorgos@
yahoo.gr, τηλ: 6932 149757, 6972 021744.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας στη Σαντορίνη ζητά 
να προσλάβει Προσωπικό για τη σεζόν 2015 για 
Driver. Βιογραφικά, με πρόσφατη φωτογραφία, 
στο e-mail: info@pegasussuites.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αποθηκάριος με γνώσεις Ιταλικών 
για να εργασθεί σε επιχείρηση αυτοκινήτων στη 
Λαμία για πλήρη απασχόληση. Τηλ: 6987 851764.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οδηγοί με δίπλωμα οδήγησης Γ’ 
κατηγορίας. Άμεση πρόσληψη για εταιρία στην 
Αγγλία. Αγγλική γλώσσα, 8³/ώρα, εμπειρία 
τουλάχιστον 1 χρόνο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@spnjobs.com.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο στη Σαντορίνη αναζητεί 
Οδηγό Λεωφορείου για σεζόν Μάιο - Σεπτέμ-
βριο. Απαραίτητα Αγγλικά. Κάτοικος Σαντορίνης. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@sailing-santorini.
com, τηλ: 22860 72200.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος από κατάστημα επίπλων 
στη Λ. Μεσογείων - Χαλάνδρι (ημιαπασχόληση) 
για τη θέση Οδηγού, Υπεύθυνου Αποθήκης και 
με γνώση ξυλουργικής εργασίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: earteoutlet@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος από κατάστημα επίπλων 
(Λ. Μεσογείων-Χαλάνδρι) για τη θέση Οδηγού 
(κάτοχος διπλώματος Ι.Χ.), Υπεύθυνου Αποθή-
κης και γνώση ξυλουργικής εργασίας. Ωράριο 
10:00-14:00. Μισθός 300€ και ΙΚΑ. Βιογραφικά 
στο e-mail: earteoutlet@gmail.com.

ΝΕΟΣ με μηχανάκι και Βοηθός Αποθήκης, ζη-
τούνται για 4ωρη απασχόληση από τουριστική 
εταιρία. Περιοχή Αχαρνές. Τηλ: 210 2532604, 
κος Γιώργος, ώρες επικοινωνίας 10:00-16:00.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ - Διανομέας, ζητείται από για το 
υποκατάστημα της Αθήνας, εταιρία ιατρικών, για 
πλήρη απασχόληση, απαιτείται γνώση Αγγλικών 
και H/Y. Βιογραφικά στο e-mail: solutionmedical.
sales@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Οδηγός, Ε’ κατηγορίας με κάρτα 
ταχογράφου, για διεθνείς μεταφορές με ψυγείο, 
στη Δυτική Ευρώπη, ως δεύτερος Οδηγός, με 
προοπτική εξέλιξης. Τηλ: 26820 23225.

ΕΤΑΙΡΙΑ courier ζητεί Οδηγούς με δικό τους 
μηχανάκι για πλήρη ή μερική απασχόληση. Βι-
ογραφικά στο e-mail: icc@otenet.gr, τηλ: 210 
5121212.

ΕΤΑΙΡΙΑ ψάχνει Οδηγό. Οι ώρες εργασίας συζη-
τιούνται. Πλήρη ή μερική απασχόληση. Μισθός 
1200€. Τηλ: 0035 8923163111.

ΟΔΗΓΟΣ με Γ’ δίπλωμα, ζητείται από μεταφορική 
εταιρία. Κάτοικος Ίλιον Πετρούπολη, Περιστέρι. 
Τηλ: 210 3303551.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ παραγωγής τροφίμων ζητεί Οδηγό 
για 4ωρη πρωινή απασχόληση. Ωράριο εργασίας 
17:00-21:00. Γαλάτσι και γύρω περιοχές. Τηλ: 
210 2136406, ώρες επικοινωνίας 10:00-12:00.

ΟΔΗΓΟΣ ταξί ζητείται. Περιοχή Κέντρο, μισή 
βάρδια ή ολόκληρο. Τηλ: 6936 068116, 210 
5142410.

Τουρισμός - Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
- Τουριστικά Γραφεία
ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Pilot Beach Resort στη Γε-
ωργιούπολη Χανίων ζητεί Μasser Αισθητικό και 
άτομο για την υποδοχή του spa, για τη σεζόν 
2015. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση. Ε-mail: info@pilot-beach.gr.

ΕΜΠΕΙΡΟΣ Front Office Manager, ζητείται από το 
ξενοδοχείο Cronwell Platamon Resort & Spa 5*, 
200 δωματίων στην Πιερία. Απόφοιτος τουριστικής 
σχολής, με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία. Ευπα-
ρουσίαστος, πολύγλωσσος, ικανότητα διαχείρισης 
ομάδας. Ε-mail: platamon.gm@cronwell.com.

ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Pilot Beach Resort, ζη-
τείται Υπάλληλος Υποδοχής για τη σεζόν 2015. 
Απαραίτητη η άριστη γνώση Γαλλικών και η προ-
ϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@pilot-beach.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο 4* στην Ανατολική Κρήτη 
Maitre d’hotel και Front Office - Reservation 
Manager για τη season 2015. Βιογραφικά στο 
e-mail: hotelstaff2015@gmail.com, τηλ: 6985 
951580.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος από τουριστικό γραφείο. 
Επαγγελματική ανάπτυξη. Δωρεάν εκπαίδευση 
εις βάρος της εταιρίας. Ο μισθός 1200€ +%. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@aurinkomatkatgr.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός από τουριστικό γραφείο για 
εργασία χωρίς όριο ηλικίας. Μπορείτε να δου-
λεύετε μόνο 2-3 ώρες την ημέρα χωρίς να φύγετε 
από το σπίτι. E-mail: info@aurinkomatkatgr.com.

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ εταιρία που δραστηριοποιείται στον 
κλάδο των ιατρικών παροχών, προσλαμβάνει 
νέους -ες για Reception και τηλεφωνικό κέντρο. 
Τηλ: 211 5554968.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Lavris Hotels, ζητεί Προσωπικό 
για την κάλυψη θέσης εργασίας: Maitre D΄ Hotel. 
Βιογραφικά στο e-mail: manager@lavrishotels.
com, τηλ: 28970 41101, fax: 28970 41174, κος 
Β. Παναγιώτου.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Lavris Hotels ζητεί Προσωπικό 
για την κάλυψη θέσης εργασίας: Υπεύθυνου /ης 
Υποδοχής - Κρατήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
manager@lavrishotels.com, τηλ: 28970 41101, 
fax: 28970 41174, κος Β. Παναγιώτου.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Lavris Hotels ζητεί Προσωπικό 
για την κάλυψη θέσεων εργασίας: Προϊσταμένη 
Ορόφων - Καμαριέρες. Βιογραφικά στο e-mail: 
manager@lavrishotels.com, τηλ: 28970 41101.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ όλων των ειδικοτήτων (εποχική 
απασχόληση) για ξενοδοχείο 4* στην Ανατολική 
Κρήτη. Βιογραφικά στο e-mail: hotelstaff2015@
gmail.com, τηλ: 6985 951580 (what’s up).

ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΖΟΝ 2015 ζητούνται από το Dion palace 
beauty & spa resort, Υπάλληλοι Υποδοχής. Γνώση 
protel, Αγγλικά, Ρώσικα ή Γερμανικά. Προϋπηρεσία 
απαραίτητη. Διαμονή - διατροφή. Βιογραφικά στο 
e-mail: manager@dionpalace.com.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών ζητεί Συνεργάτες για το τμήμα 
συνεδρίων. Απαραίτητα προσόντα: προϋπηρεσία 
2-3 ετών σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση Αγγλι-
κών. Βιογραφικά στο e-mail: info@free-spirit.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Υποδοχής ζητείται, με προϋπηρεσία, 
γνώση Αγγλικών και δεύτερης ξένης γλώσσας, 
πτυχίο σχολής, γνώση ermis win. Βιογραφι-
κά, με φωτογραφία, στο e-mail: manager@
palacehotel.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας στη Σαντορίνη ζητά 
να προσλάβει Προσωπικό για τη σεζόν 2015 για 
Receptionists. Βιογραφικά, με πρόσφατη φωτο-
γραφία, στο e-mail: info@pegasussuites.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας στη Σαντορίνη ζητά 
να προσλάβει Προσωπικό για τη σεζόν 2015 
για Hotel Operation Manager. Βιογραφικά, 
με πρόσφατη φωτογραφία, στο e-mail: info@
pegasussuites.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος τουριστικού γραφείου στο 
τμήμα κρατήσεων με εμπειρία. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@kamaritours.gr.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ξενοδοχείο ζητεί Receptionist για 
όλες τις βάρδιες, με προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: athensbestwestern@gmail.com.

ΤO 5* ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ GDM Megaron στo Hρά-
κλειο ζητεί Βοηθό Διευθυντού. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: megaron@gdmmegaron.
com, fax: 2810 305400.

ONE of the most stylish hotels in Mykonos, 
is searching for the season 2015 for a Front 
Office Manager. CVs: hrmykonos@outlook.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Aqua Sol Hotels αναζητά Προϊσταμένη 
Ορόφων για εποχιακή απασχόληση στη Ρόδο. 
Βιογραφικά στο e-mail: payroll@aquasolhotels.
gr, τηλ: 22410 56900, ώρες επικοινωνίας Δευ-
τέρα - Παρασκευή 09:00-16:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για στελέχωση γραφείου 
ενοικίασης σκαφών αναψυχής στη Σαντορίνη. 
Απαραίτητη καλή γνώση Αγγλικών και χρήσης Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@sailingsantorini.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για Ρεσεψιόν και κρα-
τήσεις ξενοδοχείου 5 αστέρων στη Σαντορίνη. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία, καλή γνώση Αγγλικών 
και on-line συστημάτων κρατήσεων. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@honeymoonpetra.com.

AXIA Hospitality (Reservation Management) 
is looking for a Reservations Assistant. 
Requirements: Experience in GDS, IDSs and 
Hotel Operating Systems, Strong computer 
skills. Excellent command of English and Greek 
language. CVs: elsa@axiahospitality.com.

ZHTEITAI Manager από τουριστικό γραφείο. 
Συμβουλές στους πιθανούς πελάτες. Οι ώρες 
δουλειάς συζητιούνται. Ο μισθός από 1200€+%. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@aurinkomatkatgr.
com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διαχειριστής του Τουρισμού. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@aurinkomatkatgr.com.

ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ διαχείρισης τουριστικών καταλυ-
μάτων στο Ρέθυμνο ζητείται Υπάλληλος Γραφείου 
στο τμήμα κρατήσεων, για μόνιμη εργασία όλο το 
χρόνο. Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώση 
Αγγλικής γλώσσας. E-mail (απαραίτητα πρόσφατη 
φωτογραφία): info@thinkvilla.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στο Ν. Κορινθίας, αναζητά πτυχι-
ούχο Τουριστικών Επαγγελμάτων για τη στελέ-
χωση της ρεσεψιόν. Γνώση Αγγλικών απαραίτητη, 
επιθυμητή η γνώση Ρώσικων. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@onarhotel.com, τηλ: 27420 32091.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο 5*, 200 δωματίων 
για σεζόν 2015 για τα τμήματα 1) εστιατόρια 2) 
μπαρ 3) όροφοι-πλυντήρια 4) υποδοχή 5) κουζίνα. 
Απόφοιτοι σχολών, αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, 
γλώσσες. Βιογραφικά στο e-mail: platamon.gm@
cronwell.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στην Αράχωβα ζητεί Καμαριέρα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@tagliresort.gr, τηλ: 
22670 32532.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο στη Σαντορίνη αναζητεί 
Υπάλληλο Γραφείου για σεζόν Μάιο - Σεπτέμ-
βριο. Απαραίτητα Αγγλικά. Κάτοικος Σαντορίνης. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@sailing-santorini.
com, τηλ: 22860 72200.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα-Καθαρίστρια για ξενοδοχείο 
στο Διακοπτό. Προσφέρουμε διαμονή-φαγητό-
μισθός-ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: info@suites-
diakopto.gr, τηλ: 6980 857584.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ εταιρία 4 αστέρων με έδρα 
Νέοι Πόροι Πιερίας, ζητά Υπάλληλο Υποδοχής 
για 6μηνη απασχόληση με γνώσεις H/Y, Αγγλικά 
Γερμανικά. Βιογραφικά στο e-mail: info@evilion.
gr, fax: 23520 21785.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ εταιρία 4 αστέρων με έδρα 
Νέοι Πόροι Πιερίας, ζητά Front Office Manager 
για 7-8 μήνες απασχόληση. Γνώσεις H/Y, Αγ-
γλικά Γερμανικά on line system. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@evilion.gr, fax: 23520 21785.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ορόφων και υποδοχής από 
ξενοδοχείο στη N. Ρόδο, ζητούνται με εμπει-
ρία, πρόθυμοι για ποιοτική εργασία. Πολύ καλές 
συνθήκες εργασίας, μισθός και πριμ. Βιογραφικά 
στο e-mail: heliotel1@consultant.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άντρας ή γυναίκα με άπταιστα Γερμανικά, 
Αγγλικά και γνώσεις Η/Υ, για τη θέση Receptionist 
σε ξενοδοχειακή μονάδα στη Γερμανία. Παρέχεται 
σίτιση και διαμονή. Τηλ: 210 5200455.

ΝΕΕΣ ζητούνται από ξενοδοχείο στα Δυτικά 
Προάστια ως Καμαριέρες. Δυνατότητα παροχής, 
διαμονής. Τηλ: 6974 337466, 210 2323587.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας της Πάρου ζητάει 
άτομο για το τμήμα κρατήσεων με κάποια σχετική 
εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: astir@otenet.
gr, fax: 22840 51985, τηλ: 22840 51976.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ του ομίλου Μήτση στη Ρόδο ζητά: 
Προϊσταμένη Ορόφων (Housekeeper). Απαραί-
τητες προϋποθέσεις: προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση, γνώση Αγγλικών και οργανωτικές, διοι-
κητικές ικανότητες. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: manager@mitsis-grandhotel.com

.

Εστίαση - Μάγειρες -  
Παρασκευαστές
ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Hytra ζητά άτομο για service. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη σε ξενοδοχείο ή εστια-
τόριο. Γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
pediaditis@hytra.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αποθηκάριος / F&B Controller, από 
το ξενοδοχείο Cronwell Platamon Resort & 
Spa 5*, 200 δωματίων στην Πιερία, με σπουδές, 
άριστη γνώση Αγγλικής, γνώστης ERP Protel ή 
άλλων προγραμμάτων. E-mail: platamon.gm@
cronwell.com.

ZHTEITAI Ψήστης για all day cafe snack bar, για 
την περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@avmap.gr, τίτλος θέσης: Cook.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο 4* στην Ανατολική Κρή-
τη Maitre d’hotel και Front Office - Reservation 
Manager για τη season 2015. Βιογραφικά στο e-mail: 
hotelstaff2015@gmail.com, τηλ: 6985 951580.

BARTENDERS ζητούνται από το ξενοδοχείο 
Cronwell Platamon Resort & Spa 5*, 200 
δωματίων στην Πιερία, απόφοιτοι σχολών, με 
προϋπηρεσία, γλώσσες, ευπαρουσίαστοι με 
όρεξη για δουλειά. Μισθός, ασφάλιση. E-mail: 
platamon.gm@cronwell.com.

WAITERS A’, B’ ζητούνται από το ξενοδοχείο 
Cronwell Platamon Resort & Spa 5*, 200 δω-
ματίων στην Πιερία, απόφοιτοι σχολών με προϋ-
πηρεσία, γλώσσες, ευπαρουσίαστοι με όρεξη για 
δουλειά. Μισθός, ασφάλιση. E-mail: platamon.
gm@cronwell.com.

CAPTAIN/Sous Maitre D’ Hotel, ζητείται από το 
ξενοδοχείο Cronwell Platamon Resort & Spa 5*, 
200 δωματίων στην Πιερία, απόφοιτος σχολής, 
με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, γλώσσες, ευπα-
ρουσίαστος, συνεργάσιμος με όρεξη για δουλειά. 
E-mail: platamon.gm@cronwell.com.

PASTRY Chef / Ζαχαροπλάστης έμπειρος, ζητείται 
από το ξενοδοχείο Cronwell Platamon Resort 
5*, 200 δωματίων στην Πιερία, με σπουδές και 
αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, ευφάνταστος με 
όρεξη για δουλειά. E-mail: platamon.gm@
cronwell.com.

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Τrapezaria ζητεί Βοηθό Σερβι-
τόρου με σχετική προϋπηρεσία. Άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@trapezaria.gr.

ZHTOYNTAI Cooks A’, B’, C’, από το ξενοδοχείο 
Cronwell Platamon Resort & Spa 5*, 200 δωμα-
τίων στην Πιερία, απόφοιτοι σχολών μαγειρικής, 
με προϋπηρεσία, με όρεξη για δουλειά. Βιογρα-
φικά στο e-mail: platamon.gm@cronwell.com.

ΕΜΠΕΙΡΟΣ Executive Chef, ζητείται από το ξενο-
δοχείο Cronwell Platamon Resort & Spa 5*, 200 
δωματίων στην Πιερία, με ανάλογες σπουδές. 
Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, γνώστης Ελληνικής-
διεθνούς κουζίνας, ευφάνταστος, συνεργάσιμος. 
E-mail: platamon.gm@cronwell.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Pilot Beach Resort στη Γε-
ωργιούπολη Χανίων, ζητεί Α΄,Β΄,Γ΄ Mάγειρες 



Όλοι εμείς, οι άνθρωποι του skywalker.gr αλλά και των υπολοίπων site μας, point0.gr, walker.gr,  
mplokaki.gr, supportbusiness.gr, settle.gr και rejoin.gr σας ευχόμαστε καλές γιορτές και ένα 
ευτυχισμένο 2015, με εργασία για όλους.

Στις ευχές για τη νέα χρονιά, εμείς βλέπουμε την εργασία.

Το 2015  
ας φέρει...

Ευτυχία

 Ρωμαλεότητα

 Γαλήνη

 Αγάπη

 Σ υντροφικότητα

 Ισορροπία

 Αισιοδοξία


