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

25.000 Αντίτυπα

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

Ενδιαφέροντα & Χρήσιµα
σελ. 3

Γραµµατείς,  
Στελέχη Επιχειρήσεων, 
Λογιστές, 
Προγραµµατιστές

σελ. 4, 6

Γραφίστες, 
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

σελ. 8

Στελέχη Πωλήσεων
σελ. 10

Ιατροί, 
Ιατρικοί Επισκέπτες,  
Νοσηλευτές,  
Μηχανικοί Πωλήσεων, 
Τεχνικοί, Μηχανικοί,  
Οδηγοί, Αποθηκάριοι, 
Εστίαση

σελ. 12-13

Τουρισµός
σελ. 14

Αισθητικοί,  
Φύλαξη

σελ. 18

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

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015

Σας ενδιαφέρουν!

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

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 20152

Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής 
εφημερίδας στην Αθήνα:

Κάθε Πέμπτη - Σημεία διανομής 
εφημερίδας στη Θεσσαλονίκη:

• Μετρό-Ελληνικό

• Μετρό-Δάφνη

• Μετρό-Συγγρού-Φιξ

•  Μετρό-Ευαγγελισμός

• Μετρό-Αμπελόκηποι

• Μετρό-Κατεχάκη

• Μετρό-Αττική

• Μετρό-Άγιος Αντώνιος

• Μετρό-Αιγάλεω

•  Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο

•  Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα

•  Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

• ΟΑΕΔ: Δωδεκανήσου 10 Α

• ΟΑΕΔ, Τούμπα: Παπαναστασίου 50

• Αριστοτέλους & Τσιμισκή

• Καμάρα

Διαρκή σημεία παραλαβής εφημερίδας:

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

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

e-mail: fpress@skywalker.gr

Εκδότης: Δημήτρης Φυντάνης
Αρχισυντάκτρια: Άννα Βενιέρη

Εμπορικός διευθυντής: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης
Διευθυντής πωλήσεων: Γιάννης Σοϊλεμές

Υπεύθυνη αγγελιών: Ελένη Κούτσικου
Υποδοχή αγγελιών: Μάγδα Ζουπαντή

Υπεύθυνη διαφημίσεων & χορηγιών: Κέλλυ Μπαντή
Υποδοχή διαφημίσεων:  

Ελισάβετ Καλαρούτη, Ιωάννα Παπαγγελή
Διευθύντρια marketing: Ελένη Ροκά

Διαδικτυακό marketing: Αθανασία Τσουκαλά
Διαδικτυακή έρευνα: Γεωργία Κωνσταντίνου

Κοινωνική διασύνδεση: Αρτίνα Γκέτση
Συντονισμός ύλης: Ελευθερία Βενιζέλου

Επιμέλεια δομής: Έλενα Κεντάρχου
Επιμέλεια κειμένων: Βάσω Καδά

Υπεύθυνη ροής αγγελιών: Γεωργία Παναγιώταρου
Οικονομικός διευθυντής: Νεκτάριος Κολλάρος

Υπεύθυνη διεκπεραίωσης: Κορνέλια Καραγιαννίδου
Διευθυντής δημιουργικού: Στέλιος Σπανουδάκης

Υπεύθυνη δημιουργικού: Γεωργία Κούσκουρη
Ατελιέ: Φερενίκη Κουτσούμπα

Δημοσιογραφική τεκμηρίωση: Αποστόλης Ζαβιτσάνος
Τεχνική υποστήριξη: Κώστας Τσουράκης

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

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

Σύβουλοι έκδοσης: Ειρήνη Τσικνιά-Αριστέα Δημητρούση

 ΑΤΤΙΚΗ
•  Άγ. Ανάργυροι - Καματερό,  

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

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου
•  Αγία Βαρβάρα, Δημαρχείο  

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

Παντοπωλείο - Γραφείο Διαμεσολάβησης
•  Αθήνα, Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής Αθηνών
• Αθήνα, Career in Progress
• Αθήνα, City Unity College
• Αθήνα, Mediterranean College
•  Αθήνα, Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης  

& Δράσης
• Αθήνα, Γραμματεία Νέας Γενιάς
•  Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικό  

Μετσόβιο Πολυτεχνείο
•  Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικό  

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

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

(Γραφείο υποστήριξης απασχόλησης)
•  Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη Φιλοσοφικής 

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

• Αθήνα, Πολιτιστικό Κέντρο
•  Αθήνα, Κέντρο Ψυχολογικής  

& Κοινωνικής Υποστήριξης  
Μακροχρόνια Ανέργων

• Αθήνα, Κέντρο Ημέρας Praksis
• Αθήνα, Πολυιατρείο Praksis
•  Αθήνα, Διεύθυνση Κοινωνικής 

 Αλληλεγγύης & Υγείας
• Αιγάλεω, Αλληλέγγυο Φροντιστήριο 
• Αιγάλεω, Δημαρχείο
•  Αιγάλεω, Γραφείο Διασύνδεσης  

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

& Κοινωνικής Υποστήριξης  
Μακροχρόνια Ανέργων

• Άλιμος, Δημαρχείο

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

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

Προστασίας & Αλληλεγγύης
• Βύρωνας, Δημαρχείο
• Βύρωνας, Κοινωνικό Ιατρείο
• Γαλάτσι, Κοινωνική Υπηρεσία
• Γαλάτσι, Δημαρχείο
• Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
• Γκύζη, Πολιτιστικό Κέντρο, Βαφειχωρίου
• Γλυφάδα, BCA
• Γλυφάδα, ΙΕΚ Ξυνή
• Δάφνη, Δημαρχείο
• Διόνυσος, Δημαρχείο
• Δραπετσώνα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Δραπετσώνα, Δημαρχείο
•  Ελληνικό, Μητροπολιτικό  

Κοινωνικό Ιατρείο
• Ελληνικό - Αργυρούπολη, Δημαρχείο
• Εξάρχεια, Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. Νόστος
• Εξάρχεια, Πολιτιστικό Κέντρο
•  Ζωγράφου, Γραφείο Δικτύου  

Κοινωνικής Μέριμνας
•  Ζωγράφου, Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο
• Ζωγράφου, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ζωγράφου, Δημαρχείο
•  Ηλιούπολη, Δημαρχείο  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Ηλιούπολη, Πολιτιστικό Κέντρο 
•  Ηλιούπολη, Ιατρείο Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης

•  Ηλιούπολη, Κοινωνικό Φαρμακείο 
Αλληλεγγύης

•  Ηλιούπολη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Ηλιούπολη, Τράπεζα Χρόνου
• Ηλιούπολη, Shirtaki.com
• Ηράκλειο Αττικής, Δημαρχείο
• Θησείο, Συνεργατικό Καφενείο 6
• Καλλιθέα, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Καλύβια Σαρωνικού,  

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

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Κερατσίνι - Δραπετσώνα,  

Βιβλιοθήκη Αμφιάλης
•  Κερατσίνι - Δραπετσώνα,  

Βιβλιοθήκη Ευγενείας
• Κηφισιά, Δημαρχείο
• Κηφισιά, ΙΕΚ Διαμαντόπουλος

• Κηφισιά, Κοινωνική Μέριμνα
• Κορυδαλλός, Δημαρχείο
• Κορωπί, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Κουκάκι, Ομάδα Πείρα(γ)μα
• Κυψέλη, Πολιτιστικό Κέντρο
•  Λεωφόρος Συγγρού,  

το Σούπερ Μάρκετ της Αλληλεγγύης
• Λυκόβρυση - Πεύκη, Δημαρχείο
• Μαραθώνας, Δημαρχείο
• Μαρούσι, Δημαρχείο
• Μαρούσι, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Μαρούσι, ΟΚΟΙΠΑΔΑ
• Μεταμόρφωση, Δημαρχείο
• Μεταμόρφωση, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Μεταμόρφωση, ΚΕΚ01  

Πληροφορική Εκπαιδευτική
• Μοσχάτο, SAE Creative Media College
• Μοσχάτο, Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων
• Μοσχάτο, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Νέα Μάκρη, Πολιτιστικό Πάρκο
• Νέα Πεντέλη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Νέα Σμύρνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Νέα Σμύρνη, Τμήμα Κοινωνικής 
Πολιτικής

• Νέο Ψυχικό, Golden Cup
•   Νέα Χαλκηδόνα, Πέραν,  

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

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

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

Βενετσάνου
• Χαϊδάρι, Δημαρχείο
• Χαλάνδρι, Δημαρχείο
•  Χαλάνδρι, Αετοπούλειο  

Πολιτιστικό Κέντρο

 ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
• Αταλάντη, Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη
• Αταλάντη, Δημαρχείο
• Αυλώνα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Βέροια, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη

• Βόλος, Δημαρχείο
• Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη Νέας Ιωνίας
•  Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη  

Νέας Αγχιάλου
• Γύθειο, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Γύθειο, Καψάλειος Βιβλιοθήκη
• Διδυμότειχο, Δημαρχείο
•  Δράμα, Γραφείο Απασχόλησης  

& Τουρισμού
•  Δομοκός, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ερέτρια Ευβοίας, Αγροτικός Σύλλογος
• Εύβοια, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ψαχνών
• Εύβοια, ΚΕΠ Πισσώνα
• Εύβοια, ΚΕΠ Βασιλικό
• Εύβοια, ΚΕΠ Διρφύων - Μεσσαπίων
• Θεσσαλονίκη, ΑΤΕΙ
•  Θεσσαλονίκη, ICBS Business College, 
Ωραιόκαστρο

• Θεσσαλονίκη, City College
• Θεσσαλονίκη, ΙΕΚ Ξυνή
• Θεσσαλονίκη, Metropolitan College
• Θεσσαλονίκη, ΙΕΚ Παστέρ
• Θεσσαλονίκη, ΙΕΚ Δέλτα
• Θεσσαλονίκη, New York College
•  Θεσσαλονίκη, ΠΑ.ΜΑΚ.  

Γραφείο Διασύνδεσης
• Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ. Κυλικείο Νομικής
•  Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ.  

Κυλικείο Φιλοσοφικής
•  Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ.  

Κυλικείο Πολυτεχνικής
•  Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ.  

Κυλικείο Φυσικομαθηματικού
•  Θεσσαλονίκης, Αμερικάνικο Κολέγιο 

Θεσσαλονίκης, Πυλαία
•  Θεσσαλονίκη, Αστόρια Καφενείο
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Αμπελοκήπων

•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη  
Άνω Τούμπας

•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Μηχανιώνας

•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Χαριλάου

•  Θεσσαλονίκη, Κεντρική Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Καλαμαριάς

•  Θεσσαλονίκη, Δημαρχείο  
Κορδελιού-Ευόσμου

•  Θεσσαλονίκη, Καφωδείο Ελληνικό
•  Θεσσαλονίκη, Καφέ Θερμαϊκός
•  Θεσσαλονίκη, Πρώτο Πάτωμα
•  Θεσσαλονίκη, Συμβουλευτικό  

Κέντρο Γυναικών, Γενικής γραμματείας  
Ισότητας Φύλων

•  Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας 
Υποδοχής Αστέγων

•  Θεσσαλονίκη, Κέντρο Υποστήριξης Νέων
•  Θεσσαλονίκη, Μ.Κ.Ο. Άρσις

•  Θεσσαλονίκη, Δημαρχείο
•  Θεσσαλονίκη, ΚΕΘΕΑ Προμηθέας
•  Θεσσαλονίκη, Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Θεσσαλονίκη, Υπνωτήριο Αστέγων
• Θεσσαλιώτιδα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Θήβα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ιτέα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ιωάννινα, Γραφείο Διασύνδεσης,  

Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας
•  Ιωάννινα, Δημαρχείο
• Καλαμάτα, ΤΕΙ Πελοποννήσου
• Καλαμάτα, Δημαρχείο
• Καρδίτσα, Δημαρχείο
•  Καρπενήσι, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Καστοριά, Δημαρχείο
•  Καστοριά, Λογιστικό Γραφείο Σάββας  

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

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

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Κρήτη (Άγιος Νικόλαος),  

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

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

Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Πάτρα, Δημαρχείο
•  Πάτρα, Βιβλιοθήκη & Κέντρο 

Πληροφόρησης ΕΑΠ
•  Πάτρα, Γραφείο Διασύνδεσης 

Πανεπιστημίου Πατρών
•  Load Πανεπιστημιακό Βιβλιοπωλείο, 

Πανεπιστημιούπολη Πάτρας
• Πρέβεζα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ρόδος, Δημαρχείο
• Σάμος, Δημαρχείο
• Σάμος, ΚΕΠ
• Σαμοθράκη, Δημαρχείο
• Σέρρες, Δημαρχείο 
•  Σίνδος, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
• Σκόπελος, Δημαρχείο 
• Τήνος, Δημαρχείο
• Χαλκίδα, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Χαλκίδα, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Kαθενών
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Πάρκο Βούρκου
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Πλατανιώτη 1 & Δούνα
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Δροσιάς
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Αυλίδας
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Νέα Αρτάκη

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

Συνεργασίες - Ένθετα:

Αιγίου Αγρινίου

Καβάλας

Άρτας Αιτωλοακαρνανίας

Οι έννοιες που διαπραγματεύ-
εται το παρόν άρθρο βρίσκο-
νται όλες στον παραπάνω 

τίτλο. Θα ξεκινήσουμε με τις «ειδι-
κές ομάδες», για τις οποίες πολλά 
έχουν γραφτεί τα τελευταία χρόνια 
και άλλα τόσα έχουν δρομολογηθεί 
ως πολιτικές αποφάσεις στήριξης 
των ειδικών ομάδων. Επιλέγουμε 
να παραθέσουμε τους παρακάτω 
ορισμούς γιατί ο μεν πρώτος τονίζει 
το στοιχείο του κοινωνικού αποκλει-
σμού και ο δεύτερος δίνει έμφαση 
στον αποκλεισμό από την αγορά 
εργασίας. Συγκεκριμένα, ειδικές 
ομάδες είναι:
• Ομάδες ανθρώπων οι οποίες, 
έχοντας διαφοροποιήσεις σε ποι-
κίλα χαρακτηριστικά τους, φτάνουν 
μέσα από τις σύνθετες διαδρομές 
του κοινωνικού αποκλεισμού να 
στιγματιστούν και να περιθωριο-
ποιηθούν.
• Ειδικές πληθυσμιακές ομάδες θε-
ωρούνται εκείνες, που για οποιον-
δήποτε λόγο είναι αποκλεισμένες 
από την αγορά εργασίας.

Οι πρώην χρήστες αποτελούν 
αναμφισβήτητα μία από τις «ειδι-
κές ομάδες» έχοντας κάποια ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά. Ωστόσο, δε 
θα πρέπει κανείς να εγκλωβιστεί 
και να θεωρήσει ότι οι άνθρωποι 
που ανήκουν σε μια ειδική ομάδα 
είναι όλοι ίδιοι. Τα παρακάτω χα-
ρακτηριστικά διαμορφώνουν ένα 
γενικό προφίλ το οποίο στην κάθε 
προσωπική ιστορία παίρνει άλλες 
διαστάσεις.

Η εξαρτητική συμπεριφορά σχετί-
ζεται με τον τρόπο που θα βιωθούν 
και θα ερμηνευθούν τα γεγονότα της 
ζωής -στοιχεία προσωπικότητας και 
οικογενειακή ιστορία- αλλά και με 
κοινωνικούς παράγοντες. Αυτό την 
κάνει ένα σύνθετο και πολυπαρα-
γοντικό φαινόμενο το οποίο απαιτεί 
συντονισμένη και πολύπλευρη θέ-
αση. Μια καταγραφή των ειδικών 
χαρακτηριστικών είναι η παρακάτω:
• Χαμηλό επίπεδο γνώσεων
• Μη ολοκλήρωση της υποχρεωτικής 
ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
σε ποσοστά που αγγίζουν το 85%
• Διαταραγμένες σχέσεις με το εκ-
παιδευτικό σύστημα και τραυματικές 
εμπειρίες από τη σχολική φοίτηση
• Έλλειψη επαγγελματικής κατάρτι-
σης και προσόντων ή επαγγελματικές 
εμπειρίες αποσπασματικές, χωρίς 
ζήτηση στην αγορά εργασίας
• Έλλειψη πληροφόρησης και 
συμβουλευτικής σε σχέση με την 
αγορά εργασίας
• Έλλειψη ενδιαφερόντων, χόμπι 
ή ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων
• Έλλειψη κοινωνικής δικτύωσης

• Αυξημένα κοινωνικά προβλήμα-
τα όπως οικογενειακά, στέγασης, 
κοινωνικού στίγματος
• Ανύπαρκτο ή ασταθές προσωπικό 
εισόδημα
• Μακροχρόνια ανεργία ή υποα-
πασχόληση
• Απασχόληση στην παραοικονομία 
ή σε παράνομες δραστηριότητες
• Έντονα συναισθήματα κατάθλιψης 
και άγχους
• Δυσκολίες κατανόησης και απο-
δοχής ορίων
• Ανασφάλεια
• Έλλειψη αυτοεκτίμησης και αυ-
τοπεποίθησης
• Συναισθήματα δυσφορίας, θυμού, 
αδυναμίας και έλλειψη ενεργητι-
κότητας
• Πλημμελής φροντίδα εαυτού

Για την αντιμετώπιση της εξάρτη-
σης υπάρχουν οργανωμένα προ-
γράμματα δημόσιου χαρακτήρα 
με δύο κεντρικές κατευθύνσεις. 
Τα προγράμματα υποκατάστασης, 
με φορέα υλοποίησης τον ΟΚΑΝΑ, 
και τα «στεγνά», με κύριο φορέα 
υλοποίησης το ΚΕΘΕΑ και δομές 
των ψυχιατρικών νοσοκομείων Αθή-
νας και Θεσσαλονίκης. Τα «στεγνά» 
θεραπευτικά προγράμματα έχουν 
συνήθως την παρακάτω δομή:
• Φάση πρώτης επαφής, με κύριο 
στόχο τη μείωση και τη αποχή 
από τη χρήση, τη γνωριμία με το 
θεραπευτικό πλαίσιο, τον τρόπο 
λειτουργίας και την εισαγωγή στην 
επόμενη φάση.
• Φάση κύριας θεραπευτικής στόχευ-
σης, κατά την οποία το ενδιαφέρον 
εστιάζεται στη συνειδητοποίηση και 

επίλυση συμπεριφορών που οδη-
γούν στη χρήση, και τέλος
• Φάση κοινωνικής επανένταξης, 
με κεντρικό στόχο την επανασύνδε-
ση με τον κοινωνικό ιστό, την υγιή 
δραστηριοποίηση σε οποιεσδήποτε 
κοινωνικές δραστηριότητες.

Ο στόχος της απεξάρτησης γίνεται 
περισσότερο πιθανός όταν όλα τα 
παραπάνω συνδυαστούν με τη φρο-
ντίδα της υγείας, την οικογενειακή 
θεραπεία, την αντιμετώπιση οικονο-
μικών και νομικών εκκρεμοτήτων 
και την εκπαιδευτική και εργασιακή 
επανασύνδεση.

Η εκπαίδευση και η εργασία 
αποτελούν πυλώνες στήριξης της 
κοινωνικής επανένταξης κυρίως 
μέσω της επαναδιαπραγμάτευσης 
πιθανών «κακών» σχέσεων με το 
ευρύτερο εκπαιδευτικό σύστημα και 
της επεξεργασίας σχεδίων για μια 
περισσότερο συνειδητοποιημένη 
επαγγελματική ζωή.

Στο ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ λειτουργεί 
οργανωμένο τμήμα εκπαίδευσης 
με διάφορες εκπαιδευτικές ομάδες 
και παράλληλα συμβουλευτική υπο-
στήριξη στον τομέα της εργασίας. 
Από τον Φεβρουάριο του 2014 
λειτουργεί το Κλαμπ Εργασίας το 
οποίο σκοπεύει να καλύψει το στόχο 
της Πληροφόρησης. Ειδικότερα οι 
άνθρωποι να εξοικειωθούν με την 
αναζήτηση εργασίας μέσω ίντερνετ-
αγγελιών και να γνωρίσουν πηγές 
πληροφόρησης ώστε να αναπτύξουν 
κριτήρια αξιολόγησής της.

Επιπλέον, στηρίζει την επαφή 
των ανθρώπων που βρίσκονται 
σε απεξάρτηση με πλευρές της 

ζωής της πόλης τις οποίες πιθανά 
δε γνώριζαν.

Ως εκ τούτου, έχει διαμορφωθεί 
ένας χώρος με ελεύθερη πρόσβαση 
στον ιντερνέτ. Έχει δημιουργηθεί 
ένα mailbox που δέχεται αγγελί-
ες από ανάλογες ιστοσελίδες και 
ένα προφίλ στο facebook το οποίο 
δέχεται αναρτήσεις από διαδικτυα-
κούς τόπους αναζήτησης εργασίας. 
Παράλληλα γίνονται συναντήσεις 
για διερεύνηση του εαυτού και υπο-
στήριξη της λήψης εκπαιδευτικών 
και επαγγελματικών αποφάσεων

Από την έως τώρα εμπειρία έχουμε 
καταλήξει στις εξής διαπιστώσεις για 
τη «σύγχρονη αγορά εργασίας»:
• Η «ευέλικτη εργασία» είναι πλέον 
καθεστώς
• Πάρα πολλά επαγγέλματα σχεδόν 
έχουν χαθεί ή περιοριστεί
• Νέα επαγγέλματα αναδύονται
• Ζητούνται άνθρωποι μέχρι κά-
ποια ηλικία
• Οι αγγελίες είναι λίγες, χρειάζονται 
και άλλοι τρόποι για να δημιουργή-
σει κανείς ευκαιρίες στον εαυτό του.
Τα παραπάνω επηρεάζουν τα άτομα 
που βρίσκονται υπό απεξάρτηση 
(και φυσικά όχι μόνο αυτούς) με 
τους εξής τρόπους:
• Υψηλή ανεργία ανάμεσα στους 
ανθρώπους υπό απεξάρτηση
• Μεγάλη ανάγκη για επανακατάρ-
τιση σε νέα επαγγέλματα
• Δυσκολία για το διάστημα μετά-
βασης από το στάδιο «ψάχνω μια 
οποιαδήποτε δουλειά» στο «θέλω 
να κινηθώ προς αυτόν τον επαγ-
γελματικό χώρο»
Συμπερασματικά και εν είδη προτά-
σεων θα θέλαμε να καταλήξουμε 
στα παρακάτω:
• Είναι πλέον καιρός θεσμικοί και 
ιδιωτικοί φορείς να συνεργαστούν 
με στόχο την εξυγίανση της αγοράς 
εργασίας. Χρειάζεται να ληφθούν 
αποφάσεις που θα στοχεύσουν στην 
καλύτερη λειτουργία της αγοράς 
εργασίας που τη μαστίζει η ασυ-
δοσία των εργοδοτών, ο ελλιπής 
έλεγχος νομιμότητας και η δυσκολία 
μεγάλων ομάδων του πληθυσμού 
να βρουν δουλειά.
• Να μην ξεχνάμε ότι οι «ειδικές 
ομάδες» δεν είναι «κλειστές». Το 
ποιοι ανήκουν σε αυτές επηρεάζεται 
από πολιτικές και οικονομικές απο-
φάσεις και πολιτικές. Για παράδειγμα, 
μια αλλαγή στην κατάσταση υγείας 
του καθενός θα μπορούσε να τον 
εντάξει στις «ειδικές ομάδες» με ό,τι 
θετικό ή αρνητικό συνεπάγεται αυτό.

Τορτοπίδου Άννα, 
M.Ed. Σύμβουλος  

Εκπαίδευσης-Εργασίας,  
ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ

➤  Δωρεάν λογοθεραπευτικές αξιολογήσεις 
για τα παιδιά των Παιδικών Σταθμών.  
Ένα νέο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων 
και ενημερωτικών συναντήσεων με θέματα 
που αφορούν τα παιδιά, εγκαινιάζει η Δημοτική 
Φροντίδα Αχαρνών, ανταποκρινόμενη  
στα αιτήματα γονιών και παιδαγωγών  
των Παιδικών Σταθμών. Στο πλαίσιο αυτό  
θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια 
του σχολικού έτους και στο χώρο  
των Παιδικών Σταθμών, δωρεάν 
λογοθεραπευτικές αξιολογήσεις των παιδιών 
που φοιτούν σ’ αυτούς. Βασικός σκοπός  
του προγράμματος όπως τονίζεται,  
είναι αφενός η έγκυρη διάγνωση  
και κατ΄ επέκταση η σωστή καθοδήγηση  
των γονιών στην περίπτωση εντοπισμού 
δυσκολιών ή αδυναμιών του παιδιού.  
Οι γονείς που επιθυμούν την προληπτική 
λογοθεραπευτική αξιολόγηση του παιδιού 
τους, παρακαλούνται να ενημερώσουν  
την υπεύθυνη παιδαγωγό της τάξης  
του ή να επικοινωνήσουν με την Κοινωνική 
Λειτουργό των Παιδικών Σταθμών,  
κα Καραδήμα στα τηλ: 210 2406630  
& 210 2477900.

➤  Δωρεάν Αιματολογικές και Καρδιολογικές 
Εξετάσεις στο Δήμο Νέας Σμύρνης. Ο Δήμος 
Ν. Σμύρνης φιλοξενεί στα Δημοτικά Ιατρεία  
του, Αρτάκης 34, Νέα Σμύρνη, πρόγραμμα 
προληπτικής ιατρικής, το οποίο υλοποιείται 
σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή  
του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Το πρόγραμμα 
συντονίζεται από την Ιατρική Σχολή  
του Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικότερα  
από το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας 
και Ιατρικής Στατιστικής σε συνεργασία  
με την Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική 
Κλινική. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται 
από εξειδικευμένη ομάδα ιατρών  
και επιστημόνων και θα λάβουν χώρα  
στα Δημοτικά Ιατρεία της Ν. Σμύρνης 
(Αρτάκης 34, Νέα Σμύρνη). Οι ενδιαφερόμενοι 
συμπολίτες μας που επιθυμούν να συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα των δωρεάν ιατρικών 
εξετάσεων παρακαλούνται να δηλώσουν 
συμμετοχή και να κλείσουν σχετικό 
ραντεβού, επικοινωνώντας στο τηλ:  
210 9370333 (9πμ-12μμ).

➤  Δωρεάν πρόγραμμα ψυχικής υγείας  
για κατοίκους του δήμου Αθηναίων. 
Στο πλαίσιο του προγράμματος παρέχονται 
δωρεάν συνεδρίες σε ατομικό επίπεδο  
για προβλήματα όπως το άγχος, η κατάθλιψη, 
οι κρίσεις πανικού, τα προβλήματα σχέσεων 
και οι δυσκολίες που δημιουργούνται  
στις σχέσεις γονιών - παιδιών. Επίσης 
προβλήματα που δημιουργούνται  
από πένθος, απώλεια εργασίας, ανεργία, 
αλλά και το άγχος κατά την περίοδο  
της εγκυμοσύνης. Επίσης, σε ομαδικό 
επίπεδο, δημιουργούνται ομάδα 
ψυχοθεραπείας για νέους 18-28 ετών  
και ομάδα ψυχοθεραπείας μέσω τέχνης  
(art therapy). Το πρόγραμμα υλοποιείται  
στο 1ο Δημοτικό Ιατρείο του δήμου Αθηναίων, 
Σόλωνος 78, κατόπιν ραντεβού  
και θα διαρκέσει έως τις 31 Ιουλίου 2015. 
Για περαιτέρω πληροφορίες και ραντεβού, 
επικοινωνείτε στα ακόλουθα τηλέφωνα:  
210 3626587 & 210 3626608. Το πιλοτικό 
πρόγραμμα πραγματοποιείται στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων Αγωγής & Προαγωγής 
Υγείας του δήμου Αθηναίων σε συνεργασία 
με την ΜΚΟ προαγωγής ψυχικής υγείας, 
«Ακταία».

Η υποστήριξη της εργασιακής επανένταξης  
ειδικών ομάδων στη σύγχρονη αγορά εργασίας
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συνέχεια στη σελ. 6

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Η Alfa Beta Roto, βιομηχανική και εξαγωγική επιχεί-
ρηση, μέλος του Αυστριακού ομίλου Schur Flexibles, 
η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της εύκαμπτης 
συσκευασίας, επιθυμεί να καλύψει την παρακάτω ανά-
γκη στηv εμπορική διεύθυνση:

Υπεύθυνη/ος 
Γραμματείας Εξαγωγών

Περιγραφή καθηκόντων: 
•Διαχείριση ροής προϊόντων και πληροφοριών 
•Ενδοεταιρικός διατμηματικός συντονισμός  
•Διαχείριση παραπόνων 
•Επικοινωνία με πελάτες και αντιπροσώπους

Απαιτούμενες γνώσεις: 
•Άριστη γνώση Γαλλικών 
•Άριστη γνώση Γερμανικών 
•Άριστη γνώση Η/Υ (Ms Office)

Επιθυμητές γνώσεις: 
•Εμπειρία σε εξαγωγική επιχείρηση 
•Εμπειρία στη χρήση συστήματος ERP/CRM 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Απόφοιτη/ος ΤΕΙ ή ΑΕΙ

Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Ομαδικό πνεύμα & ικανότητα προσαρμογής 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου 
•Ικανότητα εργασίας υπό πίεση 
•Αίσθημα ευθύνης

Βιογραφικά στο e-mail: stebilis@alfabetaroto.com

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Η ομοσπονδία φορτηγών αυτοκινητιστών Ελλάδας 
επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της ένα 
ικανό στέλεχος από το χώρο της:

Διοίκησης Επιχειρήσεων & Marketing

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ σε διοίκηση επιχειρήσεων, 
ή/και marketing 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας σε γραπτό  
και προφορικό λόγο 
•Απαραίτητα πενταετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και λήψης 
αποφάσεων 
•Οργανωτικό πνεύμα και μεθοδικότητα 
•Στρατηγική και δημιουργική σκέψη, καθώς  
και ικανότητα καλής επικοινωνίας 
•Γνώση windows, office, internet 
•Άριστη γνώση των Social Media 
•Δυνατότητα για ταξίδια

Περιγραφή καθηκόντων: 
•Διοργάνωση εκδηλώσεων 
•Επαφή και παρουσία στα ΜΜΕ 
•Διαχείριση επίσημης ιστοσελίδας 
•Διαχείριση λογαριασμών social media 
•Οργάνωση και χειρισμός διαφημιστικών  
εκστρατειών 
•Δημόσιες σχέσεις

Παρέχουμε ελκυστικό πακέτο αποδοχών και παρο-
χών, ένα ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Αν έχετε τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για τη 
συγκεκριμένη θέση, μπορείτε να στείλετε το βιογρα-
φικό σας σημείωμα, με συνοδευτική επιστολή και την 
ένδειξη του κωδικού (MCOM/2015) στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση: info@ofae.gr, ώστε να γίνει άμεση 
επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων. ΟΦΑΕ - 
Πατησίων 351, 111 44, Αθήνα, τ.: 210 2019760, 
φαξ: 210 2284368, website: www.ofae.gr

PCO CONVIN S.A. a leading company in organizing 
and coordinating congresses and events is seeking to 
recruit a dynamic person with energy and dedication, 
for the position of:

Event & Association  
Management Department

Candidate should be responsible for event  
and association management department.

The ideal candidate should have the following 
qualifications: 
•University degree 
•Fluent use of written and oral languages 
•Excellent knowledge of foreign languages  
(at least English) 
•Management, communication & selling abilities 
•Presentation abilities 
•Effective and immediate in providing services 
•Good knowledge of making and maintaining 
schedules 
•3 or more years proven professional experience 
in similar position 

•Very good knowledge of PC/MS Office/Congress 
organization software and other software 
•Very good knowledge of travelling (having a good 
idea of lots of destinations and have travelled a lot) 
•Very good knowledge of congress venues, hotels, 
other services etc. within Greece 
•Ability to work under pressure and strict 
deadlines 
•Fulfilled military obligations

We offer career opportunities, a competitive 
remuneration package based on qualifications and 
experience and a continuous training within a stimulating 
and growing working environment.

All applications will be treated as confidential. 
CVs to be submitted: dnikolopoulou@pco-convin.gr

Σύμβουλος Επιχειρήσεων 
Εξυπηρέτηση Πελατών B2B

Η Dialectica είναι μία νέα δυναμική startup στο χώρο του 
consulting προσφέροντας σε επιχειρήσεις και επενδυτές 
από όλο τον κόσμο γρήγορη πρόσβαση σε σημαντι-
κές για εκείνους πληροφορίες που τους προσδίδουν 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην παγκόσμια αγορά.

Αρμοδιότητες: 
•Καθημερινή επαφή με εταιρείες - πελάτες  
και καταγραφή των αιτημάτων τους 
•Επικοινωνία με εξειδικευμένους επαγγελματίες 
για την εύρεση των πληροφοριών που ζητά ο πελάτης 
•Αναζήτηση πηγών πληροφόρησης που ικανοποιούν 
τα αιτήματα του πελάτη 
•Ανάπτυξη και διατήρηση άριστων σχέσεων μέσω 
της άμεσης ανταπόκρισης και γρήγορης διευθέτησης 
των αιτημάτων

Προσόντα: 
•1 - 2 έτη εμπειρίας σε θέση συμβούλου, πώλησης 
ή εξυπηρέτησης πελατών B2B 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας  
για την καθημερινή επικοινωνία με εταιρείες  
του εξωτερικού 
•Πτυχίο κατά προτίμηση σε οικονομικές σπουδές  
ή διοίκηση επιχειρήσεων 
•Άριστες διαπροσωπικές ικανότητες  
και ομαδικότητα 
•Ενδιαφέρον για τις διεθνείς αγορές,  
τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σταθερή μηνιαία αμοιβή που δε συνδέεται  
με την επίτευξη στόχου 
•Δυνατότητα bonus παραγωγικότητας 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας σε μια δυναμική 
startup

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο e-mail: 
careers@dialecticanet.com

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

Στέλεχος Λογιστηρίου 
Αναπληρωτή Προϊστάμενο  

(Κωδ. 26056-15)
Αρμοδιότητες: 
•Ολοκλήρωση εργασιών φορολογικών  
υποχρεώσεων εταιρίας (Φ.Π.Α. - ισολογισμοί κλπ) 
•Τήρηση ομάδας 9 - κοστολόγηση 
•Διαχείριση προϋπολογισμών- οικονομικών  
αναφορών budgeting και reporting 
•Εποπτεία και έλεγχος εταιρικών εξόδων 
•Επίβλεψη και έλεγχος των τιμολογήσεων 
•Επικοινωνία με δημόσιες υπηρεσίες, πελάτες, 
προμηθευτές

Προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης 
•Άδεια φοροτεχνικού Ά τάξης 
•Άριστη γνώση ΕΓΛΣ, ΚΒΣ, ΦΠΑ, κοστολόγησης, 
budgeting & reporting 
•Άριστη γνώση φορολογικού πλαισίου Α.Ε. 
•Γνώση Δ.Λ.Π. (IFRS) 
•Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία σε μεγάλη  
οργανωμένη επιχείρηση σε αντίστοιχη θέση 
•Πολύ καλή γνώση ERP (NAVISION) συστημάτων 
και ΜS Office 
•Πολύ καλή γνώση Δ.Λ.Π. & Ε.Λ.Π. 
•Αρίστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Δυνατότητα αντίληψης των «αναγκών» του πελάτη 
εσωτερικού & εξωτερικού 
•Εμπειρία σε έκδοση περιοδικών οικονομικών  
και εμπορικών αναφορών 
•Εμπειρία σε θέματα κοστολόγησης, τιμολόγησης 
και credit control 
•Ικανότητα διαπραγμάτευσης με δημόσιες αρχές, 
όπου απαιτείται

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

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

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

Η εταιρία «ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ» ζητά:

Άτομο για Πρακτική Άσκηση  
στο Τμήμα Λογιστηρίου

Προφίλ υποψηφίου: 
•Επί πτυχίο σε ΤΕΙ λογιστικής 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Οργανωτικές ικανότητες, ομαδικό πνεύμα

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

Λογιστής με Άδεια Α’ Τάξης

Ζητείται λογιστής με πενταετή προϋπηρεσία σε λογι-
στικό γραφείο σε βιβλία Γ’κατηγορίας (ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ).

Προσόντα: 
•Να είναι σε θέση να συντάσσει οικονομικές  
καταστάσεις στην αγγλική γλώσσα σύμφωνα  
με IFRS 
•Άριστο ακαδημαϊκό υπόβαθρο που περιλαμβάνει 
ένα πτυχίο στη λογιστική, στα οικονομικά  
ή άλλο σχετικό τομέα. 
•Ισχυρή γραπτή / προφορική επικοινωνία  
(ευχέρεια στα αγγλικά και ελληνικά) 
•Ευχέρεια στο χειρισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή 
και προγραμμάτων 
•Πρέπει να μπορεί να εκδίδει απόδειξη με μπλοκάκι.

Παρακαλώ να στείλετε βιογραφικό σας στο παρα-
κάτω e-mail: dt@callamus.com

Η εταιρεία atc ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές στε-
λεχώνεται από ορκωτούς ελεγκτές, συμβούλους 
επιχειρήσεων και φοροτεχνικούς. Παρέχει υψηλού 
επιπέδου ελεγκτικές, φορολογικές, λογιστικές και 
συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Από το Νοέμβριο του 2013, η atc είναι μέλος στο παγκό-
σμιο δίκτυο CPA ASSOCIATES INTERNATIONAL, με 
έδρα την Αμερική, στο οποίο συμμετέχουν παγκοσμίως 
156 ελεγκτικές εταιρείες σε 65 χώρες. Η εταιρεία στα 
πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξής της, ενδιαφέρεται 
να ενισχύσει το στελεχιακό της προσωπικό με την πρό-
σληψη βοηθού λογιστή για το outsourcing accounting 
department της εταιρείας.

Βοηθός Λογιστή 
(κωδ. θέσης SΑ 02)

•Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης οικονομικής σχολής 
της Ελλάδος (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ) λογιστικής κατεύθυνσης 
•Επαγγελματική εμπειρία 3-6 έτη σε λογιστήριο 
ανώνυμων εταιρειών ή λογιστικό γραφείο  
με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων 
•Καλή γνώση του λογιστικού προγράμματος  
της Entersoft ή Softone, θα θεωρηθεί επιπλέον 
προσόν 
•Καλή γνώση της εργατικής νομοθεσίας  
και φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων 
•Πολύ καλή 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 
•Ηλικία 27-33

Προσφέρονται: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Αξιοσημείωτες προοπτικές επαγγελματικής  
σταδιοδρομίας στην atc 
•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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ 
Software Developers

Gnomon Informatics S.A. is looking for talented 
software developers willing to make the difference, 
be part of Gnomon development team. Job description 
(position and role) are going to be fine-tuned according 
to candidate profile.

Required skills: 
•Degree in computer science or equivalent 
(electrical engineers most welcomed) 
•Substantial knowledge of Java 
•Experience with Internet / Development 
technologies (HTML, Apache Tomcat/ JBOSS) 
•Experience with RDBMS (SQL Server, MySQL, 
Oracle) design and use 
•Experience with Eclipse, Netbeans, Git 
programming tools 
•Proven Experience in applications  
programming

Desired skills: 
•Professional experience in IT 
•Experience in user interfaces design, web 
technologies (html, http, javascript, ajax)  
or in desktop GUI. Experience in primefaces 
HTML5 development 
•Experience using java frameworks: hibernate, 
spring mvc, junit 
•Experience with REST architectures and SOAP. 
Knowledge XML 
•Experience in use of Visual Paradigm or other 
database design tools ideally knowledge /  
use of clojure 
•Experience of scrum development methodology. 
•Project management experience and knowledge 
and familiarity JIRA

Send your CV to the following e-mail:  
sd15s@gnomon.com.gr

Web Developer 
Athens, Greece · Professional Services

Profile: Agile Actors is a fast growing company 
specializing in IT professional services. Our customers 
are in the areas of banking, telecommunications, 
software development etc. Our involvement pertains to 
project management, software design and development, 
testing automation and quality assurance, agile coaching 
and scrum training.

Description: We are looking for IT professionals willing 
to work in cross-functional teams to develop mission 
critical applications.

The successful candidates will work in cross-functional 
teams of highly skilled professionals within the 
organizations we partner with. According to their 
role, they will be involved in the software development 
Lifecycle of mission critical financial products, including 
design, development, optimization, troubleshooting, 
quality assurance.

Professional experience: 
•3 or more years of working experience  
as web developer 
•Excellent knowledge and understanding  
of Javascript 
•Angularjs expertise is highly desired. 
Alternatively expertise in any MVC frameworks  
for building JavaScript Single Page Applications  
is acceptable. 
•Experience with modern JEE Application Servers 
(e.g. Websphere, Jboss/Wildfly,Weblogic) 
•Any expertise with the following tools/
frameworks will be further appreciated:  
-backbone.js  
-Bootstrap, Jquery  
-Java or.net knowledge

Skills and competencies: 
•Bachelor’s degree in computer science  
or equivalent subject. 
•Strong fundamental computer science skills 
(OOA/OOD, Data structures, algorithms etc) 
•Functional programming 
•Strong problem solving skills and analytical 
thinking 
•Excellent communication skills in English 
(written and verbal) 
•Ability to work with cross functional teams

Benefits: 
•Competitive remuneration package. 
•Agile scheme of personalized goals  
and objectives, crafted by each professional 
•Professional development through real projects, 
coaching and trainings.

Send your CV to the following e-mail:  
jobs@agileactors.com
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C++ Developer

Job title: C++ Developer  
Κατηγορία: Προγραμματιστές-Web-Τηλ/νιών-
Τεχνικοί Η/Υ  
Περιοχή: Δυτικά Προάστια Αττικής (Χαϊδάρι)  
Απασχόληση: Πλήρης

Job description: Solid Iris Technologies is a company 
in the field of informatics, focusing on visualization 
technologies and computer graphics (http://www.
solidiris.com). We seek an individual, to work full 
time at our office in Athens working as C++ developer, 
integrating our flagship product “Thea Render” (non-
realtime photorealistic render engine).

Main tasks: Integration of the render engine on a 
modeling application.

Requirements: 
•Bachelor degree in informatics (or related area). 
•Excellent programming level with C/C++, STL 
and Visual Studio. 
•Experience with at least one modeling 
application (for example Blender, 3dsMax, Maya, 
Cinema4D or others).

Skills wanted: 
•Very good level of oral and written English. 
•Experience with both Windows and MacOSX. 
•Responsible personality.

If you want to apply for this position, please e-mail your 
CV to the following e-mail: jobs@solidiris.com with 
the subject «C++ Developer Job». Any information 
provided will be considered confidential.

 
Seeking talented:

 Senior Software Developers 
Marousi Athens

Job title: Senior Javascript Software Engineer

Company profile:The company is a leading parcel 
and carrier management company responsible for 
more than 10 million parcels last year.

Applicants: 
•The company is looking for a senior software 
with strong demonstrable UI Design  
and implementation skills. 
•Experience working with logistics  
and/or interfacing into carrier systems will be 
seen as a major advantage.

Essential duties and responsibilities: 
•Design the user experience of our products  
by creating new graphical interfaces  
and supporting infrastructure. 
•Participate in the research and recommendation 
of appropriate models, methods, tools,  
and technologies to achieve solutions 
•Ensure quality and performance of deliverables 
•Mentor other team members

Position requirements: 
•Fluency in English is essential 
•Demonstrable UI design experience  
(previous work examples) 
•At least 2 years previous experience 
•Experience with JavaScript, HTML5, CSS  
and related technologies 
•Experience developing rich HTML applications 
•Experience with object-oriented languages 
•Experience with Agile/Lean development 
practices

Desired skills (considered a plus): 
•Experience with web GUI frameworks such  
as YUI, jQuery, and Flex 
•Experience with JavaScript MVC and MVVM 
frameworks such as Backbone.js and Angularjs. 
•Telerik Kendo

Contact: Please send your CV in English to the following 
e-mail: robert.fletcher@justshoutgfs.com with an 
indication of your salary expectations and availability.

Founded in 1993 AnastasiaDate was among the first 
enterprises of its kind and now has a membership 
of over 1,000,000, with more than 80 million online 
visitors annually and 1.5 million+ letters exchanged 
onsite daily. AnastasiaDate’s long-standing reputation 
is testament to her unwavering protection of member 
safety, dedication to customer satisfaction and ongoing 
pursuit of innovation. AnastasiaDate is proud to have 
an international team working in USA, Latin America, 
Russia, China, and Africa with over 300 full-time staff.

AnastasiaDate has been featured on numerous 
television shows and networks, including 48 Hours, 
The Daily Show, The Howard Stern Show, and Jennie 
Jones, with news features on ABC, CBS, NBC, FOX, 
CNN and the BBC. International television and press 
coverage is regularly seen in Japan, Germany, The 

Netherlands, France, Italy, Switzerland, Brazil, Turkey 
and Australia to name just a few. We are looking for:

Business Development 
Companion in Greece

We offer you: 
•A possibility to start your own local business 
based on our know-how, experience and 
infrastructure; 
•High degree of autonomy and flexible work hours; 
•Possibility to work from your home office; 
•Working with a team of professionals within 
 the international network; 
•Excellent development opportunities.

Requirements: 
•Well-developed communication skills; 
•Project management experience will be a benefit; 
•Experience in matchmaking and online 
communications is a great advantage  
(users attraction to the website); 
•Leading character; 
•Good English communication skills both oral  
and written will be a plus; 
•Advanced PC&internet user.

What we offer: 
•Income: EUR 2000 - 2500 per month. Details  
to be discussed at the interview.

Please apply to this position with a CV and a 
cover letter, mark a topic “Business Development 
Companion», send your CV to the following e-mail: 
hr@anastasiadate.com

 
EventReception.com is a new start-up based in 
Thessaloniki (www.eventreception.com). We are 
looking for a:

Senior and a Mid-Level 
PHP Developer

With excellent front-end development experience 
to work full-time for our company, remotely. 
part-time work may be considered in exceptional 
circumstances, with a minimum of 20hrs/week.

You expertise and work experience must lie in HTML5, 
JAVASCRIPT, PURE PHP, JQUERY, & MYSQL. In addition, 
you should be well acquainted with HTML5 canvas, 
FabricJS (or a similar JavaScript Framework) and CSS.

Working remotely, you’d be expected to be very well 
disciplined, self-motivated, as well as have excellent 
communication skills. You should also be constantly 
available on Skype. Your code needs to be uploaded 
daily, with a summary of your work, to be evaluated 
by our experts.

You will be having specific tasks to work on, associated 
with tight deadlines. Your code must be clean, modular, 
extensible, and robust.

Qualifications: 
•University degree in computer science, 
information technology or relevant field of study. 
•Minimum 3 years (5+ yrs for the sr dev. position) 
of working experience in HTML5, JAVASCRIPT, 
PURE PHP, JQUERY, & MYSQL, as well as well-
acquainted with HTML5 canvas, FabricJS  
or similar JavaScript Framework and CSS.

We offer: 
•Full time or part-time work, working remotely. 
•Sr and mid-level dev. position. 
•Net pay of $600 - $950 per month for full-time 
work.

When to start: Immediately

Staying in Thessaloniki is preferable, but not  
a prerequisite.

To apply: please explicitly mention the position 
you’re interested in, and send us: 
•your CV 
•a cover letter 
•your Linkedin profile
Please apply only if your qualifications match our 
requirements. Contact Info: Dr. L. Petrides, e-mail: 
lp@eventreception.com

IT System Engineer

Περιγραφή θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος ανα-
φέρεται στον τεχνικό διευθυντή και αναλαμβάνει 
υπεύθυνη θέση για τη μελέτη, σχεδιασμό, εκτέλεση, 
επίβλεψη, διαχείριση, συντήρηση και υποστήριξη 
έργων πληροφορικής.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ πληροφορικής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών  
σε αποδεδειγμένες υλοποιήσεις και υποστηρίξεις 
έργων 
•Άριστη γνώση λειτουργικών συστημάτων 

Windows Server σε επιχειρηματικό περιβάλλον, 
ενδεικτικά: Domain admin, Hyper-V, Backup/
Restore, security 
•Πολύ καλή γνώση exchange server, Office 365 
•Πολύ καλή γνώση Azure cloud services 
•Πολύ καλή γνώση Microsoft sql services 
•Πολύ καλή γνώση δικτύων, ενδεικτικά: routers, 
switches, firewalls, vlans, wifi, voip 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και παροχών 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Εξέλιξη σ’ ένα σύγχρονο περιβάλλον υψηλής 
τεχνογνωσίας

Επικοινωνία - βιογραφικά στο e-mail: hr@officeline.gr
 

To Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet) στο πλαίσιο 
υλοποίησης οριζόντιων δράσεων που αφορούν στο 
σύνολο των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας αναζητά 
εξωτερικούς συνεργάτες πλήρους ή μερικής απασχό-
λησης για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων 
και web/mobile εφαρμογών. Οι θέσεις αφορούν τις 
κάτωθι ειδικότητες:

Senior Java Developer 
(5 θέσεις)

Aπαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον τριετής (3) επαγγελματική εμπειρία 
σε αντικειμενοστραφή προγραμματισμό σε JAVA/
JSP και MVC αρχιτεκτονικές 
•Εμπειρία στο σχεδιασμό web APIs με χρήση  
τεχνολογιών WebServices (REST, XML/JSON 
RPC), για την επίτευξη διαλειτουργικότητας μεταξύ  
πληροφοριακών συστημάτων

Επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί: 
•Η ευχέρεια σε θέματα web development AJAX / 
AngularJS 
•Η επαγγελματική εμπειρία σε τεχνολογίες 
Directory LDAP, WebSSO, Databases  
(Oracle, MySQL) 
•Η ευχέρεια σε γλώσσες προγραμματισμού Python 
ή και PHP

Senior Web Developer (4 θέσεις)

Aπαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον τριετής (3) επαγγελματική εμπειρία 
σε τεχνολογίες web development όπως HTML5/
CSS3, AJAX/ AngularJS 
•Βαθιά γνώση σε Javascript frameworks  
για τον χρηστικό και λειτουργικό σχεδιασμό 
WebApps 
•Εμπειρία σε τουλάχιστον μια γλώσσα  
προγραμματισμού από PHP/JAVA/Python

Επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί: 
•Η εμπειρία στην ανάπτυξη Web ή υβριδικών 
εφαρμογών για κινητά (IONIC framework) 
•Η άνεση για να αντεπεξέλθει σε θέματα Web 
Design (Adobe Photoshop) 
•Η εμπειρία σε θέματα UI/UX, σχεδιασμός 
Wireframes/Mockups με λογισμικό Azure

Drupal Developer (1 θέση)

Aπαραίτητα προσόντα: 
•Επαγγελματική εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών 
σε περιβάλλον Drupal και τουλάχιστον τριετής 
εμπειρία σε προγραμματισμό PHP 
•Γνώσεις Javascript/AJAX για το χρηστικό  
και λειτουργικό σχεδιασμό WebApps

Διαχειριστές Συστημάτων 
Linux (2 θέσεις)

Aπαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία σε scripting γλώσσες προγραμματισμού 
(bash, perl, python) και Linux/Unix εργαλεία γραμμής 
εντολών 
•Εμπειρία σε Debian/RHEL Software Packaging, 
και τεχνολογίες εικονικών μηχανών 
•Εμπειρία σε τεχνολογίες διάταξης υψηλής  
διαθεσιμότητας σε περιβάλλοντα Apache/PHP, 
Tomcat/JSP, ΜySQL DB/Oracle DB.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους έως τις 15/2/2015 στο e-mail: 
jobs@gunet.gr

 
Panasoft S.A. a leading company in the software 
development for the industry of tourism in EMEA 
(Europe, Middle East and Africa) region needs to hire:

Senior.Net Application 
Developer (Ref. SNA0115)

Job requirements: 
•University degree in computer science  
or information systems 
•Minimum working experience 6 years 
•Very good knowledge of.NET (C#) 

•Very good knowledge of relational databases 
(Sql server) 
•Excellent written and spoken command  
of English 
•Experience in the development of web,  
and web services 
•Military obligations fulfilled (for male candidates)

Required qualifications: 
•Knowledge of MVC ASP.Net and JQuery 
frameworks. 
•Knowledge of Bootstrap knockout or Angular.js 
•Knowledge of REST principals 
•Knowledge of LINQ, T-SQL, Entity Framework  
(or other ORM tools) 
•Capability of good collaboration with the rest  
of the development team for the implementation 
of large projects. 
•Willing to learn new technologies. 
•Knowledge of WPF will be considered an asset. 
•Ability to solve difficult problems. 
•Focus in quality and use of patterns  
and practices.

Company offers: 
•Full time employment. 
•Competitive salary according to qualifications. 
•Excellent working environment. 
•Career development opportunities.

If you are interested in joining a dynamic company 
where you will be able to prove your creative skills 
please send your CV in English at the following e-mail: 
hr@panasoft.gr

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

Web Developer 
(Κωδ.WEB 0414)

Ρόλος/αρμοδιότητες: Ο/η κάτοχος της θέσης θα γίνει 
μέλος μίας δυναμικής ομάδας στελεχών που έχει στόχο 
την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας 
μέσω του www.e-gate.gr. Συμμετέχει στον εμπορικό 
σχεδιασμό και στην ανάπτυξη των ενεργειών marketing 
και επικοινωνίας (banners, landing pages, online 
campaigns, SEO, graphics for internal / external use).

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Άριστες γνώσεις σε τεχνολογίες HTML (up to 5)/
CSS (up to 3), JavaScript/JQuery 
•Πολύ καλές γνώσεις σε XML και JSON 
•Πολύ καλές γνώσεις CS-Cart 
•Πολύ καλές γνώσεις SQL/MySQL, Apache και PHP 
•Γνώσεις C# (κυρίως Windows Applications) 
•Απαραίτητη προϋπόθεση εμπειρία σε λογικές 
Object Oriented Programming (OOP) 
•Βασικές γνώσεις σχεσιακών βάσεων δεδομένων 
MS-SQL, Postgresql, My-SQL 
•Πολύ καλές γνώσεις σε e-commerce platforms 
και Open Source CMS (Πολύ καλές γνώσεις 
Magento, Joomla, Xcart, PrestaShop, OpenCart κλπ.) 
•Προϋπηρεσία σε σχετικό αντικείμενο 
•Εμπειρία στην παροχή τεχνικής υποστήριξης 
•Ικανότητα να λειτουργεί εντός αυστηρών  
προθεσμιών

Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία σε πακέτα σχεδίασης ιστοσελίδων 
(Dreamweaver, Photoshop, Flash κλπ.) 
•Εμπειρία σε PHP Frameworks 
•Facebook Applications 
•Εμπειρία σε αναλυτικό debugging, performance 
testing και optimizations στα παραπάνω  
αντικείμενα. 
•Ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον με γρήγορους 
ρυθμούς 
•Ικανότητα στην οργάνωση και το σχεδιασμό 
•Να είναι σε θέση να επικοινωνεί αποτελεσματικά 
με τους συναδέλφους

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

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

 
Η Νέσσος Πληροφορική Α.Ε. επιθυμεί να προσλάβει:

.NET Software Engineers

Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει: 
Technical skills: (Dev-3) 
•Τουλάχιστον διετή εργασιακή εμπειρία σε.NET 
Programming (C# και επιθυμητή και η F#). 
•Εμπειρία σε OO-Programming & Design  
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και γνώση των design Patterns. 
•Γνώση και εμπειρία στο σχεδιασμό  
και υλοποίηση βάσεων δεδομένων και στη χρήση 
object relational mapping tools. 
•Γνώση στο σχεδιασμό n-Tier εφαρμογών  
και στη δημιουργία και χρήση web services  
και REST.

Personal skills: 
•Πάθος και μεράκι για τον προγραμματισμό. 
•Άνεση στην επικοινωνία. 
•Διάθεση για απόκτηση και μετάδοση γνώσεων. 
•Ικανότητα για καθαρές και ευέλικτες λύσεις.

Οι παρακάτω δεξιότητες είναι σημαντικό  
προτέρημα: 
•Γνώση σε web development (ASP.NET MVC, 
HTML5, Javascript & CSS). 
•Γνώση σε mobile application development  
με χρήση των εργαλείων της Xamarin. 
•Χρήση του Mono framework για εφαρμογές.NET 
σε εκτός Microsoft πλατφόρμες. 
•Εμπειρία σε open source projects  
(είτε ως contributor είτε ως admin).

Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικά στο e-mail: 
nessos@nessos.gr, ΝΕΣΣΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., 
Πατησίων 89, Αθήνα 10434, τηλ.: 210 8847000, 
fax: 210 8847300, website: www.nessos.gr

 
SingularLogic ERP 

Consultant

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

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

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

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

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

 
Web Frontend Developer

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

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

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

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

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

Web Developer

We are a small and focused team of skilled individuals 
with different backgrounds. We love to build products 
that create value. We are curious, passionate, and 
open minded.

We are looking for software engineers for our 
development site in Athens, Greece. If this sounds 
like you, if you want to join a very diverse environment 

and contribute to the evolution of a very innovative 
SaaS-product for global enterprises, then apply for 
a job at Coreon.

What you will do 
•Develop new features for our rich web client  
in JavaScript 
•Apply BDD/TDD techniques throughout the whole 
development stack 
•Work closely together with the rest of the team 
on concept, UI design and technical solutions  
for the entire product 
•Optimize existing features for performance  
and stability

What we look for 
•2 - 5 years of working experience 
•Experience in developing rich web client 
applications 
•Experience with TDD, BDD and Agile Software 
Development 
•Good knowledge of JavaScript, jQuery  
and HTML5 
•Experience in a source control system  
(preferably Git) 
•Basic understanding of Unix 
•Very good knowledge of English

What would be nice to have 
•Knowledge of a modern web framework  
(RoR, Django, Backbone, Angular etc.) 
•Knowledge of NoSQL databases  
(preferably MongoDB) 
•Knowledge of relational databases 
•Experience in search platforms  
(Solr, Elasticsearch) 
Please apply at the following e-mail: jobs@coreon.
com, website: http://www.coreon.com/jobs

Expert in Microsoft Visual C++

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

Evolution Tech always searches for the best IT 
professionals in the market, offering promising 
career to major projects all over Europe. We are 
currently seeking for an Expert in Microsoft Visual 
C++ having at least 4 years of working experience.

Requirements:  
•University degree 
•Knowledge and experience in Microsoft Visual C++ 
•Availability to travel and work to Rome (Italy) 
 & Riyadh (Saudi Arabia) 
•Excellent communication skills 
•You must be a team player, able to work under 
pressure 
•We expect you to be fluent in both verbal and 
written English communication. Italian language 
will be a strong asset.

Interested candidates, who meet all the above 
requirements, may send a CV to: evolutiontech@
evtch.com. If you have any queries, please do not 
hesitate to contact me.

 
DREAMTECH Software Ltd is a software development 
company specializing in solutions for the global 
maritime sector with offices in Athens. DREAMTECH, 
founded in 1999, is currently in the stage of global 
expansion. With its state-of-the-art unified messaging 
and shipping applications, it has already entered into 
major maritime centers worldwide in Europe, USA and 
the Far East and is currently looking for top-rated 
people to join our team:

Delphi Developer 
(DEV/0115)

The Delphi developer will be working closely with 
the team that develops and supports cutting-edge 
messaging and shipping applications. Furthermore 
he/she will participate in installing, setting up and 
providing support and troubleshooting assistance 
(helpdesk) to our clients worldwide.

What we seek 
•Some experience with Delphi or other object 
oriented programming languages 
•Familiarity with SQL Server and T-SQL 
•A true passion for software development  
(i.e., university assignments will count as much  
as your own personal or experimental projects) 
•Eagerness to learn, an eye for detail 
•Ability to work as part of a team

Other highly desired qualifications 
•University or college degree in information 
technology or a relevant field of study 
•Fluent English 
•Strong work ethics

DREAMTECH offers a unique learning environment, 
competitive salaries, vast experience in software 
development, truly global exposure and a friendly 
working environment. Good prospects for career 
development for outstanding performance.

Please send your CV to the following e-mail: hr@
dreamtech.gr and any other information you deem 
useful to help us better appreciate your talent.

TRASYS is a leading Information Technology services 
and consulting company focusing on four activities: 
consulting services, solutions on development 
& integration, managed services and technical 
assistance. With more than 650 IT professionals 
combining in-depth business expertise and state-
of-the-art most advanced working methodology, 
TRASYS aims to provide innovation in environments 
marked by constant shifts. With the client’s success 
in mind and our people as our number one asset, 
we enjoy through a highly versatile team the trust 
of over 300 customers spanning Europe in a wide 
range of sectors including international organizations, 
industry and distribution, financial services, utilities, 
public sector, aeronautics and defence. As part of its 
business development strategy, TRASYSis currently 
looking for a:

Senior JEE Developer 
 London, UK - Ref: TRUK-Dev

The project: The core activity is to analyse, develop 
and support medium and large pan-European projects 
based on Java and open source technologies. The 
projects span from the pharmaceutical, environmental, 
chemical as well as EU institutions domains.

The candidate: 
The ideal candidate will be expected to possess 
the following: 
•University degree in information technology 
•Minimum 5 years of professional experience  
in IT after the completion of studies with 
experience in Java/JEE development 
•Proven working experience XML, SQL, EJB, 
JPA,, Eclipse, design patterns and web services 
•Proven working experience on Javascript MV* 
frameworks (preferably AngularJS) 
•Good knowledge of HTML5, CSS3, Javascript 
•Knowledge on Agile software development 
•Knowledge of Weblogic application server  
is an asset 
•Excellent verbal and written communication 
skills in English 
•Good team spirit and able to work  
in an international and multi-cultural environment 
•This opportunity is for a large system 
implementing wide requirements and business 
rules in the scientific area. Therefore, previous 
experience in large, complex systems using  
the mentioned technologies is required.

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

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

Εμπορική εταιρία αναζητά:

Junior Web Developer

Άνδρα ή γυναίκα, για μόνιμη απασχόληση.

Βασικές αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη και διαχείριση λογισμικού για 
ecommerce πάνω σε open source πλατφόρμες.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση HTML, CSS & JavaScript 
•Γνώσεις PHP 
•Δημιουργική ικανότητα 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με ευχέρεια  
στην επικοινωνία. 
•Γνώση Αγγλικών

Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση Smarty template engine. 
•Γνώση όλων ή κάποιων από τις παρακάτω  
πλατφόρμες: Magento, Prestashop, Wordpress. 
•Βασικές γνώσεις Photoshop. 
•Γνώση χρήσης εργαλείων όπως το github. 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία 1-2 χρόνια. 
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες  
(για άντρες).

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
jobs@armancon.com, ή greece@lcc.com, website: 
www.lcc.com

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

Graphic Designer

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

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Στέλεχος για τη Δημιουργία  

Δικτύου Συνεργατών  
(Κωδικός Θέσης: CC-ΤELE-Prtner)

Περιοχή απασχόλησης: 
•Αθήνα

Αντικείμενο απασχόλησης: Ο κατάλληλος υποψήφιος 
θα αναλάβει την ανάπτυξη δικτύου συνεργατών, εντός 
και εκτός Αττικής, απευθυνόμενος σε επιχειρήσεις 
που έχουν ως αντικείμενο την τηλεφωνική προώθηση 
παρόχων τηλεφωνίας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Υποχρεωτική πενταετής εμπειρία σε ανάλογη 
θέση και δη στον τομέα των τηλεπικοινωνιών 
•Ευχέρεια στο λόγο 
•Δυναμικό χαρακτήρα 
•Πνεύμα ομαδικότητας

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

Αποστολή βιογραφικών αναφέροντας τον κωδι-
κό θέσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cv.atoa@
hotmail.com ή στο fax 2108829413. Τηλέφωνα 
επικοινωνίας: 215 5516288.

Υπάλληλοι Γραφείου

Για την περιοχή των Αμπελοκήπων Αθηνών, στο τμή-
μα πωλήσεων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας της 
εταιρίας CYTA.

•Προσφέρουμε βασικό μισθό και ασφάλεια ΙΚΑ. 
•Άμεση πρόσληψη. 
•Εύκολη πρόσβαση (50 μέτρα από σταθμό μετρό 
Πανόρμου)

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 7716706. Fax 
αποστολής βιογραφικών 210 7716708. E-mail: 
cyta@whiteup.gr

Άμεση πρόσληψη:

Υπαλλήλων Γραφείου  
Τηλεφωνητών

Κατόπιν επιλογής, για τη στελέχωση νεοσύστατου 
τμήματος προώθησης προϊόντων σταθερής - κινη-
τής τηλεφωνίας και internet.

Περιοχή - Αθήνα (Κέντρο): Μεταξουργείο  
(100 μέτρα από το Μετρό)

Αντικείμενο απασχόλησης 
•Προώθηση υπηρεσιών κινητής - σταθερής 
 τηλεφωνίας και ίντερνετ 
•Ενημέρωση πελατολογίου 
•Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών

Ωράριο: 
•4ωρο, 5ωρο, 6ωρο σταθερό ωράριο αναλόγως 
του project 
•Πενθήμερο πρωινό

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απολυτήριο λυκείου - ΙΕΚ 
•Ευφράδεια λόγου, ευγένεια και ευελιξία 
•Αυτοπεποίθηση και δυναμισμός 
•Ικανότητα στην επικοινωνία  
και τη διαπραγμάτευση 
•Ομαδικότητα και προσήλωση στην επίτευξη στόχων 
•Η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση προώθησης  
υπηρεσιών θεωρείται επιπρόσθετο προσόν
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Προσφέρονται: 
•Βασικός σταθερός μισθός με όλα τα δώρα  
και τα επιδόματα 
•Εxtra bonus παραγωγικότητας 
•Ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ 
•Δυνατότητες ανέλιξης σε μια σύγχρονη  
και δυναμική επιχείρηση μέσω της εξέλιξης  
των δεξιοτήτων 
•Σύγχρονο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση από έμπειρα 
και ικανά στελέχη

Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
call4sales1@gmail.com.Τηλέφωνο: 210 5241562.

 
Η Utelit, είναι εταιρεία παροχής επιχειρησιακών λύ-
σεων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Μεταξύ άλλων παρέχει υπηρεσίες contact center και 
εξυπηρέτησης πελατών, διαθέτοντας σύγχρονες και 
πρωτοποριακές υποδομές σε συνδυασμό με άριστες 
ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Το πλεονέκτημα 
της Utelit, είναι η ικανότητα παροχής προϊόντων και 
υπηρεσιών, απόλυτα προσαρμοσμένων στις ανάγκες 
του πελάτη, με το ελάχιστο δυνατό κόστος. 

Εκπρόσωποι Τηλεφωνικών Πωλήσεων

Αρμοδιότητες: Κύρια αρμοδιότητα είναι η ενημέρωση 
και η προώθηση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και 
προϊόντων για την ανάπτυξη πελατολογίου της εταιρείας.

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

Επιθυμητά προσόντα (προαιρετικά): 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνική 
πώληση. 
•Προϋπηρεσία σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών / 
internet.

Παροχές: 
•Πληρωμή δύο φορές το μήνα 
•Συνεπείς πληρωμές 
•Bonus παραγωγικότητας 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Σύγχρονο και ανθρώπινο περιβάλλον εργασίας. 
•Εύκολη πρόσβαση από το μετρό Παλλήνης 
•Εργασία πενθήμερη σε 4ωρη ή 6ωρη  
απασχόληση.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται  
να αποστείλουν το βιογραφικό τους: 
•Στο e-mail: hr@hics.gr 
•Στο fax: 215 5002395 
•Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 215 5002393

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Εμπορική εταιρία επαγγελματικού εξοπλισμού ζητεί:

Πωλητές για Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στον τομέα  
των πωλήσεων τουλάχιστον 3 έτη. 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Δυνατότητα αντίληψης των «αναγκών»  
του πελάτη 
•Επιθυμία για την επίτευξη θετικού αποτελέσματος 
(drive for result) 
•Επαγγελματική παρουσία, ευχέρεια στον προφορικό 
λόγο, κοινωνικότητα, εξωστρέφεια, ικανότητα  
ανάληψης πρωτοβουλιών, πνεύμα συνεργασίας. 
•Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. 
•Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών 
•Απαραίτητη αποστολή φωτογραφίας μαζί  
με το βιογραφικό

Τα βιογραφικά θα διαχειριστούν με απόλυτη εχε-
μύθεια. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε βιογραφικό 
στο e-mail: hr@egem.gr

Εξωτερικοί Πωλητές 
(Κωδικός θέσης: EX-TELE)

Για προώθηση προϊόντων σταθερής τηλεφωνίας 
και internet.

Περιοχή απασχόλησης: 
•Αθήνα

Αντικείμενο απασχόλησης: 
•Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα εργασθούν σε προώ-
θηση προϊόντων σταθερής τηλεφωνίας και Internet

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ευχέρεια στο λόγο 
•Δυναμικό χαρακτήρα 

•Πνεύμα ομαδικότητας 
•Εμπειρία στις πωλήσεις 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση

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

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

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

Διευθυντή Πωλήσεων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Διετής αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε ανάλογο 
χώρο ομορφιάς 
•Ικανότητα διοίκησης 
•Διάθεση για εργασία και πάθος για επίτευξη στόχων. 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Πτυχίο αισθητικής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Προσφέρονται άριστες συνθήκες εργασίας  
και προοπτικές εξέλιξης.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: dimitriou.kris@
gmail.com. Τηλ. κεντρικής διοίκησης: 2310 242429.

Σύμβουλοι Πωλήσεων  
Διαφημιστικού Χώρου (Digital) 

(Code: SAL2015)

Ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία αναζητεί στελέχη 
για το τμήμα πωλήσεων στην περιοχή της Αθήνας. Η 
θέση αναφέρεται απ’ ευθείας στο διευθυντή πωλήσεων 
και αφορά στην ευθύνη επικοινωνίας και σύναψης 
συμφωνιών με επιχειρήσεις για την προβολή τους 
στο internet.

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα πρέπει  
να έχει απαραιτήτως: 
•Σπουδές σχετικές με sales, management, 
marketing, communication, public relations 
•Εμπειρία σε πωλήσεις διαφημιστικών χώρων  
στο Internet 
•Γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση του MS Office 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης ΙΧ.

Η εταιρεία παρέχει: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών (μισθός-bonus) 
•Εταιρικό κινητό-tablet- αυτοκίνητο 
•Διαρκή εκπαίδευση. 
•Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμικά  
αναπτυσσόμενη επιχείρηση.

Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: bio@networkme.gr

H εταιρεία γραφικών τεχνών, Μυτιληναίος Α.Ε. με 
έδρα τον Πειραιά επιθυμεί να προσλάβει:

Στέλεχος Πωλήσεων

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει δυναμική προσω-
πικότητα, με οργανωτικές και διαπραγματευτικές 
ικανότητες, με ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, 
πρωτοβουλία, άνεση στην επικοινωνία, με ομαδικό 
πνεύμα και όρεξη για δουλειά.

Απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι: 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άντρες υποψήφιους 
•Άριστη χρήση υπολογιστή και προγραμμάτων  
MS Office 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Ανώτερη σχολή (θα εκτιμηθεί) 
•Προϋπηρεσία σε πωλήσεις τουλάχιστον 2 ετών 
(σε εταιρία γραφικών τεχνών - θα εκτιμηθεί). 
•Επαγγελματικότητα, ευελιξία, συνέπεια, αξιοπιστία

Η εταιρεία προσφέρει κινητό τηλέφωνο, έξτρα πριμ 
απόδοσης, προοπτικές εξέλιξης, παροχή συνεχούς εκπαί-
δευσης, πελατολόγιο και κάλυψη εξόδων αυτοκινήτου.

Η αποστολή βιογραφικών μαζί με μία πρόσφατη 
φωτογραφία γίνεται στο e-mail: jobs@mytilinaios.com

 
Μεγάλη εμπορική εταιρεία με έδρα την Κέρκυρα ζητά:

Υπεύθυνο Πωλήσεων 
Sales Representative B2B  

για την Περιοχή νομού Κέρκυρας

H εταιρεία: Η επιχείρηση Hygiene Systems, με 20 έτη 
παρουσία στην επαγγελματική αγορά της Κέρκυρας, 
προσφέρει καινοτόμες λύσεις σε προϊόντα και υπη-
ρεσίες (εξειδικευμένα απορρυπαντικά, αναλώσιμα, 
μηχανήματα, χαρτικά κλπ), που καλύπτουν τις ανάγκες 
καθαρισμού, υγιεινής και απολύμανσης στην HoReCA 

και εν γένει την επαγγελματική αγορά, αντιπροσωπεύ-
οντας και διανέμοντας τα προϊόντα των μεγαλυτέρων 
και πιο αξιόπιστων οίκων διεθνώς.

Σκοπός θέσης: Ο/Η υποψήφιος/α θα είναι υπεύθυνος/η 
για την ανάπτυξη των πωλήσεων και την τεχνική 
υποστήριξη των πελατών με σκοπό την επίτευξη 
των στόχων της εταιρείας.

Υπευθυνότητες θέσης: 
•Παρουσίαση και προώθηση των προϊόντων  
στους υφιστάμενους πελάτες. 
•Ανάπτυξη νέου πελατολογίου. 
•Ανάλυση στατιστικών στοιχείων πωλήσεων. 
•Παρακολούθηση, μελέτη και ανάλυση  
του ανταγωνισμού 
•Τεχνική υποστήριξη

Προφίλ/προσόντα υποψηφίων: 
•Απόφοιτος ΙΕΚ η ΤΕΙ (ειδικότητα ηλεκτρολογίας, 
μηχανολογίας η ηλεκτρονικών) 
•2-3 χρόνια προϋπηρεσία σε πωλήσεις  
κατά προτίμηση επαγγελματικών προϊόντων (Β2Β) 
θα εκτιμηθεί σαν επιπλέον προσόν 
•Δυναμική και φιλόδοξη προσωπικότητα 
•Επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες προσανατολισμένες 
στην επίλυση προβλημάτων 
•Αυτοπαρακίνηση 
•Προσανατολισμένος στην εξυπηρέτηση  
των πελατών και στην επίτευξη των στόχων 
•Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ και εφαρμογών MS office 
( excel, word ) 
•Βασική γνώση Αγγλικών

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως  
προσόντων 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Εκπαίδευση και κατάρτιση

Εάν διαθέτετε τα απαραίτητα προσόντα, παρακαλούμε 
στείλτε μας το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: douv37@otenet.gr ή επικοινωνήστε μαζί 
μας στο τηλέφωνο 26610-42545 / 6936 847400.

 
Η BERLING ABEE ζητά:

Πωλητές για Επαρχία

Απαραίτητα προσόντα:  
•Minimum προϋπηρεσία στο χώρο της χονδρικής 
πώλησης χρωμάτων, 3 έτη 
•Δεξιότητα ανάπτυξης πωλήσεων χονδρικής 
•Στοχοθεσία - επίτευξη, αποτελέσματα  
καταγεγραμμένα. 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Δυνατότητα συνεχών επαγγελματικών ταξιδιών 
•Επαρκήs χρήση τεχνολογίας (ERP, CRM) 
•Γνώσεις και εμπειρία στο merchandising 
•Αναλυτική, συνθετική ικανότητα

Προσφέρουμε:  
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
(μισθός και μπόνους) 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Εργασία σε μοντέρνο περιβάλλον 
•Ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη 
•Διαρκή υψηλή εκπαίδευση σε εξειδικευμένα  
θέματα προϊόντων της εταιρείας, σύγχρονες  
τεχνικές πωλήσεων και ανάπτυξης πελατών

Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα υπόψη Φ.Τ. 
στο e-mail: hr@berling.gr, fax: 22620 31293.

 
Η Digital SΙΜΑ Α.Ε. με 20ετή παρουσία στο χώρο 
της πληροφορικής, και ειδίκευση στους τομείς δι-
κτύωσης, ασφάλειας δεδομένων και αποθήκευσης, 
ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Inside Sales

Βασικά καθήκοντα: 
•Διαχείριση υπάρχοντος και νέου πελατολογίου, 
από το χώρο του γραφείου. 
•Ενεργή συμμετοχή στην επίτευξη των στόχων  
του τμήματος. 
•Επικοινωνία με συνεργαζόμενους οίκους  
του εξωτερικού.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ θετικής κατεύθυνσης. 
•Τεχνικές γνώσεις πληροφορικής και ειδικά  
σε αντικείμενα συναφή με τις δραστηριότητες  
της εταιρείας θα ληφθούν υπόψη. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών στο χώρο 
της πληροφορικής σε ανάλογη θέση. 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, προσαρμοστικότητα, 
αποτελεσματικότητα, ομαδικό πνεύμα.

Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικός μισθός, bonus. 
•Εκπαίδευση στις τεχνολογίες των δικτύων,  
επικοινωνιών και της ασφάλειας δεδομένων. 

•Δυνατότητες εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα 
βιογραφικά τους, αναφέροντας τον κωδικό SALES_
ΙΝ, στο e-mail: vkal@digitalsima.gr ή στο fax: 210 
9010405.

 
Η Proothisi είναι μία ραγδαία αναπτυσσόμενη εταιρεία 
εξωτερικής ανάθεσης επιχειρηματικών λύσεων. Παρέχει 
υπηρεσίες υποστήριξης πωλήσεων, μάρκετινγκ και 
επικοινωνίας σε εταιρείες με στόχο τη βελτιστοποίηση 
της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Δημιουργεί 
νέες θέσεις και επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της:

Πωλητές Β2Β και B2C

Σύνοψη ρόλου: 
•Ανάπτυξη μεριδίου αγοράς 
•Αύξηση πελατειακής βάσης 
•Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση  
προωθητικών ενεργειών 
•Εποπτεία στόχων και σύνταξη αναφορών  
για τον διευθυντή πωλήσεων

Επιθυμητά προσόντα: 
•Άριστες διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Κίνητρο για προσωπική ανάπτυξη 
•Εστίαση στο αποτέλεσμα 
•Γνώση Αγγλικών και νέων τεχνολογιών 
•Ήθος, συνέπεια και επαγγελματισμός

Παροχές: 
•Ελκυστικές αμοιβές & bonus 
•Συνεχής κατάρτιση και εξαιρετικές προοπτικές 
εξέλιξης σε μια νέα εταιρεία ταχύτατα  
αναπτυσσόμενη. 
•Σύγχρονο, νέο και ιδιαίτερα ευχάριστο περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@othisi.com.
gr με κωδικό αγγελίας PRO-JA23.

Key Account Manager

Ihre Aufgaben:  
•Betreuung und Sicherung bestehender 
kundenbeziehungen sowie weiterer ausbau 
unserer marktposition durch gezielte 
neuakquisitionen 
•Absatz- und Umsatzentwicklung unserer 
produkte im Einzelhandel 
•Aktive marktbearbeitung

Ausbildung und anforderungen - wir erwarten 
von Ihnen:  
•sehr gute Deutsch- und gute Englisch-
Sprachkenntnisse 
•Bereitschaft zur veränderung / weiterentwicklung 
•Teamfähigkeit

Unser angebot: Eine spanende, herausforderte 
Position in einem dynamischen Umfeld mit flachen 
Hierarchien lässt Ihnen den entsprechenden Handlungs- 
und Entscheidungsspielraum. Hier können Sie etwas 
bewegen. Herr Savvas Triantafillidis, Managing Director, 
freut sich über Ihre aussagekräftige Bewerbung.

Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte an: 
kanellopoulos@trienon.de, oder an TRIENON GmbH, 
Lüneburgerstr. 2, D-21073 Hamburg.

 
H AUTOCLUB A.E. εξουσιοδοτημένος έμπορος 
Kosmocar A.E. ζητά για άμεση πρόσληψη: 

Σύμβουλο Πωλήσεων Αυτοκινήτων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχία ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Προϋπηρεσία 2 ετών και άνω στη λιανική πώληση 
οποιουδήποτε επαγγελματικού κλάδου 
•Γνώση Η/Υ και Microsoft office 
•Γνώση αγγλικών 
•Ενεργό δίπλωμα οδήγησης

Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Ενδιαφέρον για καριέρα σε πωλήσεις 
•Άνεση επικοινωνίας και ικανότητα  
διαπραγμάτευσης 
•Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού

Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα  
με τα προσόντα και την απόδοση 
•Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

Βιογραφικά στο e-mail: sales8@vwautoclub.gr
 

Η εταιρεία Prime Solutions ABEE μια από τις ηγετικές 
εταιρείες στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών και 
παραφαρμακευτικών προϊόντων αναζητά υπεύθυνο 
πωλήσεων με έδρα την Αθήνα.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα εφαρμόσει την συνολική 
στρατηγική πωλήσεων της εταιρείας, αξιοποιώντας το 
ήδη υπάρχον δίκτυο πωλήσεων και δημιουργώντας 
σταθερές σχέσεις με νέους υποψήφιους πελάτες.
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της εταιρείας ώστε να είναι συνεχώς ενήμερος  
για την πορεία υλοποίησης των έργων  
και να προλαμβάνει τυχόν καθυστερήσεις. 
•Παρακολουθεί τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης 
των έργων και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα 
για την τήρησή τους καθώς και για την τήρηση 
όλων των συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρείας 
έναντι των πελατών της. 
•Βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους πελάτες 
(δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς), τους ενημερώνει 
για την πορεία υλοποίησης των έργων  
και αντιμετωπίζουν από κοινού τα όποια  
προβλήματα ενδέχεται να προκύψουν. 
•Συντάσσει, σε συνεργασία με τα αρμόδια τεχνικά 
τμήματα της εταιρείας, όλα τα έντυπα παραδοτέα 
των έργων (μελέτες, κλπ.) και φροντίζει  
για την έγκαιρη παράδοσή τους στον πελάτη.

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει απαραίτητα να χα-
ρακτηρίζεται από επικοινωνιακές και διαπραγματευ-
τικές ικανότητες, ικανότητα αντίληψης στην επίλυση 
προβλημάτων καθώς και ικανότητα ανάπτυξης πρω-
τοβουλιών, με σκοπό να εξελιχθεί σε ένα δυναμικά 
αναπτυσσόμενο περιβάλλον.

O κατάλληλος υποψήφιος για να ανταποκριθεί  
στις απαιτήσεις της θέσης και να σταδιοδρομήσει 
σε μια από τις ταχύτατα αναπτυσσόμενες εταιρείες, 
θα πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού  
ή μηχανικού Η/Υ ΑΕΙ. 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια ανάλογη προϋπηρεσία  
σε διαχείριση έργων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. 
•Άριστη γνώση MS-Office. 
•Άριστη γραπτή και προφορική γνώση της αγγλικής 
γλώσσας.

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

Τόπος εργασίας: Αθήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα άμεσα, αναφέροντας τον κωδικό 
της θέσης: TPM_1/15 μέσω e-mail στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: hr@amco.gr. Για όλα τα βιογραφικά θα 
τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Μηχανικοί

Η εταιρεία ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ, με έδρα τα Ιωάννινα, δραστη-
ριοποιείται από το 1994 με επιτυχία στην ανάπτυξη 
καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων με στρατηγικούς 
πελάτες από την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία 
και αεροδιαστημική. Η ΝΙΚΙ διαθέτει πολυετή πείρα 
στους τομείς της εφαρμοσμένης ψηφιακής μηχανικής 
και της πληροφορικής. Μέρος της δραστηριότητας της 
εταιρείας είναι η βιομηχανική έρευνα σε συνεργασία 
με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Στην εταιρεία 
εργάζονται μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχα-
νικοί, μηχανικοί λογισμικού, βιομηχανικοί σχεδιαστές, 
φυσικοί και επιστήμονες των ανθρωπιστικών σπουδών.

Η ΝΙΚΙ ζητά για συνεργασία μηχανολόγους/αεροναυ-
πηγούς/πολιτικούς μηχανικούς κατόχους μεταπτυχι-
ακού ή φοιτητές που βρίσκονται σε αναζήτηση θέματος 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Οι θέσεις είναι διαθέσιμες στα Ιωάννινα και σε 
πόλεις της Γερμανίας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία στην ψηφιακή ανάπτυξη οχημάτων 
•Πολύ καλή γνώση Matlab/Simulink ή Siemens NX 
•Πολύ καλή γνώση τουλάχιστον μίας γλώσσας 
προγραμματισμού 
•Άριστη γνώση Θερμοδυναμικής 
•Ενδιαφέρον για διεπιστημονική συνεργασία 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Βασική γνώση γερμανικών

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συνο-
δευτικής επιστολής στα Αγγλικά στη διεύθυνση: 
career@nikitec.gr. NIKI ΜΕΠΕ Digital Engineering, 
Κα. Βιβή Ζάψα, διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, 
Εθνικής Αντίστασης 205, 45500 Κατσικάς - Ιωάννι-
να, τηλ.: +30 26510 85240, fax: +30 26510 85249, 
website: www.nikitec.gr

Χημικός Μηχανικός

Η NILO Α.Β.Ε.Ε., με παραγωγική μονάδα στη βιο-
μηχανική ζώνη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, ζητά 
Χημικό Μηχανικό για υπεύθυνη θέση, στην παραγωγή 
του εργοστασίου της.

Προφίλ εταιρίας: Η NILO, μέλος ομίλου εταιρειών, 
είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία απορρυ-
παντικών στην ελληνική αγορά. Στο πελατολόγιό της 

υπάρχουν όλες σχεδόν οι μεγάλες αλυσίδες super 
market, όπως και πολυεθνικές εταιρείες.

Περιγραφή θέσης: 
•Υπεύθυνος σχεδιασμού και εκτέλεσης παραγωγής 
•Διοίκηση & αξιοποίηση του ανθρώπινου  
δυναμικού και πόρων 
•Συνεργασία με το τμήμα πωλήσεων  
& προμηθειών για την οργάνωση της παραγωγής 
•Υπεύθυνος τεχνικών προδιαγραφών  
& διασφάλιση της ποιότητας του τελικού  
προϊόντος 
•Υπεύθυνος για την απρόσκοπτη λειτουργία  
μηχανημάτων και εγκαταστάσεων 
•Ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής  
ποιοτικών παραγόμενων προϊόντων 
•Παρακολούθηση και συμμόρφωση ως προς  
τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο χημικού μηχανικού 
•Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 6 έτη, σε διεύθυνση 
παραγωγικής μονάδας 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Άριστη γνώση των χημικών διεργασιών 
•Εμπειρία και γνώση σε συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες

Επιθυμητά προσόντα: 
•Χρήση όλων των εφαρμογών γραφείου Η/Υ 
•Γνώση λογισμικών ERP

Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Οργανωτική συμπεριφορά, ομαδικότητα, ευχέρεια 
επικοινωνίας, συνδυαστική γνώση, μεθοδικότητα, 
συνέπεια και αποτελεσματικότητα 
•Ευχέρεια στον προφορικό και γραπτό λόγο,  
στη σύνταξη αναφορών προς τη διοίκηση 
•Ικανότητα ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων 
•Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης,  
τηρώντας τα χρονοδιαγράμματα

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση
Τόπος εργασίας: Βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βι-
ογραφικό τους σημείωμα άμεσα, αναφέροντας τον 
κωδικό της θέσης: ΧΗΜ.ΜΗΧ 2015 - μέσω e-mail 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: efi@nilo.gr. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

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

 Oδηγό 
για το Κατάστημα της Δροσιάς

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις  
τουλάχιστον 3-4 χρόνια 
•Κάτοχος διπλώματος Δ’ κατηγορίας & ΠΕΙ 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Ευγένεια, υπευθυνότητα και προθυμία 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Προσεγμένη εμφάνιση 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και όρεξη για δουλειά

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Ικανοποιητικό μισθό και ασφάλιση

Κύρια καθήκοντα: 
•Διανομή των προϊόντων παραγωγής μας  
από Δροσιά και Άγ. Στέφανο στα υποκαταστήματά 
μας (Χαλάνδρι, Ψυχικό, Πανεπιστημίου, Κολωνάκι, 
Μαρούσι, Δουκίσσης Πλακεντίας, Βούλα, Φάληρο. 
•Πιστοποιητικό υγείας υποχρεωτικό

Για αποστολή βιογραφικού (φωτογραφία απαραίτητη) 
στείλτε μας e-mail στο: jobs@frankzepaul.com αναγρά-
φοντας στο θέμα τον κωδικό FZP-ΟΔΗΓΟΣ-ΔΡΟΣΙΑ.

Η Blu Global είναι μία από τις μεγαλύτερες εται-
ρείες τοποθέτησης προσωπικού στην Ευρώπη που 
συνεργάζεται με κορυφαίους εργοδότες στην Αγγλία. 
Αναζητούμε για λογαριασμό πελάτη μας, υποψήφιους 
για άμεση στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Επαγγελματίες Οδηγούς (HGV Class 1) 
 για Απασχόληση στο Ηνωμένο Βασίλειο

Περιοχές εργασίας: London, Birmingham, 
Shropshire και σε άλλες περιοχές σε όλο  
το Ηνωμένο Βασίλειο 
Ημερομηνία έναρξης εργασίας: Φεβρουάριος 
2015

Προφίλ υποψηφίου: 
•Κατοχή καθαρής άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ  
και Ε τουλάχιστον 2 ετών 
•Digital Tacho Card σε ισχύ (Digicard) 
•Διεθνής εμπειρία σε βαρέου τύπου οχήματα 
•Καλή γνώση αγγλικών (γραπτά, προφορικά) 
•Πολύ καλή γνώση των Βρετανικών κανόνων 
οδήγησης 
•Εργασιακή ευελιξία 
•Πελατοκεντρική στάση 
•Προθυμία για μάθηση

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Αποδοχές: Κατά μέσο όρο 700GBP/εβδομάδα 
•Δυνατότητα για υπερωρίες 
•Εκπαίδευση (από 1 έως 5 ημέρες) 
•Ώρες εργασίας: Κατά μέσο όρο 45 ώρες/εβδομάδα

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό 
σας σημείωμα στα Αγγλικά στη διεύθυνση: Cvgreece@
blu-global.com. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται αυστηρά 
εμπιστευτικές. Η Blu Global δε χρεώνει κανενός 
είδους προμήθεια στους υποψήφιους! «Completely 
Bespoke, Truly Global».

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
H XenodoxoS, μια νέα, δυναμική εταιρία στο χώρο 
του ξενοδοχειακού management, ζητεί να προσλάβει 
για εποχική απασχόληση - σεζόν 2015 για το ξενο-
δοχείο που συνεργάζεται στην Κω: Kos Palace 4* 
(117 δωμάτια):

Αποθηκάριο

To ξενοδοχείο βρίσκεται στο Τιγκάκι της Κω, είναι 
4 αστέρων, και λειτουργεί με βάση το Half Board με 
υψηλά standard εξυπηρέτησης. Διαθέτει 117 δωμάτια 
και σουίτες, 1 κεντρικό εστιατόριο, self service/snack 
bar, κεντρικό bar, spa, mini market.

•Παρέχεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. 
Δυνατότητα γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης  
για άτομα που επιθυμούν καριέρα.

Aποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: petros.michalakopoulos@gmail.com

ΕΣΤΙΑΣΗ 
Η ΑΛΦΑ ΜΑΡΙΝ Α.Ε.,ξενοδοχείο ST. NICOLAS BAY 
RESORT HOTEL & VILLAS  μέλος του Small Luxury 
Hotels, επιθυμεί να προσλάβει:

Σερβιτόρο Α’ και Β’

Επιθυμητά προσόντα: 
•Άριστη γνώση τεχνικής service εστιατορίου  
a la carte 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 - 5 ετών σε ανάλογη 
θέση σε ξενοδοχείο 4 - 5 *, ή εστιατόριο ανάλογης 
κατηγορίας 
•Ικανότητα για πλήρη ικανοποίηση πελατείας  
υψηλών απαιτήσεων 
•Επαγγελματική νοοτροπία και υπευθυνότητα  
στην εκτέλεση 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών ή Γερμανικών,  
άλλη γλώσσα επιθυμητή

Παρέχεται χώρος διαμονής, ικανοποιητικό πακέτο 
αποδοχών, απασχόληση 6 μηνών και άριστες συν-
θήκες εργασίας.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλ-
λουν βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο από 
μια πρόσφατη φωτογραφία. E-mail: secretarial@
stnicolasbay.gr. Aποστολή φαξ στο 210 3392239.

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

Food & Beverage Manager

Προσόντα: 
•Απόφοιτος/η τουριστικής ή ανάλογης σχολής 
•Άριστη γνώση τουλάχιστον της Αγγλικής γλώσσας 
(και τουλάχιστον η άριστη γνώση μιας επιπρόσθετης 
ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα) 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 5*  
•Άριστη γνώση Η/Υ (word, excel, access, power 
point, outlook) 
•Άριστη γνώση οργάνωσης και λειτουργίας  
των τμημάτων του εστιατορίου 
•Άριστη γνώση και εκτέλεση silver service 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
καταστάσεις 
•Διάθεση για προσφορά υψηλών προδιαγραφών 
υπηρεσίες 
•Ευπαρουσίαστη και επαγγελματική εμφάνιση 
•Ομαδικό πνεύμα  
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα

Προσφέρονται: 

•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Άκρως ποιοτικές συνθήκες διαμονής & καθημερινή 
προσφορά διατροφής 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές  
απολαβές/αναλόγως προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης

Υπ’ όψιν human resources department of exclusive 
hotels. Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτο-
γραφία μέσω e-mail: hr@exclusive-hotels.gr. Όλα 
τα e-mail που δε θα περιλαμβάνουν πρόσφατη 
φωτογραφία δε θα αξιολογούνται από το τμήμα 
ανθρώπινου δυναμικού. Όλα τα e-mail θα χειριστούν 
με απόλυτη εχεμύθεια & σεβασμό της ιδιωτικής 
ζωής του κάθε ατόμου.

Το ξενοδοχείο Leda Village Resort στο Χόρτο - Πη-
λίου, αναζητά υποψήφιους για τις θέσεις:

Maitre - Υπεύθυνος 
Εστιατορίου - Bar

Εποχική απασχόληση (θερινή περίοδος 2015)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στην ίδια ή παρόμοια θέση  
τουλάχιστον 5 ετών 
•Απαραίτητη γνώση αγγλικών και μιας δεύτερης 
γλώσσας 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη  
και ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία 
•Ικανότητα αντίληψης προϋπολογισμών  
και παρακολούθησης εσόδων και εξόδων  
τμημάτων 
•Υπεύθυνος προσωπικού 
•Υπεύθυνος παραγγελιών 
•Γνώση προγράμματος Αμβροσία (επιθυμητό)

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@ledahotel.gr. Κωδικός θέσης: MAITRE

 
Το ξενοδοχείο Astra suites επιθυμεί να εντάξει στο 
δυναμικό του για τη σεζόν 2015:

Σερβιτόρους  
για το Roomservice & το Εστιατόριο

Επαγγελματικές ικανότητες: Το σερβίρισμα φαγητού 
και ποτών στους πελάτες καθώς και η φιλική εξυπη-
ρέτησή, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη ικανο-
ποίησή τους. Προσαρμογή και τήρηση των standards 
του ξενοδοχείου.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχειακή μονάδα 5* στη Σαντορίνη 
•Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής 
γλώσσας 
•Η γνώση μίας ακόμα ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί 
επιπλέον προσόν 
•Πτυχίο σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες

Το Astra suites προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών και άριστο εργασιακό περιβάλλον.

Παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα 
μαζί με μία πρόσφατη φωτογραφία σας καθώς και 
τυχόν υπάρχουσες συστατικές επιστολές στο e-mail: 
george@astrasuites.com. Τηλ: 6932224535.

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

Chef

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
•Πτυχιούχος σχολής μαγειρικής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε θέση chef  
ή sous chef, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό 
•Άριστη γνώση κοστολόγησης, ποιοτικού ελέγχου, 
ελέγχου αγορών και διαδικασίας απογραφών 
•Άριστη γνώση δημιουργίας ετήσιου/μηνιαίου  
προϋπολογισμού για την υποστήριξη του F&B 
Director 
•Άριστη γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας, 
HACCP 
•Άριστη γνώση της λειτουργίας κουζίνας για All 
Inclusive εστιατόρια, σίτισης άνω των 1000 ατόμων 
καθημερινά 
•Εμπειρία στη δημιουργία μενού για All Inclusive 
εστιατόρια 
•Εμπειρία στη διοίκηση και εκπαίδευση μεγάλης 
ομάδας υφισταμένων: μαγείρων και άλλων  
ειδικοτήτων που σχετίζονται με την προετοιμασία, 
παρασκευή και παρουσίαση των πιάτων  
που περιλαμβάνονται στα μενού των εστιατορίων 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικά 
και γραπτά) 
•Καλή γνώση Η/Υ 

Υπεύθυνος Πωλήσεων  
(κωδ.sales 02)

Βασικές αρμοδιότητες: 
•Υπεύθυνος για την ανάπτυξη πελατολογίου 
•Εφαρμογή της εμπορικής και πιστωτικής πολιτικής 
•Παρουσίαση νέων project της εταιρείας  
σε υποψήφιους συνεργάτες

Απαραίτητα προσόντα: 
•Σπουδές ανωτέρας εκπαίδευσης 
•Μεταπτυχιακές σπουδές θα θεωρηθούν επιπλέον 
προσόν 
•2-3 χρόνια εμπειρίας σε σχετική θέση 
•Άριστες γνώσεις Η/Υ 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άδεια οδήγησης 
•Άριστες δεξιότητες γραπτής και προφορικής  
επικοινωνίας 
•Προσήλωση στους στόχους 
•Διαθέσιμος για ταξίδια

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

 
Gepaworld is seeking for a self-motivated and 
multilingual:

Export Sales Manager

Job description: 
•Seeking out new customers and sales 
opportunities. 
•Supporting the existing distribution network  
& developing it abroad 
•Permanent market monitoring 
•Identifying potential customers through research, 
networking, trade shows, etc. 
•Providing pre & after sales care 
•Identifying and detects purchasing opportunities 
for goods and services overseas 
•Representing your organization at trade 
exhibitions, events and demonstrations

Skills and experience: 
The candidate would have: 
•2-3 years experience in similar position  
in an international company. 
•A proven track record of results delivered 
against targets and forecasts 
•Ability to develop longer-term strategic sales 
and implement tactics to support those strategies 
•Excellent knowledge of German or/and Spanish 
or/and French or/and Italian 
•A team player’s spirit and enhanced with positive 
attitude and flexibility 
•Knowledge of apparel will be considered  
as a very strong asset 
•Capability of frequent travelling abroad 
•Fluent knowledge of MS Office

Company description: GEPAWORLD is a vertically 
integrated design, production and distribution 
apparel company. From design and production right 
through marketing and distribution, these activities 
are consolidated under one umbrella. This gives us 
the flexibility to improve our products fast, always 
maintaining high quality standards. Based always 
on our corporate ethical values, we are committed 
to build long term business relationships.

Apply for this job by contacting us:  
info@gepaworld.com

ΙΑΤΡΟΙ
Παθολόγοι / Γενικοί Ιατροί  

Ζητούνται από τους SOS ΙΑΤΡΟΥΣ Θεσσαλονίκης.

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

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

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

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις πα-
ρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα, αναφέροντας τον τίτλο της θέσης στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: salonica@sosiatroi.gr. Η 
εταιρεία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη 

εχεμύθεια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με την εταιρεία μας μπορείτε να επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας στο internet: www.sosiatroi.gr 

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Από την εταιρία MEDICALS ζητείται για την Αθήνα:

Πωλητής /τρια  
για το Χώρο του Φαρμακείου

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στο χώρο του φαρμακείου 
•Θα προτιμηθούν άτομα με αποδεδειγμένη  
εξειδίκευση 
•Δυνατότητα ταξιδιών

Παροχές: 
•Μισθός 
•Ασφάλιση 
•Bonus 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Αυτοκίνητο 
•Εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: Sales@medicals.gr

Πωλητές Ιατρικών Laser & 
Ενέσιμων Σκευασμάτων

Περιγραφή θέσης: 
•Πωλήσεις σε ιδιώτες ιατρούς  
και πιο εξειδικευμένα σε δερματολόγους,  
πλαστικούς χειρουργούς. 
•Υποστήριξη πελατών μετά τη πώληση 
•Παράδοση επίδειξη επιστημονική ενημέρωση  
ιατρών και συνεργατών τους σχετικά  
με τα προϊόντα 
•Συμμετοχή σε ιατρικά συνέδρια 
•Πενθήμερη εργασία 09:00-13:00, 17:00-20:00 
βάσει ωραρίου πελατών 

Προφίλ υποψηφίου: 
•Κάτοχος Lower ή Profiency 
•Πτυχίο ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου ΑΕΙ  
στο τομέα πωλήσεων, ή βιολογίας ή φυσικής, 
 ή ιατρικής. 
•Γνώσεις αλλά και εμπειρία (min 2 ετών)  
σε άμεσες πωλήσεις ιατρικών φαρμακευτικών 
προϊόντων ή άλλων συσκευών laser. 
•Δυνατότητα εργασίας εκτός έδρας για 3-4 μέρες 
μηνιαίως βάση προγράμματος 
•Θα προτιμηθούν επαγγελματίες του χώρου  
με εμπειρία σε δερματολογικά προϊόντα.

Παροχές: 
•Σταθερή μόνιμη εργασία σε κορυφαία εταιρεία  
του κλάδου 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Bonus πωλήσεων

Παρακαλούμε να στείλετε άμεσα το βιογραφικό σας 
σημείωμα, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
sadent@usa.net πληροφορίες για την εταιρεία μας 
μπορείτε να δείτε στο site: http://www.sadent.com

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Zητούνται για Αγγλία. Η εταιρεία MD STUDIES & 
RECRUITMENT ως συνεργάτης κορυφαίων αγγλι-
κών εταιρειών που δραστηριοποιείται στο χώρο του 
recruiting, ζητά άτομα για μόνιμη εργασία ως:

Νοσηλευτές /τριες 
Απόφοιτοι ΤΕΙ ή ΑΕΙ

Προφίλ υποψηφίου 
•Γνώσεις Αγγλικών σε επίπεδο τουλάχιστον Β1 
•Εμπιστοσύνη, τυπικότητα, ευελιξία, ομαδικό 
πνεύμα

Προφίλ θέσης  
•Μόνιμη εργασία  
•Μισθός 
•Ασφάλιση βάσει αγγλικής κλίμακας

Αποστολή βιογραφικών σε μορφή Europass/αρχείο 
Word/ με φωτογραφία, στην Αγγλική ή Γερμανική 
γλώσσα στο e-mail: kariera@md-hellas.gr. Επικοι-
νωνία: +30 2810 330009

 
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 
στη Γερμανία μέσω επιδοτούμενου ευρωπαϊκού προ-
γράμματος στην εξής ειδικότητα:

Φροντιστές Υγείας

Προφίλ υποψηφίου 
•Απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας  
εκπαίδευσης (γυμνάσιο/λύκειο) 
•Ηλικία έως 27 ετών 
•Εμπιστοσύνη, τυπικότητα, ευελιξία, ομαδικό 
πνεύμα

Προφίλ προγράμματος  
•Έως 3 έτη εκπαίδευση στη Γερμανία - δυικό 
 σύστημα εκπαίδευσης/πρακτικής 
•Επιδοτούμενα μαθήματα γερμανικών στην Ελλάδα 
έως 600 ώρες από τέλος Φεβρουαρίου 
•Μηνιαία επιδότηση για τα 3 χρόνια και άλλες  
παροχές 818 ευρώ 
•Συμβουλευτική υποστήριξη κατά τη διάρκεια  
της εκπαίδευσης 
•Μετά την εκπαίδευση/πρακτική, μόνιμη εργασία/
αποδοχές βάσει γερμανικής κλίμακας από 1500 
ευρώ

Αποστολή βιογραφικών σε μορφή Europass / αρχείο 
Word στην αγγλική ή γερμανική γλώσσα, με φωτο-
γραφία πρόσφατη έγχρωμη στο e-mail:  kariera@
md-hellas.gr. Τηλέφωνο: +30 2810 330009.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Ο πελάτης μας είναι τεχνική εταιρία στον κλάδο των 
χημικών δομικών υλικών με πολυετή δυναμική παρου-
σία στην αγορά. Στα πλαίσια της περαιτέρω δυναμικής 
ανάπτυξης της εταιρίας, αναζητούνται κατάλληλοι υπο-
ψήφιοι για να καλύψουν άμεσα την παρακάτω θέση 
με έδρα Ανατ. Προάστιο της Θεσσαλονίκης:

Μηχανικός Πωλήσεων 
κωδ D-14

Το έργο: Aποτελεσματική ανάπτυξη και διαχείριση 
δικτύου πωλήσεων στον τομέα ευθύνης με επίτευξη 
των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων. 

Προφίλ κατάλληλων υποψηφίου: 
•Σπουδές μηχανικού, χημικού ή marketing 
•Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών  
σε πωλήσεις δομικών και μονωτικών προϊόντων 
•Άριστη γνώση αγγλικών, επιθυμητή γνώση 2ης 
ξένης γλώσσας 
•Σύγχρονες δεξιότητες πληροφορικής και χρήσης 
PC 
•Πολύ καλή εμπορική αντίληψη 
•Εμπειρία σε ανάπτυξη και διαχείριση δικτύου  
συνεργατών & αντιπροσώπων 
•Πολύ καλή γνώση της αγοράς του κλάδου 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών  
και αυτενέργειας, λήψη αποφάσεων σε συνθήκες 
πίεσης 
•Ικανότητα διαπραγματεύσεων και αποτελεσματικής 
επικοινωνίας 
•Σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων, ικανότητα  
ανάπτυξης αγοράς και επίτευξης αποτελεσμάτων 
•Επαγγελματισμός και προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα 
•Δυνατότητα ταξιδίων στο εσωτερικό 
•Άτομο με πολλαπλά προσόντα (multi skilled),  
με καλλιεργημένη παρουσία, επαγγελματική  
εμφάνιση, και έμφαση στην εξυπηρέτηση  
των πελατών 
•Ικανότητα συνεργασίας και ομαδικής εργασίας 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις κα-
λούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους 
σημείωμα (με επαγγελματικού ύφους φωτογραφία) 
αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης στο e-mail: 
careers@peopleatwork-hellas.gr. Για περισσότερες 
πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.
peopleatwork-hellas.gr. Όλες οι υποψηφιότητες λαμ-
βάνουν απάντηση και αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια 
και επαγγελματισμό.

 
Ο όμιλος MCK δραστηριοποιείται στους τομείς Α) 
Συστημάτων ασφαλείας και τηλεματικής Β) Συστη-
μάτων επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων 
Γ) Φωτιστικών σωμάτων LED Δ) Συμβουλευτικών 
υπηρεσιών για χρηματοδοτήσεις (ΕΣΠΑ, ΣΕΣ κτλ) και 
επιθυμεί να προσλάβει:

Μηχανικό Πωλήσεων 
για το Τμήμα Πωλήσεων

Αρμοδιότητες: 
•Προώθηση των προϊόντων και συστημάτων  
του ομίλου 
•Άμεση επαφή με τον πελάτη και εκπόνηση μελέτης 
για την ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών. 
•Ανάπτυξη υπάρχοντος πελατολογίου  
και προσέλκυση νέων πελατών. 
•Επικοινωνία με τους συνεργάτες της εταιρίας.

Προσόντα: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ-TEI με κατεύθυνση μηχανολόγου 
με ειδίκευση στις πωλήσεις και υποστήριξη πελατών 
•Τουλάχιστον 5 έτη αποδεδειγμένη επαγγελματική 
εμπειρία σε ανάλογη των απαιτούμενων 
 αρμοδιοτήτων θέση. 
•Απαραίτητη η προϋπηρεσία στους τομείς  
που δραστηριοποιείται ο όμιλος 
•Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών 
•Πολύ καλή γνώση δικτύων 
•Άριστη γνώση ξένων γλωσσών και Η/Υ 

•Εξωστρεφής με εμπορικό προσανατολισμό  
και άριστα επικοινωνιακά προσόντα 
•Δίπλωμα οδήγησης και δυνατότητα ταξιδιών 
•Ηλικία έως 40 ετών

Αποστείλετε τα βιογραφικά σας στο e-mail: 
contact@mck.gr

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Η εταιρία EUROGAT AE με ηγετική θέση στο χώρο 
των επαγγελματικών μηχανών καφέ και τον εξοπλισμό 
bar αναζητά τεχνικό για τη στελέχωση του τμήματος 
τεχνικής υποστήριξης στο κατάστημα της Θεσσαλονίκης.

Στέλεχος για Τεχνικό Τμήμα 
Θεσσαλονίκης (Cod. Θ- SERVICE 012)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Γνώσεις ψυκτικού - ηλεκτρολόγου - ηλεκτρονικού. 
•Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. και δικύκλου 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού MS Office 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Προϋπηρεσία 4 ετών

Επιθυμητά προσόντα: 
•Τεχνική κατάρτιση σε επαγγελματικές μηχανές 
καφέ και εξοπλισμό μπαρ.

Αρμοδιότητες: 
•Παροχή τεχνικής υποστήριξης εντός και εκτός 
έδρας. 
•Εξυπηρέτηση πελατών έδρας ως σύμβουλος  
πωλήσεων σε εξαρτήματα και αξεσουάρ. 
•Συμμετοχή σε έρευνα αγοράς του τομέα του.  
•Παραλαβές - παραδόσεις εμπορευμάτων

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να προωθή-
σουν το βιογραφικό τους σημείωμα με τον αντίστοιχο 
κωδικό (Θ-Service 012), στο e-mail: hr@eurogat.
eu ή στο fax: 2310 819639.

 
Η ΑΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., αποκλει-
στικός αντιπρόσωπος της RICOH στην Ελλάδα, και 
μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες διανομής συστη-
μάτων οργάνωσης γραφείου, ζητά να προσλάβει 
για τα γραφεία της στην Αθήνα:

Τεχνικό για την Υποστήριξη Δικτυακών 
Εκτυπωτικών Μηχανημάτων & Software 

για Enterprise Πελάτες (κωδ. TS100)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι θετικής κατεύθυνσης 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε θέση IT 
technical support σε πελάτες 
•Γνώσεις λειτουργικών συστημάτων Windows 
Server, Windows Client, Unix MacOS 
•Γνώσεις troubleshooting, παραμετροποίησης  
και επισκευής ΙΤ hardware και software 
•Γνώσεις δικτύων και ηλεκτρονικής συνδεσμολογίας 
και καλωδίωσης 
•Γνώσεις ηλεκτρονικών και επισκευής  
μηχανολογικών διατάξεων 
•Ευχέρεια στη χρήση οργάνων ελέγχου 
•Ηλικία έως 33 ετών 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Ικανότητα επικοινωνίας, ομαδικότητας  
και εργασίας σε ένα δυναμικό περιβάλλον 
•Υπευθυνότητα και διάθεση 
•Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ή/και μηχανής 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος υπ’ όψιν τμήματος 
ανθρωπίνου δυναμικού στο e-mail: sales@doxiadis.
gr σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης.

 
Η εταιρεία AMCO ABEE είναι μια δυναμικά αναπτυσ-
σόμενη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παροχή 
ολοκληρωμένων λύσεων αυτοματισμού υψηλής τε-
χνολογίας και ειδικεύεται στη σχεδίαση, κατασκευή, 
εγκατάσταση και υποστήριξη:

•Ολοκληρωμένων συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων 
για εταιρείες μέσων μαζικής μεταφοράς 
•Ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφόρησης 
επιβατών 
•Ηλεκτρονικών συστημάτων πληροφόρησης  
τεχνολογίας LED

Η εταιρεία AMCO ABEE επιθυμεί να προσλάβει:

 Technical Project Manager

Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για το συ-
ντονισμό και τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης των 
έργων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που αναλαμβάνει 
η εταιρεία.

Συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητές  
του περιλαμβάνουν: 
•Προγραμματίζει, συντονίζει και ελέγχει  
όλες τις δραστηριότητες που αφορούν  
την υλοποίηση των έργων της εταιρείας. 
•Συνεργάζεται στενά με τα αρμόδια τεχνικά τμήματα 
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•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία,  
υγειονομικού χαρακτήρα (πιστοποιητικό υγείας) 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά  
με δυναμική παρουσία στο χώρο της κουζίνας  
και των εστιατορίων 
•Άριστη επικοινωνιακή ικανότητα με πελάτες,  
συνεργάτες και προσωπικό 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα για απόδοση κάτω 
από συνθήκες πίεσης 
•Διάθεση για προσφορά υπηρεσιών υψηλών  
προδιαγραφών

Προσφέρονται: 
•Οικονομικές απολαβές αναλόγως προσόντων 
•Διαμονή για εργαζόμενους με μόνιμη κατοικία 
εκτός Κω 
•Διατροφή καθημερινά

•Σταθερό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον

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

Restaurant Supervisor

Εργοδότης: Santikos Collection, Skiathos Princess 
Περιοχή: Σκιάθος  
Απασχόληση από Μάιο έως Οκτώβριο 
Τύπος απασχόλησης: Εποχική απασχόληση 

Προϋποθέσεις: 
•Καλή γνώση Αγγλικών και κατά προτίμηση  
μιας τρίτης γλώσσας 
•Τουλάχιστον τρία με τέσσερα χρόνια προϋπηρεσίας 
ως restaurant supervisor σε ξενοδοχείο  
ή εστιατόριο αντίστοιχης κατηγορίας  
(5 star / luxury hotel) 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας, καθαριότητα  
και συνέπεια 
•Απόφοιτος σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Γνώσεις οινολογίας και άριστη επικοινωνιακή 
ικανότητα με σκοπό την οργάνωση και καθοδήγηση 
του τμήματος 
•Ικανότητα να εργάζεται αποδοτικά κάτω  
από συνθήκες πίεσης

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και συμβίωσης 
•Διαμονή και διατροφή (3 γεύματα) 
•Αποδοχές αναλόγων προσόντων

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

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

Σερβιτόρο Α’

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

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

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

Το ξενοδοχείο 5* Kapari Natural Resort στη Σαντο-
ρίνη, αναζητεί για το 2015:

Α’Μάγειρα 
Chef de Partie

Απαραίτητα χαρακτηριστικά: 
•Aπόφοιτος ξεν/κής σχολής. 
•Σχετική εμπειρία. 
•Διάθεση για εργασία σε απαιτητικό περιβάλλον. 
•Ομαδικό πνεύμα. 
•Ηλικία έως 32 ετών.

Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Διαμονή 
•Διατροφή

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

Μάγειρας Α’ / Gourmet Restaurant 
(PWSH - CGR)

Ζητείται από το ξενοδοχείο Pomegranate Wellness 
Spa Hotel, στη Νέα Ποτίδαια Χαλκιδικής, για το a la 
carte, gourmet εστιατόριο.

Απαραίτητα προσόντα & ικανότητες: 
•Πτυχιούχος μαγειρικής σχολής 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη υπεύθυνη θέση 
(gourmet restaurant) σε ξενοδοχεία 5 αστέρων 
•Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 
καθώς επίσης επιθυμητές επί πλέον άλλες γλώσσες 
•Γνώση διεθνών κουζινών 
•Γνώση αρχών υγιεινής & ασφάλειας τροφίμων 
•Ικανότητα οργάνωσης και συντονισμού 
•Ικανότητα επικοινωνίας με τους πελάτες

Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Διαμονή και διατροφή 
•Άριστες συνθήκες και περιβάλλον εργασίας 
•Αποδοχές ανάλογες προσόντων

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό 
σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, 
μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@
pomegranatespahotel.com

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών 
σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους 
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς 
στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτι-
κές. Website: http://www.pomegranatespahotel.com

 
To ξενοδοχείο Thraki Palace & Conference Center 
5* (www.thrakipalace.gr) που λειτουργεί όλο το χρόνο 
στην Αλεξανδρούπολη, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Maitre

Με τα παρακάτω επιθυμητά προσόντα  
και χαρακτηριστικά: 
•Άριστη γνώση του αντικειμένου 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχειακές μονάδες 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών  
σε αντίστοιχη θέση  
•Υψηλός βαθμός επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Εργατικότητα, διαπροσωπική επικοινωνία,  
προσαρμοστικότητα, ευελιξία στο ωράριο. 
•Γνώση ξένης γλώσσα 
•Τίτλος σπουδών στο κλάδο του τουρισμού  
θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως, επίσης το ξενοδοχείο  
παρέχει και στέγη.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: a.palakidis@
thrakipalace.gr. Ξενοδοχείο Θράκη Παλλάς, υπό-
ψιν κ. Εμμανουηλίδη Θανάση. Τηλ. 25510 89100 
-fax: 25510 89119.

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

Captain σε A La Carte 
Εστιατόριο

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

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

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

 
H εταιρία ΑCROTEL AE στη Σιθωνία Χαλκιδικής ζητά 
να προσλάβει για τη σεζόν 2015:

Υπεύθυνο Εστιατορίου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και Γερμανικών 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 
5* ή 4* 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Οργανωτικός, ευέλικτος και εργατικός 

Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό με φωτογραφία 
στο e-mail: cv@athena-pallas.gr ή στο φαξ 23750 
81419.

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

Maitre D’ Hotel

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
•Απόφοιτος αντίστοιχης σχολής 

•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη 
θέση (εστιατόρια άνω των 1200 κουβέρ)  
σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 4* ή 5* στην Ελλάδα 
ή το εξωτερικό 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία,  
υγειονομικού χαρακτήρα (πιστοποιητικό υγείας) 
•Ηγετικά προσόντα διαχείρισης μεγάλης ομάδας 
σερβιτόρων και βοηθητικού προσωπικού 
•Συνεχής εκπαίδευση δεξιοτήτων υφιστάμενου 
προσωπικού (on the job training) 
•Διάθεση για προσφορά υψηλών υπηρεσιών  
με στόχο τη συνεχή βελτίωση των βαθμολογήσεων 
προσφερομένων υπηρεσιών 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας & ικανότητα διαχείρισης 
προβληματικών καταστάσεων 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά,  
ομαδικό πνεύμα εργασίας, ηγετικές ικανότητες 
•Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα  
υπό συνθήκες πίεσης

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

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

Barman 
Mπουφέ Καφέ

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 
•Άριστη γνώση Αγγλικών

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

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

 
ANEMI HOTELS a luxury design hotel located in 
Folegandros  is searching to recruit for season 2015:

Waiter
Qualifications: 
•2-3 years previous experience in a similar 
position in a four or five star hotel. 
•Excellent command of English and Greek. 
•Friendly, confident personality with ability  
in team work.

Job description: 
•Provide a warm and friendly service to hotel 
guests and hotel associates. 
•Understand and anticipate all guest needs. 
•Maintain the good environment of the hotel

Those interested can send their resumes with a 
recent photo  attached to the following address: 
info@anemihotels.com

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Υπάλληλος Δημοσίων Σχέσεων  

 Guest Relations - Κωδ.GR
Προσόντα: 
•Απόφοιτος/η τουριστικής σχολής 
•Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής  
και μιας ακόμη γλώσσας 
•Ανάλογη προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο πολυτελείας 
•Ηλικία μέχρι 35 ετών 
•Ευχάριστη και ενθουσιώδη προσωπικότητα 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία

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

E-mail για αποστολή βιογραφικού:  
 panayiotis.d@mykonosgrand.gr

 
F&B Cost Controller

Εργοδότης: Santikos Hotels & Resorts, Skiathos 
Princess 
Περιοχή: Σκιάθος 
Απασχόληση από Μάιο έως Οκτώβριο 

Τύπος απασχόλησης: Εποχική απασχόληση

Περιγραφή θέσης εργασίας: Συντονισμός και δια-
χείριση όλων των λειτουργιών που σχετίζονται με 
τον έλεγχο και τη λογιστική των τροφίμων και των 
ποτών σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασί-
ες του ομίλου καθώς και τους κρατικούς νόμους και 
κανονισμούς. 

Έλεγχος της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότη-
τας της λειτουργίας των τροφίμων και ποτών όσων 
αναφορά θέματα ελέγχου του κόστους και υποστήριξη 
των επισιτιστικών τμημάτων του ξενοδοχείου. 

Προϋποθέσεις: 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Τουλάχιστον τρία χρόνια προϋπηρεσίας  
σε αντίστοιχη θέση σε επισιτιστική επιχείρηση 
•Εμπειρία σε ξενοδοχείο αντίστοιχης κατηγορίας  
(5 star / luxury hotel) είναι επιθυμητή. 
•Επαρκής επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα 
επίλυσης προβλημάτων 
•Ανεπτυγμένο αίσθημα υπευθυνότητας  
για την άριστη εξυπηρέτηση πελατών 
•Άριστες οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα 
διαχείρισης χρόνου 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ικανότητα να εργάζεται αποδοτικά κάτω  
από συνθήκες πίεσης 
•Διαμονή και φαγητό θα παρέχονται κατά  
τη διάρκεια της εργασίας σας στο ξενοδοχείο 
Skiathos Princess στη Σκιάθο.

Αν πιστεύετε ότι έχετε ότι χρειάζεται για να γίνεται 
μέλος της ομάδα μας, παρακαλούμε να στείλετε το 
βιογραφικό σας χρησιμοποιώντας το παρακάτω e-mail: 
hr@santikoshotels.com

 
Το ξενοδοχείο Astir Odysseus Resort & Spa 5* 
Kos ζητάει (λόγω επεκτάσεως):

F & B Manager 
Υποδιευθυντή

•Προϋπηρεσία απαραίτητη: σε μεγάλα ξενοδοχεία

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας στην 
παρακάτω διεύθυνση: hmanager@astirodysseuskos.gr

 
Το ξενοδοχείο Leda Village Resort στο Χόρτο - Πη-
λίου, αναζητά υποψήφιους για τις θέσεις:

Animateur - Παιδαγωγό - Γυμναστή

Εποχική απασχόληση (θερινή περίοδος 2015)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ψυχαγωγία και φύλαξη μικρών 
παιδιών τουλάχιστον 2 ετών. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
•Γνώσεις Yoga. 
•Γνώσεις Pilates. 
•Γνώσεις Αqua Aerobic. 
•Γνώσεις ελληνικών χορών. 
•Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας και πολύ 
καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη καθώς και 
ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία.

Επιθυμητά προσόντα: 
•Άριστη γνώση άλλων ξένων γλωσσών. (Σέρβικα, 
Ρώσικα, Γερμανικά, Γαλλικά) 
•Πτυχίο παιδαγωγικών ή 
•Πτυχίο γυμναστικής ακαδημίας.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@ledahotel.gr. Κωδικός θέσης: ANIMATEUR

 
Το ξενοδοχείο Lindos Imperial της εταιρείας Lindos 
Hotels, στην περιοχή Γλύστρα Λάρδου στη Ρόδο ζητεί 
για τη σεζόν 2015:

Receptionist

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής, 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 
4* και 5*, 
•Άριστη γνώση αγγλικών  
και μια εκ των Γερμανικών, Ιταλικών, Ρωσικών  
ή Γαλλικών 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Ικανότητες διαχείρισης προσωπικού, 
•Ηλικίες έως 40 ετών

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

 
Astra Suites is currently seeking to recruit for season 
2015 professionals for the position of:

Receptionist

Job description: To handle all guest enquiries and 
συνέχεια στη σελ. 18
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πακέτο αποδοχών (μισθό, ασφάλιση, bonus κ.λπ.), 
σύγχρονο, νεανικό και δημιουργικό περιβάλλον ερ-
γασίας, σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης στο πλαίσιο 
μίας δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρείας στο χώρο 
της πληροφορικής. Παρακαλούμε να αποστείλετε 
το βιογραφικό σας, αναφέροντας τον κωδικό της 
θέσης εργασίας στο e-mail: hr@e-gate.gr

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

Προσωπικό Πωλήσεων 
Κωδικός Θέσης: (ΠΑ01)

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

Προφίλ υποψηφίου: 
•Απολυτήριο λυκείου τουλάχιστον, 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
στον κλάδο, 
•Ευχέρεια λόγου και συμβολή στην αύξηση  
πωλήσεων, 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων, 
•Ευχάριστη προσωπικότητα, ενεργητικότητα  
και διάθεση εξυπηρέτησης, 
•Επιθυμητή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
(επιπλέον γλώσσα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο 
προσόν), 
•Ηλικίας 22-35 ετών.

Παροχές: 
•Δυνατότητα εξέλιξης σε ένα δυναμικό  
και αναπτυσσόμενο περιβάλλον.

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 
αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα αναφέ-
ροντας τον κωδικό ΠΑ01 με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: hr@axelaccessories.com

 
Τα Frank Ze Paul Bakeries, πολυτελή αρτοζαχα-
ροπλαστεία (patisseries-boulangeries), ψάχνουν για 
Πωλητές/Πωλήτριες για το νέο τους κατάστημα στo 
Χαλάνδρι (Δουκίσσης Πλακεντίας).

Αν έχετε προηγούμενη εμπειρία σε πωλήσεις σε αρ-
τοζαχαροπλαστείο, σας αρέσει ο χώρος της εστία-
σης και να δουλεύετε ομαδικά, τότε θα χαρούμε να 
ακούσουμε από εσάς!

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

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προηγούμενη εμπειρία σε πωλήσεις,  
με προϋπηρεσία σε αρτοζαχαροπλαστείο 
•Γνώση αγγλικών (επίπεδο Lower) 
•Βασικές γνώσεις Η/Υ 
•Ευελιξία εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Διάθεση για εξυπηρέτηση και ευχάριστη  
προσωπικότητα 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Προσεγμένη εμφάνιση

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Βασικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Εργασία σε ευχάριστο περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Πιστοποιητικό υγείας υποχρεωτικό

Για αποστολή βιογραφικού (φωτογραφία απαραιτή-
τως) στείλτε μας e-mail στο: jobs@frankzepaul.com 
αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό FZP-POL-CHAL.

 
Η IN GROUP ΑΕ, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρία 
απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, 
πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 

9001:2008 στον τομέα εύρεσης και επιλογής προσωπικού 
ζητά για λογαριασμό πολυεθνικής εταιρίας πελάτη της:

Πωλητές - Πωλήτριες  
Λευκών Συσκευών σε Πολυκαταστήματα  

Ηλεκτρικών Συσκευών (HR 22878)

Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη 

Αρμοδιότητες: Ο συνεργάτης ο οποίος θα επιλεγεί 
θα είναι υπεύθυνος για την προώθηση των προϊ-
όντων της εταιρίας καθώς και για την ενημέρωση 
των πελατών σχετικά μα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των συσκευών.

Προσόντα: 
•Απόφοιτος λυκείου/ ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε πωλήσεις - 
ιδανικά σε πωλήσεις λευκών συσκευών 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Δυνατότητα αντίληψης των «αναγκών» του πελάτη 
•Επιθυμία για την επίτευξη θετικού αποτελέσματος 
(drive for result) 
•Επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικότητα, 
ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, πνεύμα  
συνεργασίας

Πρόγραμμα: 4ήμερο & 6ωρό  
Ήμερες Εργασίας: Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή 
- Σάββατο

Παρέχονται: 
•Βασικός μισθός 
•Ασφαλιστική κάλυψη 
•Σταθερή εργασία

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

 
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  
κατάλληλων 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: 
•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 Ατ-
τικής & Athens Metro Mall Λεωφόρος Βουλιαγμένης 
Άγιος Δημήτριος Αττικής.

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

 
Για τo κατάστημά μας στην Κοζάνη 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.

 
To Club Med αναζητά για την ξενοδοχειακή του 
μονάδα Palmiye στην Τουρκία:

Πωλητή / Πωλήτρια  
Boutique

Τα καθήκοντά σας 
•Διασφαλίζετε τις πωλήσεις για να αναπτύξετε 
τον κύκλο εργασιών του καταστήματός σας 
•Υποδέχεστε και συμβουλεύετε τους πελάτες 
αφουγκραζόμενος τις ανάγκες και προσδοκίες τους 
•Κάνετε την προετοιμασία και συμπληρώνετε  
το στοκ σας σύμφωνα με τους εμπορικούς κανόνες 
και τα πρότυπα που έχει ορίσει το Club Med

Το προφίλ σας 
•Εμπειρία ως πωλητής σε μεγάλες αλυσίδες  
καταστημάτων 
•Άπταιστη γνώση γαλλικών και αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων πληροφορικής 
•Επιθυμία για επιτυχία, όρεξη για επιχειρηματικότητα 
και για επαγγελματική εξέλιξη 
•Ικανότητα εύκολης προσαρμογής και συνεργασίας 
σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον 
•Δυναμική προσωπικότητα και ομαδικότητα  
στην εργασία

Τα δυνατά σας σημεία 
•Στόχος το αποτέλεσμα  
•Υψηλή απόδοση 
•Δυναμισμός 
•Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών 
•Άνεση στις διαπροσωπικές σχέσεις

Προσφέρονται 
•Μισθός και ασφάλιση 
•Διαμονή και διατροφή εντός του ξενοδοχείου 
καθώς και άλλα πλεονεκτήματα που συνδέονται 
με τη δραστηριότητα το ομίλου Club Méditerranée 
•Επαγγελματική εξέλιξη και συνεχής εκπαίδευση 
•Προοπτική απασχόλησης σε ξενοδοχειακή μονάδα 
του εξωτερικού κατά την χειμερινή περίοδο.

Ανακαλύψτε τα επαγγέλματα μας στο Clubmedjobs.
gr και κάντε αίτηση online μέσω του link: http://
www.clubmedjobs.gr. Η εταιρεία ενημερώνει τη-
λεφωνικά μόνο τους υποψήφιους των οποίων τα 
προσόντα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.

 
Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης ‘’MIKEL’’ εστιάζει 
στην υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων 
και υπηρεσιών της. Διακρίνεται για την οργάνωση 
των τμημάτων- τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστά-
σεων - την εντατική εκπαίδευση και ειδίκευση του 
προσωπικού της. Απώτερος σκοπός της εταιρίας η 
διασφάλιση μιας γκάμας εξαιρετικών προϊόντων και 
η άψογη εξυπηρέτηση των πελατών της. Με γνώμονα 
τη φιλοσοφία αυτή η εταιρία ‘’MIKEL’’ προκειμένου 
να επανδρώσει το νέο της κατάστημα στην Αμφιάλη 
Κερατσινίου, ζητά προσωπικό ηλικίας 20 - 35 ετών 
για τις παρακάτω θέσεις:

Υπεύθ. Καταστήματος,  
Service (με εμπειρία), Barista 

Ταμία και Κουζίνα

Αποστολή βιογραφικών (με επισυν. φωτογραφία) 
στο e-mail: hr.ath@georgiaff.gr. Fax: 211 800 4885. 
Τηλ. 210 2517255.

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

Πωλήτριες Λιανικής 
(full time)

Για τα καταστήματά μας: 
•Macarthur Glen, περιοχή Σπάτα  
•Factory outlet, περιοχή Φάληρο

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

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

Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να στείλουν το βι-
ογραφικό τους στο e-mail: vivian2@attrattivo.gr

Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Πωλητές / Πωλήτριες  
για Πλήρη Απασχόληση,  

για το Κατάστημα στo Βόλο

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

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

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 σημείω-
μα: DEXIM A.E.: 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών -Λαμίας, 
Άγιος Στέφανος Αττικής, 145 10, e-mail: hr@dexim.
gr. Κωδικός αγγελίας: 2015004.

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

Πωλήτρια με Προϋπηρεσία  
για Πλήρη και Μόνιμη Απασχόληση  

(Κωδ. Π.Ο.)

Προφίλ υποψηφίων: 
•Εμφανίσιμη 
•Επικοινωνιακή 
•Εμπειρία σε χώρο εστίασης θα θεωρηθεί  
πρόσθετο προσόν

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

Παρακαλούμε πολύ όπως οι ενδιαφερόμενοι στείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα υπ’ όψιν της διεύθυνσης 
ανθρώπινου δυναμικού στο e-mail: hr@apollonion-
bakery.gr ή στο φαξ 210 6694150. Όλες οι αιτήσεις 
θα χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

 
Πωλητής Πρώτων Υλών 

Μόδας - GRC/8006

•Σου αρέσει ο χώρος των κοσμημάτων  
και της μόδας; 
•Επιδιώκεις να δημιουργείς σχέσεις  
εμπιστοσύνης με τους πελάτες και αποτελεί 
κίνητρο για σένα η ποιοτική εξυπηρέτηση; 
•Τώρα, σου δίνεται η ευκαιρία να εργαστείς  
σε μια αναπτυσσόμενη ελληνική επιχείρηση!

Η ManpowerGroup, για λογαριασμό πελάτη της, ελ-
ληνική εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο της 
κατασκευής και πώλησης πρώτων υλών μόδας, με 
εξαγωγική δραστηριότητα σε πάνω από 40 χώρες 
και συμμετοχή σε πάνω από 10 διεθνείς εκθέσεις, 
επιθυμεί να ενισχύσει την ομάδα των πωλητών για 
τα καταστήματα της στο κέντρο της Αθήνας.

Ο ρόλος:Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για 
την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση πελατών λιανικής 
και χονδρικής, εντός καταστήματος, με στόχο τη με-
γιστοποίηση των πωλήσεων μέσα από τη διερεύνηση 
των αναγκών του πελάτη.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία πώλησης τουλάχιστον ενός έτους εντός 
καταστήματος μόδας ή κοσμηματοπωλείου 
•Ενδιαφέρον για το χώρο του χειροποίητου  
κοσμήματος 
•Αμεσότητα στην επικοινωνία 
•Ικανότητα εργασίας τόσο σε ατομικό, όσο  
και σε ομαδικό επίπεδο 
•Σχετική εμπειρία στη δημιουργία και υποβολή 
ολοκληρωμένων προτάσεων αγοράς

Πακέτο αποδοχών: 
•800€ μικτά 
•Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου 
•Ωράριο εργασίας: Δευτέρα έως Σάββατο  
με ένα ρεπό και αφορά σταθερά πρωινό ωράριο

Αποστολή βιογραφικών μέσω του link:  
http://tinyurl.com/nbn2v4o

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Το Blue Lagoon Princess μέλος του Blue Lagoon 
Group είναι ένα νεόκτιστο πολυτελές ξενοδοχείο 5 
αστέρων με 240 δωμάτια και σουίτες το οποίο βρίσκε-
ται 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 Καταστημάτων

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 αίτησή 
τους είτε απευθείας στα γραφεία του ξενοδοχείου 
είτε αποστέλλοντας το βιογραφικό τους σημείωμα 
μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της ιστοσελίδας 
του ξενοδοχείου.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:   
hr@bluelagoonprincess.gr. Όλα τα βιογραφικά 
θα πρέπει να συνοδεύονται από μία πρόσφατη 
φωτογραφία.

Η Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.Ε. (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ) ζητά:

Διευθυντή Βιβλιοπωλείου

Η θέση: Αφορά τη διεύθυνση του γενικού βιβλιοπωλεί-
ου των Εκδόσεων Πατάκη στην Αθήνα (Ακαδημίας 65).

Ο διευθυντής θα είναι υπεύθυνος για την καλή λει-
τουργία του φυσικού καταστήματος και του ηλεκτρο-
νικού καταστήματος: www.patakis.gr, με στόχο την 
αύξηση των πωλήσεων, την αρτιότερη παρουσίαση 
των βιβλίων και την ικανοποίηση των πελατών.

Ειδικότερα, ζητείται: 
•Να συμμετέχει στη στοχοθέτηση των πωλήσεων 
του φυσικού καταστήματος και του ηλεκτρονικού 
καταστήματος: www.patakis.gr και στην υποβολή 
προτάσεων για την επίτευξη αυτών. 
•Να έχει την ευθύνη για το συνολικό  
προϋπολογισμό (διαπραγμάτευση με προμηθευτές, 
κ.ά.). 
•Να διαμορφώσει στρατηγική επικοινωνίας  
και μάρκετιγκ με έμφαση στην ικανοποίηση  
των πελατών. 
•Να διαχειρίζεται την ηλεκτρονική επικοινωνία 
(social media, newsletter). 
•Να δώσει έμφαση στην επίβλεψη, την παρακίνηση 
και την εκπαίδευση του προσωπικού. 
•Να παρέχει οργανωτική υποστήριξη  
για εκδηλώσεις.
Απαραίτητα προσόντα: Ηλικία 30 - 45 ετών, εκπλη-
ρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες), 
πτυχίο ΑΕΙ κατά προτίμηση σε τομείς οικονομικών 
επιστημών και management, καλή γνώση της Αγ-
γλικής γλώσσας, εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας 
και διοίκησης προσωπικού, πολύ καλή γνώση της 
αγοράς λιανικών πωλήσεων και πωλήσεων μέσω 
διαδικτύου. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα 
εκτιμηθεί ιδιαίτερα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό 
σημείωμα στο e-mail: contracts@patakis.gr ή στη 
διεύθυνση: Παναγή Τσαλδάρη (πρώην Πειραιώς) 38 
104 37 Αθήνα  αναγράφοντας τον κωδικό αγγελίας: 
Α65/ΘΔΒ/2015.

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 
στη 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 e-mail: kariera@md-hellas.
gr.  Τηλέφωνο: +30 2810 330009.

 
Πωλητής-τρια / Ταμίας στην Καλλικράτεια 

(ημιαπασχόληση, ορισμένου χρόνου)

Στο χώρο του εμπορίου κάθε μέρα είναι μια νέα πρό-
κληση. Ιδιαίτερα στη Lidl, είμαστε ευχαριστημένοι 
μόνο όταν και οι πελάτες μας είναι ευχαριστημένοι. 
Για το λόγο αυτό αναζητάμε αξιόπιστους συνεργάτες, 
τους οποίους θα προετοιμάσουμε με τον καλύτερο 
τρόπο για τις απαιτήσεις του κλάδου μας.
Τα καθήκοντά σας 
•Αναλαμβάνετε ποικίλες εργασίες στο κατάστημα, 
όπως τη λειτουργία του ταμείου, τον ανεφοδιασμό 
των ραφιών, την τακτοποίηση της αποθήκης  
και την προετοιμασία των απογραφών 
•Φροντίζετε για την εξυπηρέτηση των πελατών 
και ασχολείστε με τη διάταξη και παρουσίαση  
των εμπορευμάτων, την εφαρμογή των κανονισμών 
υγιεινής και την καθαριότητα 
•Εργάζεστε με μερική απασχόληση, αναλαμβάνοντας 
βάρδιες
Το προφίλ σας 
•Έχετε ευχάριστη προσωπικότητα και αποτελείτε 
πρότυπο ευγένειας απέναντι στους πελάτες 
•Σας διακρίνουν υπευθυνότητα και αξιοπιστία 
•Σας αρέσει η ομαδική εργασία και οι κοινοί στόχοι 
•Ιδανικά διαθέτετε εμπειρία στο χώρο του εμπορίου
Τι προσφέρουμε 
•Αναλαμβάνετε μια ποικιλόμορφη εργασία  
με ελκυστικές αποδοχές, επιπρόσθετες παροχές 
και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση. 
•Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο 
περιβάλλον. 
•Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα  
εκπαίδευσης, 4 περίπου εβδομάδων, σας παρέχουμε 
όλα τα απαραίτητα εφόδια για τη θέση σας, ώστε 
να ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρίας 
μας, ακόμη και αν δε διαθέτετε σχετική εμπειρία.
Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λά-
βουμε το βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψετε 
το αρχείο του βιογραφικού σας σε Word ή PDF στα 
ελληνικά. Επισύναψη βιογραφικού online μέσω του 
link: http://tinyurl.com/oum9vdl

 
Η KSM Human Resources Ελλάς δημιουργήθηκε 
με σκοπό την κάλυψη των μόνιμων ή προσωρινών 
αναγκών των εταιρειών σε ανθρώπινο δυναμικό. 
Λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, σέβεται 
τον εργαζόμενο και προστατεύει τον επιχειρηματία.
Πελάτης: Μεγάλη εταιρεία πετρελαιοειδών ζητεί Yπαλ-
λήλους για τη λειτουργία του ιδιολειτουργούμενου 
σταθμού εξυπηρέτησης της στο νομό Φωκίδας.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε πρατήριο υγρών καυσίμων 
•Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
•Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Κάτοικος κοντινών περιοχών
Επιθυμητά προσόντα: 
•Τίτλος σπουδών 
•Γνώση Αγγλικών

Παρακαλούμε να στείλετε άμεσα το βιογραφικό σας 
σημείωμα με φωτογραφία, αναφέροντας οπωσδήποτε 
στο θέμα τον κωδικό θέσης, μέσω fax στον αριθμό 
211 8008866, μέσω του link: http://www.ksmhr.gr/
submit-cv ή στη διεύθυνση: KSM HUMAN RESOURCES 
Α.Ε.Π.Α., Περικλέους 32 & Παπανικολή 62, Χαλάνδρι 
15232. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 7472010.

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

Διευθυντές - Υποδιευθυντές  
(Κωδ. Θέσης MG 3/14)  

για τα Καταστήματα των Αθηνών

Προφίλ υποψηφίου: 
•Εμπειρία στο χώρο του λιανεμπορίου απαραίτητη 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή

Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Διαρκή εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό 
σημείωμα αναγράφοντας απαραίτητα τον κωδικό 
της θέσης στο e-mail: d.prosopikou@market-in.gr, 
fax: 2299 150 799. Όλα τα βιογραφικά σημειώματα 
θα εξεταστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

 
To εστιατόριο ΚFC στον Αγ. Ι. Ρέντη ζητά:

Ταμίες

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

Παρέχονται ικανοποιητικές αποδοχές, ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας, προοπτικές εξέλιξης.

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στo e-mail: 
sanastasiou@pizzahut.gr

 
Υπεύθυνοι Καταστημάτων 

Για τα καταστήματα της αλυσίδας στην Αττική.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στο χώρο της λιανικής πώλησης 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. οικονομικής κατεύθυνσης 
•Γνώση Αγγλικών και Η/Υ 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και ευχάριστη  
προσωπικότητα 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Ικανότητα οργάνωσης και διοίκησης ομάδας 
•Ικανότητα διαχείρισης προσωπικού: εκπαίδευση, 
πρόγραμμα εργασίας 
•Ικανότητα στην επίβλεψη παραγγελιών, έλεγχος 
παραλαβών, διαχείριση αποθεμάτων 
•Ικανότητα λήψης αποφάσεων 
•Ηγετικές ικανότητες 
•Ικανότητα εργασίας σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο 
•Φιλοδοξία και δυναμισμός 
•Δυνατότητα πλήρους απασχόλησης 
•Επιθυμητή ηλικία έως 40 ετών

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
customercare@petcity.gr

 
Πωλήτριες Λιανικής 

 (κωδ. Ret/Sal)

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

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

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

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

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

Απαριθμούμε 45 σημεία εταιρικής παρουσίας σε πα-
νελλαδικό επίπεδο και προσφέρουμε υψηλού επιπέ-
δου εξυπηρέτηση σε 5000 πελάτες σε καθημερινή 
βάση. Συνδυάζουμε προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, 
καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, συστήματα και 
οργανωτικές δομές που μας επιτρέπουν να είμαστε 
η αδιαμφισβήτητη επιλογή των πελατών μας και το 
πετυχαίνουμε, επειδή μαζί μας εργάζονται μόνο οι 
καλύτεροι της αγοράς.

Επιλέγουμε και δημιουργούμε ικανά στελέχη, που 
με την εξαιρετική τους απόδοση, συμβάλλουν στον 
εντοπισμό και την αξιοποίηση όλων των ευκαιριών 
που ανακύπτουν. Εάν πιστεύετε ότι οι γνώσεις, οι 
ικανότητες και τα μελλοντικά σας σχέδια ταιριάζουν 
με εμάς, τότε ίσως σας ενδιαφέρει η θέση που θέ-
λουμε να καλύψουμε.

Ταμίας

Περιγραφή ρόλου: Ο/Η ταμίας, έχει την ευθύνη της 
εύρυθμης λειτουργίας του ταμείου τηρώντας τις δι-
αδικασίες έκδοσης παραστατικών, διακίνησης εμπο-
ρευμάτων, χρημάτων και αξιογράφων. Εξυπηρετεί και 
επικοινωνεί με τους πελάτες τηρώντας τα εταιρικά 
πρότυπα λειτουργίας.

Αναζητάμε: Υποψήφιο/α που πιστεύει και επενδύει 
στην προσωπική και επαγγελματική του ανάπτυξη, με 
προσανατολισμό στα αποτελέσματα. Ο ρόλος, απαιτεί 
αποτελεσματική και ασφαλή διαχείριση των χρημάτων 
και αξιόγραφων που διακινούνται από το ταμείο. Σω-
στή έκδοση παραστατικών πώλησης και διακίνησης 
εμπορευμάτων καθώς και διαχείριση παραγγελιών 
πελατών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τήρηση 
όλων των διαδικασιών της εταιρείας. 

Άν επιλεγείτε για τη θέση: Θα παρακολουθήσετε 
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα σας βοηθήσει να 
κατανοήσετε τον τρόπο λειτουργίας και την εταιρική 
μας φιλοσοφία ενώ θα λάβετε εξειδικευμένη εκπαί-
δευση, 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.

Προϋποθέσεις - γνώσεις - ικανότητες: 
•Ηλικία 22-35 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη θέση 
•Πτυχίο ΤΕΙ λογιστικής 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιθυμητή) 
•Ευχέρεια χρήσης πληροφοριακών συστημάτων 
και εφαρμογών MS Office 
•Επιθυμητή γνώση του SAP / CRM 
•Επικοινωνία, ομαδικότητα, οργάνωση, διαχείριση 
χρόνου, δυνατότητα ανταπόκρισης σε απαιτητικές 
συνθήκες πίεσης χρόνου

Εάν επιλεγείτε για τη θέση: Θα παρακολουθήσετε 
ένα εκπαιδευτικό 15ήμερο, που θα σας βοηθήσει να 
κατανοήσετε τον τρόπο λειτουργίας αλλά και στην 
εταιρική μας φιλοσοφία, αλλά και εξειδικευμένη εκ-
παίδευση, με συγκεκριμένη θεματολογία, προσαρ-
μοσμένη στις απαιτήσεις του εργασιακού σας ρόλου. 
Κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής σας εκπαίδευσης 
θα γνωρίσετε, την βασική δραστηριότητα όλων των 
τμημάτων της εταιρείας, την προϊοντική γκάμα και 
τις διαδικασίες μας.

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

 
Πωλήτρια για τα Καταστήματα ΗΡΑ

Καθήκοντα: 
•Διασφάλιση άψογης εξυπηρέτησης πελατών  
και διαδικασιών καταστήματος 
•Διασφάλιση πληρότητας τμήματος καταστήματος 
με τα κατάλληλα εμπορεύματα 
•Παρακολούθηση ανταγωνισμού

Απαραίτητα προσόντα: 
•5ετή εμπειρία σε θέση πωλήτριας 
•Βασικές γνώσεις Η/Υ 
•Απόφοιτος ανώτατης ή ανώτερης σχολής 
•Πολύ καλή γνώση ελληνικής γλώσσας σε γραπτό 
και προφορικό λόγο 
•Δυναμικότητα και ανεπτυγμένη ικανότητα  
επικοινωνίας και οργάνωσης

Βιογραφικά στο e-mail: info@irabebe.gr.  
Fax: 210 9985706.

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

Πωλήτρια Καταστήματος 
 (Κωδ. ΠΚΠ 0414)

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

Οι βασικές αρμοδιότητες περιλαμβάνουν: 
•Εξυπηρέτηση των πελατών τόσο εντός  
του καταστήματος, όσο τηλεφωνικά και μέσω 
internet. 
•Παροχή συμβουλών, εναλλακτικών προτάσεων 
και λύσεων που συνάδουν με τις ανάγκες κάθε 
πελάτη ξεχωριστά. 
•Πώληση ειδών πληροφορικής, αναλωσίμων  
και υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης  
συσκευών.

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

Η E-GATE Ε.Π.Ε. προσφέρει ένα ολοκληρωμένο 
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guest information ensuring maximum guest satisfaction 
and adhering to the standard required by the hotel.

Candidate profile: 
•At least 2 years of experience at the same 
position in five star properties in Santorini  
or any other island at Cyclades. 
•Excellent command of English & Greek language 
(spoken and written) 
•Knowledge of an additional foreign language  
will be considered an asset 
•Good knowledge of Filedio 
•Preferably tourism or hospitality degree 
•Pleasant personality 
•Excellent communication and organizational skills

The company offers a competitive remuneration 
package and excellent working environment.

Please send us your CV with recent photo and any 
available references/ recommendations to the 
following e-mail: george@astrasuites.com. Tel: 
6932224535.

 
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:

Καμαριέρες

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.

Bιoγραφικά στο e-mail: hr@bluelagoonprincess.
gr. Όλα τα βιογραφικά θα πρέπει να συνοδεύο-
νται από μία πρόσφατη φωτογραφία.

 
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 Υποδοχής

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.

Bιoγραφικά στο e-mail: hr@bluelagoonprincess.gr. 
Όλα τα βιογραφικά θα πρέπει να συνοδεύονται από 
μία πρόσφατη φωτογραφία.

Προϊσταμένη Ορόφων

 Η Atlantica Hotels & Resorts, μια από τις πιο γρή-
γορα ανελισσόμενες εταιρείες στην Ελλάδα και την 
Κύπρο, αναζητά προϊσταμένη ορόφων για το ξενοδο-
χείο Atlantica Grand Mediterraneo, στην Κέρκυρα.

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχεία 5* 
•Πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Εκπαίδευση στις διαδικασίες οροφοκομίας /  
καθαριότητας ξενοδοχείων 
•Εκπαίδευση και γνώση επαγγελματικής πλύσης 
•Γνώση απογραφών και ιματισμού 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας με διοικητικές  
και οργανωτικές ικανότητες 
•Οργανωτικό πνεύμα και ευχέρεια  
στην επικοινωνία

Για όλες τις αιτήσεις και τα στοιχεία που θα υποβληθούν 
θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Αποστολή βιογραφικών στην παρακάτω διεύ-
θυνση: gen_mng_grandmed@atlanticahotels.com. 

Bιογραφικά χωρίς πρόσφατη φωτογραφία δε θα 
ληφθούν υπ’ όψιν. Η επικοινωνία θα γίνει μόνο 
με τους υποψήφιους όπου ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις των θέσεων.

 
Το ξενοδοχείο Kandia Castle 5* στην περιοχή του 
Ναυπλίου ζητάει:

Receptionist & Night Auditor

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής-ξενοδοχειακής σχολής 
•Προϋπηρεσία 2 - 3 ετών σε ξενοδοχείο πολυτελείας 
•Άριστη γνώση Η/Υ και ξενοδοχειακών  
προγραμμάτων. Γνώση προγράμματος“Epitome”  
θα εκτιμηθεί 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και Γαλλικών.  
Τυχόν γνώση Ρώσικων ή άλλων ξένων γλωσσών 
θα εκτιμηθεί. 
•Επικοινωνιακός/η, με ευχάριστη προσωπικότητα 
•Επαγγελματική εμφάνιση & συμπεριφορά, ομαδικό 
πνεύμα συνεργασίας

Προσφέρονται: 
•Αποδοχές αναλόγων προσόντων 
•Διαμονή, διατροφή 
•Ευχάριστο, νεανικό, φιλόξενο περιβάλλον  
εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
chef@kandiascastle.gr

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

Guest Relations Agent 
Mykonos (Code GR MYKONOS)

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

Qualifications 
•Degree in hospitality/ tourism. 
•2-3 years minimum experience as a guest 
relations agent preferably in a luxurious boutique 
hotel. 
•Excellent command of both English and Greek 
language is essential. 
•Very good knowledge of a second foreign 
language will be considered as an asset. 
•Self-motivated, enthusiastic and customer 
-oriented. 
•Excellent knowledge of any PMS,MS Office-
computer skills. 
•Negotiation and excellent communication skills. 
•Well groomed with strong interpersonal skills. 
•Flexibility to respond to a variety of different 
work situations.

An attractive package of benefits is offered according 
to qualifications.

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

 
Το ξενοδοχείο Atrium Thassos  στη Θάσο επιθυμεί 
να προσλάβει:

Κοπέλα για τη Reception

Απαραίτητα προσόντα: 
•να μιλάει και να γράφει πολύ καλά τα Γερμανικά. 
•γνώσεις Αγγλικών (επίπεδο Lower) 
•προϋπηρεσία πάνω στη συγκεκριμένη ειδικότητα

Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
atrium@atriumthassos.gr

 
Το Creta Maris Beach Resort, ξενοδοχείο 5*  στη 
Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης, ζητά:

Βοηθό Δημοσίων Σχέσεων  
με Άριστη Γνώση Γερμανικών

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση Γερμανικών 
•Πολύ καλή γνώση Ελληνικών 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Επιθυμητά προσόντα, που θα συνεκτιμηθούν: 
•Πτυχίο Γερμανικής φιλολογίας 
•Εμπειρία στις δημόσιες σχέσεις ανεξαρτήτως 
κλάδου

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

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

Υπάλληλο Υποδοχής

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ ή άλλης τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο 5* 
•2 ξένες γλώσσες 
•γνώση του Fidelio 
•όριο ηλικίας 30 ετών

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

Luxury Hotel Group in Santorini is seeking:

Employee for the Reservation Department 
to Work on an Annual Basis

Candidates criteria 
•University degree in marketing or e-marketing, 
MBA or MA title in marketing will be considered 
as an asset 
•5 years of working experience in total, out of 
which three years in a similar role-department 
•Excellent communication and presentation skills 
•Knowledge of tourism marketing and destination 
marketing 
•Perfect understanding and use of all popular 
social media 
•Knowledge of social advertising tools  
(Facebook ads, Google ads, Facebook retargeting, 
Web retargeting) 
•Computer skills: Fluent knowledge  
of MS Office and basic knowledge  
of Adobe Photoshop 
•Web skills: CMS management 
•Creativity, team spirit, flexibility and positive 
attitude 
•Fluency in both Greek and English

Job description 
•Responsible for all online and offline marketing 
activities of the company 
•Implementation and follow up of company’s 
marketing plan 
•Responsible for Newsletters and Press releases 
•Development of online sales strategies in 
cooperation with the sales department 
•Daily check and management of the company’s 
websites

Company offers 
•Full time employment in Athens 
•Attractive renumeration package 
•Bonus scheme

Send your CV to the following e-mail: gdrak@
tholosresort.gr

Το Lichnos Beach, πολυτελές ξενοδοχείο στην Πάργα, 
ζητά να προσλάβει:

Υπάλληλο Κρατήσεων
Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη  
σε αντίστοιχη θέση 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Επιθυμητή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Ικανότητα χρήσης προγραμμάτων υπολογιστή 
(PROTEL, MS Office) 
•Ευχάριστος και φιλικός χαρακτήρας

Προσφέρονται: 
•Οικονομικές απολαβές αναλόγως προσόντων 
•Διαμονή και διατροφή

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

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Θεραπευτές / Αισθητικοί

Η Atlantica Hotels & Resorts, μια από τις πιο γρήγορα 
ανελισσόμενες εταιρείες στην Ελλάδα και την Κύπρο, 
αναζητά θεραπευτές / αισθητικούς για το ξενοδοχείο 
Atlantica Sensatori Resort, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε αντίστοιχο spa 
ξενοδοχείων 5*, City spa ή πολυδύναμο κέντρο 
ομορφιάς. 
•Πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Γνώσεις σε μασάζ, αισθητική προσώπου, 
manicure, pedicure 
•Κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος 
manicure-pedicure 
•Οργανωτικό πνεύμα, ομαδικότητα στην εργασία 
και ευχέρεια στην επικοινωνία

Για όλες τις αιτήσεις και τα στοιχεία που θα υποβλη-

θούν θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Αποστολή 
βιογραφικών στην παρακάτω διεύθυνση: spa_mng_
sensatori@atlanticahotels.com. Bιογραφικά χωρίς 
πρόσφατη φωτογραφία δε θα ληφθούν υπ’ όψιν. 
Η επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους υποψήφιους 
όπου ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των θέσεων.

Ο όμιλος ξενοδοχείων AQUA VISTA HOTELS αναζητά 
για ξενοδοχείο της αλυσίδας, το ξενοδοχείο Kassandra 
Bay Resort & Spa στη Σκιάθο, επιθυμεί να προσλάβει 
για τη σεζόν 2015:

Spa Therapist 
για Εργασία στο Spa του Ξενοδοχείου

Aπαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Κάτοχος πτυχίου θεραπευτή 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη σε ξενοδοχειακό  
περιβάλλον 
•Γνώση γκάμας θεραπειών και μασάζ 
•Γνώση μανικιούρ-πεντικιούρ  
•Εμπειρία σε προϊόντα της Phytomer & Fleur  
θα εκτιμηθεί 
•Ικανότητα επικοινωνίας με πελάτες 
•Ικανότητα προώθησης και πώλησης υπηρεσιών 
στο χώρο του spa καθώς και προϊόντων  
περιποίησης λιανικής πώλησης 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά,  
ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

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

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

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

Αισθητικό ΤΕΙ / ΙΕΚ

•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε χώρο ιατρικής  
αισθητικής.

Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: dimitriou.
kris@gmail.com. Τηλ. 2310 242429.

Το ξενοδοχείο Kandia Castle 5* στην περιοχή του 
Ναυπλίου ζητάει:

Προσωπικό για Spa

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ ή ΙΕΚ 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και Γαλλικών.  
Μια επιπλέον ξένη γλώσσα θα εκτιμηθεί. 
•Προϋπηρεσία 3-5 ετών 
•Ευχάριστη και επικοινωνιακή προσωπικότητα 
•Επαγγελματική εμφάνιση & συμπεριφορά,  
ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Προσφέρονται: 
•Αποδοχές αναλόγων προσόντων 
•Διαμονή, διατροφή 
•Ευχάριστο, νεανικό, φιλόξενο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
chef@kandiascastle.gr

ΦΥΛΑΞΗ
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 Ασφάλειας

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.

Bιoγραφικά στο e-mail: hr@bluelagoonprincess.gr. 
Όλα τα βιογραφικά θα πρέπει να συνοδεύονται από 
μία πρόσφατη φωτογραφία.

Η εταιρία πετρελαιοειδών REVOIL ΑΕΕΠ επιθυμεί να προσλάβει:

Προϊστάμενο Διακίνησης 
(έδρα - Ασπρόπυργος) (Κωδ. Θέσης REV53)

Προφίλ εταιρίας: Η REVOIL είναι η πιο δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία πετρελαιοειδών στην ελληνική 
αγορά. Είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Α. και κατέχει ηγετική θέση σε μερίδιο αγοράς με δίκτυο άνω των 530 
πρατηρίων. Στόχος της εταιρείας είναι η συνεχής ανάπτυξη με καινοτομία, πρωτοπορία και σεβασμό στον 
άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Senior Quality Assurance Engineer 
(SQAE - 1501)

Description: At Qualco we make software and offer high value business services for the credit & debt 
management industry. With offices in Athens, UK and France, we serve over 70 clients in more than 
11 countries and we keep growing.

We are looking for a senior quality assurance engineer to join our QA team, who is integrated within 
the development, and ensure that we deliver strong and reliable solutions to our clients.

Join our QA team and: 
•Ensure business requirements testability by reviewing specifications, technical design and impact 
analysis documents; 
•Prepare effort estimations/ test plans/detailed test cases and execute test cases to verify system 
meets customer expectations; 
•Record defects and re-test when resolved; 
•Analyze, report and communicate test results for product releases; 
•Communicate own progress and escalate issues in a timely manner; 
•Produce and maintain training materials (manuals and presentations); 
•Support customer user acceptance testing (issues tracking, resolution and re-testing) and 
•Contribute to our on time/on budget/on quality success story!

Requirements: We welcome self-motivated, detail oriented and enthusiastic testers, passionate about 
quality, thus focused to deadlines and customers.

To be considered you should also: 
•Have a relevant B.Sc./B.A. degree, 
•Minimum of 3 years of experience in quality assurance 
•Demonstrated experience with black box testing techniques. 
•Have the ability to effectively prioritize and execute tasks in a high pressure environment, 
•Desire to grow in areas of expertise as needed by the evolving needs and goals of the company 
•Possess a firm command of both the Greek and English language (oral and written)  
•Have a work experience in HP quality center (or you are very willing to gain)

It would be also nice if you had: 
•Previous work experience in banking sector; 
•ISEB/ISTQB certification for software testing; 
•SQL knowledge; 
•Test automation through QTP

Benefits: 
On top of challenging work and a competitive salary, we are offering: 
•Private health insurance plan 
•Mobile telephony and data plan 
•Free coffee and beverages 
•Educational expenses for courses, certifications or book 
•Your race, gender identity and expression, age ethnicity or disability make no difference in Qualco. 
We want to attract, develop, promote, and retain the best people based only on their ability and 
behaviour.

If you are willing to become part of our team of professionals and make a difference, please 
send a detailed CV to the following link: http://qualco.workable.com/jobs/36473  including the job 
code in the subject line.

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Συντονισμός & εποπτεία τμήματος διακίνησης 
•Εκτέλεση καθημερινών εκτελωνισμών 
•Διαχείριση στόλου ΙΧ & ΔΧ βυτιοφόρων 
•Διασφάλιση της έγκαιρης και ορθής παράδοσης 
παραγγελιών με στόχο την μέγιστη ικανοποίηση 
των πελατών 
•Βέλτιστη επίτευξη των ποσοτικών και ποιοτικών 
στόχων του τμήματος 
•Παρακίνηση, καθοδήγηση και ανάπτυξη  
υφισταμένων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ / ΤΕΙ με κατεύθυνση διοίκησης 
επιχειρήσεων - logistics 

•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση με άριστη γνώση των ιδιαιτεροτήτων  
του τομέα 
•Βασική γνώση αγγλικών 
•Γνώση και εμπειρία σε συστήματα ERP 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας  
και διαπραγμάτευσης

Η εταιρία προσφέρει: 
•Ευκαιρίες συνεχούς ανάπτυξης και εκπαίδευσης 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ομαδικό πρόγραμμα νοσοκομειακής  
§και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

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

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

Μηχανολόγο / Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
•Με τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη εμπειρία.

Βιογραφικά στο e-mail: evrah@agtgroup.gr

Self-Employed Videographer 
Company - Holidayoke  
Location - Malia - Zante - Kos - Ayia Napa

Overview: Holidayoke is a newly formed service 
that will specialise in creating fun music videos 
for holidaymakers across Greece & Cyprus. The 
service will run from June - September, offering 
daily booking slots of 10am - 1pm and 4pm - 7pm.

The business will operate as a franchise that 
links self-employed videographers with a 
network of video editors in the United Kingdom.

Although some bookings will come through the 
Holidayoke website, the videographer will be expected 
to generate bookings by liaising with local hotels 
and excursion agents. A sample video can be seen 
on: www.holidayoke.com.

The franchisee will be supported with: 
•Website and booking engine 
•Online marketing (Facebook and Google Ads) 
•T-shirts, business cards & posters 

•Song and Lyric preparation

We are looking for candidates  
with the following skills & experience: 
•Fluent in English 
•Experience of dealing with customers  
face-to-face 
•Fun, confident and creative personality 
•Interest in photography or video 
•Desire to make money and operate own 
business  
•Available from 1st June 2015 - 30th 
September 2015

The videographer will be paid 80 GBP per video 
filmed. (For example - 7 videos per week = 560 
GBP, 10 videos per week = 800 GBP)

If interested, please send your CV with covering 
letter to the following e-mail: jobs@holidayoke.com. 
Please note that we will also consider applications 
from candidates in other popular touristic locations.

Εταιρία Παραγωγής, Σχεδιασμού Εφαρμογών & Υλικών Συσκευασίας

Εταιρεία με εξειδίκευση στην παραγωγή και στο σχεδιασμό εφαρμογών και υλικών συσκευασίας επι-
θυμεί να προσλάβει:

Στέλεχος για το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα δραστηριοποιείται κυρίως στην: 
•Υποστήριξη του τμήματος πωλήσεων και ειδικά στη διαχείριση των παραγγελιών, (ποσότητες, χρόνοι 
παράδοσης, τιμές, τρόποι πληρωμής, χρηματοοικονομικός έλεγχος κλπ) 
•Συντονισμός και επίβλεψη των νέων project σε συνεργασία με το R&D την παράγωγη, την κοστολόγηση 
τις προμήθειες και την οικονομική υπηρεσία. 
•Η εταιρεία αναπτύσσεται σταθερά και με συνέπεια και στα παραδοσιακά της προϊόντα αλλά και σε νέα 
προϊόντα. Υλοποιεί ένα πλάνο επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό αλλά και σε τομείς IS/IT.  
Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εξυπηρέτηση των πελατών, στην ταχύτητα, στην αποτελεσματικότητα, 
στην υψηλή απόδοση και την καινοτομία.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι ιδανικά θα πρέπει να είναι σε θέση να: 
•Να εργαστούν και να αναπτυχθούν σε δυναμικό, ευμετάβλητο και multitasking περιβάλλον. 
•Να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την αλλαγή την πίεση και τα ασφυκτικά deadlines. 
•Να θέτουν και να υλοποιηθούν φιλόδοξους στόχους και να σκέφτονται επιχειρηματικά  
(inside and outside the box) 
•Να δημιουργούν και να συντηρούν win win σχέσεις με τους εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες. 
•Nα διαπραγματεύονται αποτελεσματικά. 
•Να γνωρίζουν άριστα αγγλικά. 
•Να έχουν πτυχίο θετικής ή οικονομικής κατεύθυνσης. 
•Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση εργασίες με εμπειρία σε θέματα εκτυπώσεων και κατά 
προτίμηση από τις περιοχές Σχηματαρίου, Θήβας, Χαλκίδας, ή και Βορείων προαστίων Ν. Αττικής.

Αποστολή βιογραφικών: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα  
στο e-mail: a.aggelou88@gmail.com

Ο πελάτης μας είναι επώνυμο κατάστημα αλυσίδας λιανικής πώλησης με μοντέρνα γυναικεία ρούχα 
και αξεσουάρ. Στα πλαίσια της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας, αναζητούνται 
κατάλληλες υποψήφιες για την κάλυψη της παρακάτω θέσης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης:

Υπεύθυνη Καταστήματος Λιανικής 
(κωδ SMP-15)

Το έργο: Οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία του καταστήματος, με επίτευξη των ποι-
οτικών και ποσοτικών στόχων του.

Προσόντα: 
•Επιθυμητές σπουδές σε τομείς διοίκησης  
ή μάρκετινγκ ή μόδας 
•Πολυετής εμπειρία στο χώρο της γυναικείας 
μόδας/ένδυσης. Τυχόν εμπειρία σε πωλήσεις 
επώνυμων ρούχων ή γνώση styling θα ληφθεί 
σοβαρά υπ’ όψιν 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον  
3 χρόνων σε ρόλο/καθήκοντα υπεύθυνης  
καταστήματος /boutique 
•Ικανότητα διοίκησης καταστήματος λιανικής 
πώλησης και καθοδήγησης μικρής ομάδας  
πωλητριών (οργάνωση αποθήκης, ταμειακή  
διαχείριση, εμφάνιση καταστήματος,  
παρακολούθηση στόχων, πρόγραμμα εργασίας) 
•Εξοικείωση με visual merchandising 
•Δυνατότητα απασχόλησης σε διευρυμένο  
ωράριο λειτουργίας καταστήματος 
•Πολύ καλή και προσεγμένη εμφάνιση 

•Άριστα Αγγλικά 
•Εμπειρία χρήσης προγράμματος ERP 
•Ικανότητα προώθησης και ανάπτυξης πωλήσεων, 
επίτευξη αποτελεσμάτων 
•Ικανότητα άριστης και αποτελεσματικής  
επικοινωνίας 
•Ευγενική, ευχάριστη, εμφανίσιμη, με έμφαση 
στην εξυπηρέτηση των πελατών 
•Ικανότητα συνεργασίας και ομαδικής εργασίας 
•Δυναμικός χαρακτήρας με ανάπτυξη πρωτοβουλιών 
•Πολύ καλές προοπτικές συνεργασίας  
και περαιτέρω ανάπτυξης.

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις 
μπορούν να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους 
σημείωμα (με φωτογραφία) αναγράφοντας τον κωδικό 
της θέσης στο e-mail: careers@peopleatwork-hellas.
gr. Όλες οι υποψηφιότητες λαμβάνουν απάντηση και 
αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.
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Μικρές Αγγελίες Εργασίας
Διοικητικά & Επιτελικά  
Στελέχη Επιχειρήσεων
ΕΤΑΙΡΙΑ επιγραφών και διαφημιστικών κατασκευ-
ών ψηφιακών εκτυπώσεων με έδρα το Κορωπί 
ζητά Συνεργάτη /δα για οργάνωση και διεύθυνση 
νεοσύστατου τμήματος πωλήσεων. Βιογραφικά 
στο e-mail: pro@proothisi.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Διοίκησης με γνώσεις 
marketing, με άπταιστη (μητρική) γνώση Ιταλικής 
γλώσσας, και καλή γνώση Αγγλικών, από εκδο-
τικό οίκο στο Περιστέρι με διεθνή δραστηριότητα. 
Βιογραφικά στο e-mail: segreteria@edilingua.
it, τηλ: 210 5758903.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ Διοίκησης Επιχειρή-
σεων, ή και Marketing με άριστη γνώση Αγγλικής 
γλώσσας και 5ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
Δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@ofae.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Προμηθειών (παρακολούθηση 
- αναπλήρωση αποθεμάτων), συνεργασία - επικοι-
νωνία με προμηθευτές στη Θήβα. Θέση Χαραϊντινί. 
Βιογραφικά στο e-mail: fd@nikolidakisgroup.gr, 
τηλ: 2262 081440.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος /Συνεργάτιδα με καλή χρήση 
Η/Υ, Αγγλικά, αντίληψη και ικανότητες επικοινωνίας, 
από νέα επιχείρηση διεθνούς εμπορίου. Προϋπη-
ρεσία επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη. Βιογραφικά 
στο e-mail: gxtgroup@gmail.com, κωδ: Syn1-sk.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Στέλεχος ζητείται από εκδοτική Α.Ε. 
Απαραίτητη άριστη γνώση Excel και κοστολόγησης. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία 2 - 3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση. Βασικός μισθός, πλήρες ωράριο. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@compupress.gr, κωδ. FIN0115.

ΕΤΑΙΡΙΑ Συμβούλων ζητά Junior Consultants με 
καλή γνώση Η/Υ και Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: salvatorepas@yahoo.com, με αναφορά 
στον κωδικό: REF. 963.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ζητεί ΑΕ για υποκατάστημα στο 
Κορωπί, Πτυχιούχο ΑΕΙ ΤΕΙ, με προϋπηρεσία στις 
πωλήσεις και διοικητικές ικανότητες. Βιογραφικά 
στο e-mail: energodynamiki2014@gmail.com, τηλ: 
210 6818115, κωδ: 100.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από κέντρο δια βίου μάθησης με 
διετή τουλάχιστον εμπειρία στη διαχείριση προώ-
θηση και υλοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ (voucher 
ανέργων), επιδοτούμενων και μη σεμιναρίων. 
Βιογραφικά στο e-mail: kdm1jobs@gmail.com.

Η METAL INOX ΑΕ ζητά Συνεργάτη για ίδρυση 
συνεργατικής ΙΚΕ για τη διαχείριση του έργου 
της, με ειδικότητα: Απόφοιτος Οικονομικού Πα-
νεπιστημίου κατεύθυνση Πωλήσεις - Marketing. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@metalinox.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος συμβουλευτικής εταιρίας στην 
Αθήνα, με εμπειρία 2ετή σε επενδυτικό νόμο/ΕΣΠΑ, 
Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής/Πολυτεχνικής Σχολής, 
γνώση Η/Υ/Αγγλικών, επικοινωνιακή ικανότητα, 
δίπλωμα οδήγησης. E-mail: info@pkcgroup.gr, 
Υπόψη κου Παπαδόπουλου.

Γραμματείς-Υπάλληλοι  
Γραφείου & Υποδοχής
ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ εταιρία στη Θεσσαλονί-
κη, ζητάει Βοηθό Διοίκησης, νέα, απόφοιτη ΤΕΙ 
Λογιστικής, γνώση Αγγλικών, νέων τεχνολογιών, 
Κεφάλαιο. Ημιαπασχόληση, δυνατότητα full time. 
Μισθός και ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: 
placpic@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 Συνεργάτες, δραστήριοι για κύριο 
ή συμπληρωματικό εισόδημα. Τηλ: 6975 762192, 
ώρες 6:00 - 9:00 μμ.

ΕΤΑΙΡΙΑ επιγραφών - διαφημιστικών κατα-
σκευών και ψηφιακών εκτυπώσεων με έδρα 
το Κορωπί ζητά νέα για γραμματειακή υποστήριξη 
με ανάλογη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
pro@proothisi.gr.

ΑΤΟΜΑ με ή χωρίς προϋπηρεσία ζητούνται από 
εταιρία για στελέχωση νέων θέσεων γραφείου. 
Υψηλές αποδοχές. Ευχάριστο περιβάλλον. Άμεση 
πρόσληψη. Τηλ: 211 5554813.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 6 Γραμματείς για: reception, υπο-
δοχή, τμήμα παραγγελιών, λογιστήριο, αρχείο 
από μεγάλο όμιλο υγείας. Άμεση πρόσληψη, 
σταθερός μισθός. Τηλ: 211 5554854.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται άμεσα για εσωτερικές εργασίες, 
εξυπηρέτηση, χωρίς προϋπηρεσία και γνώσεις 
ίντερνετ σε επίπεδο απλού χρήστη δεκτές. Βι-
ογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΟΜΙΛΟΣ επιχειρήσεων ζητά Υπάλληλους Γρα-
φείου σε νεοσύστατο τμήμα. Άμεση πρόσληψη, 
σταθερός μισθός. Τηλ: 211 5554805.

MANAGER σε διαφημιστική εταιρία στο Κολωνάκι 
ζητεί Γραμματεία. Βιογραφικά στο e-mail: cv@
greeceplus.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 Γραμματείς από μεγάλη ιατρική 
μονάδα για εργασία στο νέο της τμήμα. Ωράριο 

πρωινό ή απογευματινό, 8ωρο 6ωρο, 3ωρο. Τηλ: 
211 5554854.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ εμπορική εταιρία προσλαμβάνει 
άμεσα Υπάλληλους Γραφείου για γραμματειακή, 
εμπορική, λογιστική και τηλεφωνική υποστήριξη. 
Ωράρια ευέλικτα: 8ωρα, 4ωρα, 3ωρα, 2ωρα πρωινά 
ή απογευματινά. Μισθός, πριμ, καριέρα. Θα τηρηθεί 
σειρά προτεραιότητας. Τηλ: 211 5554805.

ΑΝΩΝΥΜΗ κατασκευαστική εταιρία μονωτι-
κών προϊόντων ζητά 6 Υπάλληλους Γραφείου, 
ανεξαρτήτου γνώσεων και εμπειρίας, για μηχα-
νογράφηση, γραμματεία, διαχείριση, αποθήκη, 
ρεσεψιόν, τηλεφωνικό κέντρο παραγγελιών, 
fax, φωτοαντίγραφα, διαφημιστικό, τηλεοπτικό. 
Σταθερός μισθός. Τηλ: 211 9964004.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας Διοίκησής και Υποδοχής. 
Απαραίτητη 5 έτη προϋπηρεσία σε μεγάλη Α.Ε. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: loagsm@
gmail.com.

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

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητά νέα για 
Γραμματεία Προέδρου - Υπεύθυνη Δημοσίων 
Σχέσεων. Άριστη εμφάνιση, χρήση Η/Υ, άριστη 
γνώση Αγγλικών και άριστη επικοινωνία. Απα-
ραίτητη πρόσφατη φωτογραφία. Βιογραφικά στο 
e-mail: pr@paraskhnio.gr, κωδ: ΓΠΥ.

ΟΜΙΛΟΣ επιχειρήσεων ζητά νέα για τη θέση γραμ-
ματείας - υποδοχής - reception. Άριστη χρήση Η/Υ 
και Αγγλικών. Άριστη εμφάνιση και ικανότητα στην 
επικοινωνία. Απαραίτητη πρόσφατη φώτο. Βιο-
γραφικά στο e-mail: pr@paraskhnio.gr, κωδ: ΥΠ.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά νέα για τις θέσεις γραμ-
ματεία, reception. Απαραίτητη γνώση Η/Υ και 
Αγγλικών. Άριστη εμφάνιση και άριστη επικοι-
νωνία. Πρόσφατη φώτο απαραίτητη. Βιογραφικά 
στο e-mail: pr@paraskhnio.gr. κωδ: REC.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Γραμματείς από συμβουλευτική 
εταιρία στο Γαλάτσι. Ημιαπασχόληση, ΙΚΑ, bonus. 
Απαραίτητα προσόντα: απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ ή σχο-
λής γραμματέων, άριστη γνώση Αγγλικών και 
χειρισμού Η/Υ, οργανωτικές - επικοινωνιακές 
ικανότητες. E-mail: mikelegakis@hotmail.com, 
τηλ: 6978 498650.

ΕΤΑΙΡΙΑ που εμπορεύεται στα φαρμακευτικά-
παραφαρμακευτικά προϊόντα ζητά Υπάλληλο για 
γραμματειακή υποστήριξη στη Λυκόβρυση. Γνώσεις 
λογιστικών για διεκπεραίωση παραγγελιών-τι-
μολογήσεων-επικοινωνία με το πελατολόγιο, 
Αγγλικά και ικανότητα επικοινωνίας-οργάνωσης. 
Απαραίτητα εμπειρία. E-mail: alex.lachana@gmail.
com, τηλ: 6973 007376.

ΜΕΓΑΛΟΣ όμιλος παροχής υγείας ζητά άμεσα 
14 άτομα ανεξαρτήτου εμπειρίας και γνώσεων 
για πρωινή ή απογευματινή εργασία, στη γραμ-
ματεία/μηχανογράφηση/τηλεφωνικό κέντρο και 
στην υποδοχή. Σταθερός μισθός, ωράριο: 6ωρο, 
4ωρο, 3ωρο, 2ωρο. Τηλ: 211 5554925.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα 8 Υπάλληλοι Γραφείου από 
παράρτημα νέου υποκαταστήματος, για ρεσεψιόν/
γραμματεία/τηλεφωνικό κέντρο, αρχειοθέτηση/
λογιστήριο/νομικό/τηλεοπτικό και διοικητικές 
θέσεις. Ευέλικτα ωράρια 8ωρα 4ωρα 3ωρα, 
2ωρα πρωινά ή απογευματινά. Δεκτοί φοιτητές, 
συνταξιούχοι, αλλοδαποί. Τηλ: 211 5554805.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για γραμματειακή 
υποστήριξη, εμπορική διαχείριση, καλή γνώση Εxcel 
επιπέδου Εxpert, ECDL, και Αγγλικής γλώσσας στην 
Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο e-mail: nomorepro@
yahoo.com, τηλ: 2310 214525.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου 9 μήνες Θεσ-
σαλονίκη, τρεις μήνες Χαλκιδική. Γνώση Η/Υ 
και Αγγλικών. Επικοινωνιακή για σταδιοδρομία. 
Βιογραφικά στο e-mail: xenios@xenios.edu.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για γραμματειακή 
υποστήριξη και εμπορική διαχείριση. Καλή γνώ-
ση Excel επίπεδου Expert, ECDL, και Αγγλικής 
γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: nomorepro@
yahoo.com, τηλ: 2310 214525.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ κατασκευών και μονώσεων ζητά 
9 Υπάλληλους Γραφείου ανεξαρτήτου ηλικίας 
και προϋπηρεσίας, για γραμματεία, ρεσεψιόν, 
τηλεφωνικό κέντρο και την αποθήκη. Σταθερός 
μισθός, 6ωρο, 4ωρο πρωινό ή απογευματινό. 
Τηλ: 211 5554823.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Yπάλληλοι Γραφείου από εταιρία 
πράσινου καφέ για νομικό, λογιστήριο, ρεσεψιόν, και 
γραμματεία. Σταθερός μισθός 6ωρο,4ωρο πρωινό 
ή απογευματινό. Τηλ: 211 5554156.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας Διοίκησης. Άριστη γνώση 
Ms Office, προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών κατά 
προτίμηση σε εταιρία πληροφορικής ή υπηρεσιών 
που είχε ISO, γνώση Αγγλικών/εμπορικά προ-
γράμματα/συνεργασία με Τράπεζες/δυνατότητα 
εργασίας υπό πίεση/συνέπεια/επικοινωνιακή ικα-
νότητα/προσαρμοστικότητα. Email: jobs@apollo.gr.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ κατασκευών ζητά άμεσα άτομα ανε-
ξαρτήτου ηλικίας και προϋπηρεσίας για γραμματεία, 
ρεσεψιόν, αποθήκη και τηλεφωνικό κέντρο. 4ωρο 
680€, 2ωρο 330€. Τηλ: 211 5554148.

ΕΤΑΙΡΙΑ Διεθνών Μεταφορών ζητά Υπάλληλο 
με άριστη γνώση Ιταλικών και H/Y για το τμήμα 
operation. Απαραίτητο να έχει εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Ώρες: 09:00 - 
15:00. Τηλ: 210 4116198.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για την υποδοχή και καταγραφή 
μικρών αγγελιών από εφημερίδα πανελλαδικής 
κυκλοφορίας. Γνώση Η/Υ, ευχέρεια λόγου, ορθο-
γραφίας και πνεύμα συνεργασίας. 4ωρη - 8ωρη 
απασχόληση. Τηλ: 210 8696339.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ εταιρία ζητά άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας 
και εμπειρίας για διαχείριση και μηχανογράφηση 
πελατολογίου. Ευχάριστο περιβάλλον, άμεση πρό-
σληψη, σταθερός μισθός, 8ωρο, 6ωρο, 4ωρο. Τηλ: 
211 5554156.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 10 Υπάλληλοι Γραφείου, ανεξαρτήτου 
ηλικίας στο υποκατάστημα πράσινης ενέργειας, για 
αποθήκη, καταγραφή παραγγελιών, τηλεφωνικό 
κέντρο, λογιστήριο, ρεσεψιόν, γραμματεία. Ευέ-
λικτα ωράρια: 8ωρα, 4ωρα, 3ωρα, 2ωρα. Πρωινά 
ή απογευματινά. Τηλ: 211 5554883.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από την εταιρία KAFSIS για Γραμμα-
τειακή Υποστήριξη με απαραίτητη προϋπηρεσία 3 
ετών. Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ (outlook2013, 
word, excel, internet). Φωτογραφία προαιρετική. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@kafsis.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από εταιρία εκμισθώσεων για Γραμμα-
τειακή Υποστήριξη στο Γέρακα. Προσόντα: Αγγλικά, 
χρήση Η/Υ, και δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικά 
στο e-mail: financial@drive-hellas.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου με γνώση εμπο-
ρικών προγραμμάτων (ERP) σε εταιρία εμπορίας 
κρεάτων στον Αγ.Ι. Ρέντη. Πενθήμερο και 6ωρο. 
Βιογραφικά στο email: poretsanos@yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Υπάλληλοι Γραφείου από δι-
αγνωστική εμπορική εταιρία, για γραμματειακή, 
εμπορική, λογιστική και τηλεφωνική υποστήριξη. 
Ωράρια ευέλικτα: 8ωρα, 4ωρα, 3ωρα, 2ωρα πρωινά 
η απογευματινά. Μισθός και πριμ καριέρα. Τηλ: 
211 5554156.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα για σύσταση πυρήνα ορ-
γάνωσης portal (web mail) χιλιάδων προϊόντων 
και υπηρεσιών. Απαραίτητη χρήση Η/Υ, ικανότητες 
επικοινωνίας και Αγγλικά. Προϋπηρεσία επιθυμητή, 
όχι απαραίτητη. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: jobslinks1@gmail.com. Θέση: d-sk.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με άψογη γνώση Ρωσικής και Αγγλικής 
γλώσσας και χρήσης Η/Υ. Θα πραγματοποιούνται 
επαγγελματικά ταξίδια. Τηλ: 6932 216107, κος 
Αλεβιζόπουλος Βασίλης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου για άμεση 
πρόσληψη. Σταθερός μισθός με ή χωρίς προϋπη-
ρεσία, για την κάλυψη νέου τμήματος Αθηναϊκής 
εταιρίας. Ωράριο: 8ωρο, 6ωρο, 5ωρο, 4ωρο. Τηλ: 
211 5554823.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Υπάλληλος Γραφείου από 
εταιρία ποτών. Προϋποθέσεις: Γνώση εμπορικών 
προγραμμάτων ERP (Atlantis), Αγγλική γλώσσα, 
άριστη γνώση Η/Υ και Microsoft Office. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv_trading@job4u.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με απολυτήριο Λυκείου και άριστες 
γνώσεις Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: omospo11@
otenet.gr, τηλ: 2310 303875.

Marketing-Δημόσιες Σχέσεις 
- Διαφήμιση
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης για συνεργασία με επιχει-
ρηματικό affiliate πρόγραμμα με μεγάλο ποσοστό 
προμήθειας 90% και δυνατότητα κέρδους 105€/
ημέρα. Παρέχεται δωρεάν εκπαίδευση. Τηλ: 211 
8004695, 6972 194761.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητά νέα για 
Γραμματεία Προέδρου - Υπεύθυνη Δημοσίων 
Σχέσεων. Άριστη εμφάνιση, χρήση Η/Υ, άριστη 
γνώση Αγγλικών και άριστη επικοινωνία. Απα-
ραίτητη πρόσφατη φωτογραφία. Βιογραφικά στο 
e-mail: pr@paraskhnio.gr, κωδ: ΓΠΥ.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά νέα για τις θέσεις δη-
μοσίων σχέσεων. Απαραίτητη γνώση Η/Υ και 
Αγγλικών. Άριστη εμφάνιση και άριστη επικοι-
νωνία. Πρόσφατη φώτο απαραίτητη. Βιογραφικά 
στο e-mail: pr@paraskhnio.gr κωδ: REC.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Διοίκησης με γνώσεις 
marketing, με άπταιστη (μητρική) γνώση Ιταλι-
κής γλώσσας, και καλή γνώση Αγγλικών, από 
εκδοτικό οίκο στο Περιστέρι με διεθνή δραστη-
ριότητα. Βιογραφικά στο e-mail: segreteria@
edilingua.it, τηλ: 210 5758903.

ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Μ.E ταχύτατα αναπτυσσόμενη ζητά 
Συνεργάτες στον τομέα των ΜΜΕ για συνεργα-
σία. Επιθυμητή εμπειρία στις πωλήσεις και στο 
marketing για ανάπτυξη εμπορικού δικτύου. Τηλ: 
215 5516402, ώρες επικοινωνίας: 11:00 - 20:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες από τη μεγαλύτερη 
εταιρία δικτυακού Marketing με αποδεδειγμένα 
το καλύτερο σύστημα αμοιβών. Δραστήριους με 
κέφι και όρεξη για εργασία. Τηλ: 6987 058788, 
6987 059598.

REMARC Agency is looking for PR Officer for 
Cyprus, with English (must), German/Dutch /French, 
from middle of March until 31/11/15. Previous 
Experience is a plus. Accommodation, food, one-
way ticket included. CVs to: remarc@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Ανάπτυξης Marketing Βι-
ομηχανικού Προϊόντος στη διεθνή αγορά για την 
περιοχή της Θεσσαλονίκης. Απαραίτητη γνώση 
σχεδιαστικών προγραμμάτων. Βιογραφικά στο 
e-mail: contact@multitank.net.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από Αμερικάνικη εταιρία 
για απασχόληση σε Δημ. Σχέσεις, Marketing 
και Οικονομικά. Πλήρης ή μερική απασχόληση. 
Παρέχεται εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: 
elsaloyr@gmail.com.

ΟΜΙΛΟΣ με γρήγορη ανοδική πορεία ζητά 5 δυ-
ναμικούς Πτυχιούχους Marketing και Δημοσίων 
Σχέσεων με ικανή / υπεύθυνη εργασιακή εμπειρία 
για άμεση στελέχωση θέσεων νέας διεύθυνσης. 
Βιογραφικά στο e-mail: mallas192@yahoo.gr. 
Κος Μάλλας.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες ταχύτατης αναπτυσσόμε-
νης εταιρίας στο χώρο της διαφήμισης μέσω του 
διαδικτύου. Προμήθεια 80%, ευέλικτο ωραρίο. 
Δεκτές μόνο σοβαρές προτάσεις. Ώρες επικοινω-
νίας με την Υπεύθυνη Επιχειρηματικής Ανάπτυξης 
18:00-22:00. Email: elena-scarlet@hotmail.com, 
τηλ: 6980 056676.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ Διοίκησης Επιχειρή-
σεων, ή και Marketing με άριστη γνώση Αγγλικής 
γλώσσας και 5ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
Δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@ofae.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα (τμήμα Πωλήσεων) με ή χωρίς 
εμπειρία για εκπαίδευση και εργασία ως Πωλη-
τές /τριες στο χώρο της διαφήμισης. Δυνατότητα 
εξέλιξης. Βιογραφικά με φωτογραφία στο email: 
suncitypromotion@gmail.com.

ΔΙΕΘΝΗΣ ομάδα Marketing επεκτείνεται και ζητά 
Επιχειρηματικό Συνεργάτη που να έχει τη δική του 
επιχείρηση ή εμπειρία στις πωλήσεις, εκπαίδευση 
ή δημόσιες σχέσεις. Τηλ: 2341 070332.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες με προϋπηρεσία στις 
πωλήσεις και όρεξη για δουλειά, για τους τομείς 
marketing, διαφήμισης και συνεταιρισμού. Βιογρα-
φικά στο e-mail: k.skourtas@globalassociation.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Ανεξάρτητοι Συνεργάτες από 
διεθνή εταιρία Μάρκετινγκ. Τηλ: 6944 685893.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη Marketing Manager σχολών 
ομορφιάς με εμπειρία σε εταιρικά μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης. Οργανωτική, συνεπής, με άριστη 
γνώση H/Y, κάτοικος Ν. Προαστίων. Βιογραφικά 
στο e-mail: peiraias@evabeauty.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες για το Τμήμα Πωλή-
σεων με εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων, από 
μεγάλη διαφημιστική εταιρία, για εκπαίδευση και 
εργασία στο χώρο της διαφήμισης. Δυνατότητα 
εξέλιξης. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
suncitypromotion@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης /τρια για σύσταση πυρή-
να επιχείρησης εισαγωγής από Αμερική στην 
Ελλάδα, νέας εταιρίας Δικτυακού Marketing με 
εκατοντάδες προϊόντα /υπηρεσίες. Απαραίτητα 
Η/Υ, επικοινωνιακοί και διαχείριση ανεξάρτητης 
συνεργασίας. Ε-mail με φωτογραφία: jobslinks1@
gmail.com. Θέση: MLM1.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητά Product Manager, με 
άριστη γνώση προϊόντων και τεχνολογιών VOIP 
και εξοικείωση με προϊόντα πληροφορικής και 
τεχνολογίας. Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών, 
προγραμμάτων Office (Excel, Word). E-mail: 
hrcom10@gmail.com.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά νέους, επικοι-
νωνιακούς, με όρεξη για δουλειά για Πωλητές 
Διαφήμισης. Bασικός μισθός συν ποσοστά επί 
των πωλήσεων. Βιογραφικά με φώτο στο e-mail: 
cv@idplus.info, κωδ. 13.

ΑΤΟΜΑ ανεξαρτήτως ηλικίας ζητούνται άμεσα για 
το εμπορικό και οργανωτικό τμήμα πολυεθνικής 
νεοεισηγμένης στην ελληνική αγορά, συνδυάζοντας 
το κλασικό εμπόριο με το δικτυακό μάρκετινγκ, 
προοπτικές καριέρας-υψηλών εισοδημάτων. Βι-
ογραφικά στο e-mail: ioannav77@hotmail.gr.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία αναζητά 3 νεαρά Στελέχη 
για να αναλάβουν καθήκοντα και αρμοδιότητες 
στα τμήματά της. Παρέχεται ολοκληρωμένη εκ-
παίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: experience.
adv15@gmail.com.

ΔΙΕΘΝΗΣ ομάδα μάρκετινγκ που επεκτείνεται 
ζητεί 3 άτομα για μερική ή πλήρη απασχόληση 
με καλές γνώσεις υπολογιστή και ίντερνετ. 
Προμήθεια μέχρι και 90%. Τηλ: 23410 70332.

ΜΕΓΑΛΗ βιομηχανική εταιρία στο χώρο των 

τροφίμων ζητείται Brand Manager για το τμήμα 
marketing με προϋπηρεσία στον κλάδο τροφίμων 
με έδρα στον Χολαργό. Ε-mail: info@ferro.gr.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ σταθμός της Θεσσαλονίκης 
αναζητά άτομα για τη στελέχωση του τμήματος 
marketing. Πληρωμή με ποσοστά. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@911.gr.

4 ΦΟΙΤΗΤΕΣ -τριες ΤΕΙ / ΑΕΙ ζητούνται από 
διαφημιστική εταιρία για Πρακτική Άσκηση. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@greek-advertising.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Συνεργάτης για E-Commerce/
Online Marketer, με μικρή ή χωρίς προϋπηρε-
σία. Απαραίτητα προσόντα: ικανότητα ανάληψης 
πρωτοβουλιών-ευθυνών, δημιουργικό πνεύμα, 
όρεξη για επέκταση γνώσεων στον τομέα, γνώση 
Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά, στα Αγγλικά, στο 
e-mail: support@inspirationworldlounge.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ στην Αθήνα ζητά άτομο με αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην πώληση διαφήμισης σε έντυπο 
εφημερίδας πανελλαδικής κυκλοφορίας. Εμπει-
ρία επαγγέλματος, συνέπεια, αποτελεσματικός 
προγραμματισμός επίτευξης στόχων. Τηλ: 210 
8696945.

ΟΜΙΛΟΣ με γρήγορη-ανοδική πορεία ζητά 5 
δυναμικούς πτυχιούχους marketing-δημοσίων 
σχέσεων, με ικανή και υπεύθυνη εργασιακή 
εμπειρία, για άμεση στελέχωση θέσεων νέας 
διεύθυνσης. Βιογραφικά στο e-mail: mallas192@
yahoo.gr, κος Μάλλας.

Λογιστές-Υπάλληλοι  
Λογιστηρίου-Μηχανογράφηση
ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών στην Αθήνα ζητά 
Λογιστή Α’ Τάξης / Φοροτεχνικό με γνώσεις ορ-
γάνωσης λογιστηρίου και ERP για εσωτερική 
απασχόληση. Παροχές: μισθός και ασφάλιση. 
Συστάσεις απαραίτητες. Βιογραφικά στο e-mail: 
resume@otenet.gr.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά να προσλάβει άμεσα 
Λογιστή με πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονομικής κα-
τεύθυνσης. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη σε 
αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση Η/Υ. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@sybraxis.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά νέα για τη θέση Βοηθού 
Λογιστή. Γνώσεις σύγχρονης λογιστικής, Η/Υ, 
Αγγλικών και εμπορικής διαχείρισης. Επιθυμη-
τή γνώση κεφαλαίου. Βιογραφικά στο e-mail: 
viografika.trend@gmail.com, (απαραίτητη έν-
δειξη: LOG).

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα την ευρύτε-
ρη περιοχή της Πάτρας, επιθυμεί να προσλάβει 
Λογιστή με τουλάχιστον 5 - έτη εμπειρία σε Γ’ 
Κατηγορίας Βιβλία. Βιογραφικά στο e-mail: 
cvpatra1@gmail.com.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στο Ηράκλειο Κρήτης 
αναζητεί υποψηφίους για τη θέση του Βοηθού 
Λογιστή. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Βιογραφικά 
στο e-mail: fouledakis.taxoffice@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Βοηθοί/ Λογιστές/ Φοροτεχνικοί/ 
Πτυχιούχοι οικονομικών σχολών/ για απόκτηση 
εργασιακής εμπειρίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
Hraklitos@the.forthnet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σύμβουλος Μηχανογράφησης, με 
ελάχιστη προϋπηρεσία 2 ετών στην υποστήριξη 
ERP και εμπορικών προγραμμάτων. Δίπλωμα 
οδήγησης, σχετική γνώση λογιστικών, ικανο-
ποιητικός μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
businessoftware.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με εμπειρία εργασίας 
σε λογιστικό γραφείο, τήρησης βιβλίων Β’ και 
Γ’ κατηγορίας, γνώσεις ΦΠΑ, εισοδήματος, δια-
δικασιών ΔΟΥ και ΓΕΜΗ από εταιρία Λογιστών 
- Φορολογικών Συμβούλων. Βιογραφικά στο 
e-mail: hrdep.ants@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με άριστη γνώση και εμπειρία 
στις φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων. 
Βιογραφικά στο e-mail: forologikesdilwseis@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από γραφείο με έδρα την Αθήνα (κέ-
ντρο), νέα ως Βοηθός Λογιστή. Κατά προτίμη-
ση με γνώσεις μηχανογραφημένης λογιστικής 
και Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: info@
ecosafe.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή για την ανάληψη 
αποκλειστικά αρμοδιοτήτων μισθοδοσίας σε 
λογιστικό γραφείο. Απαραίτητη 4ετής εμπει-
ρία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: 
m.tomopoulou@sroussos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής από ξενοδοχειακή μονάδα για 
στελέχωση Λογιστηρίου με απαραίτητη εμπειρία 
στον Ξενοδοχειακό κλάδο, μόνιμη εργασία και 
δυνατότητα μετεγκατάστασης στην Πάρο για το 
διάστημα Μαΐου - Σεπτεμβρίου. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@karmaportoparos.com.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ προσφορών με έδρα την Αθήνα, 
ζητά Πωλητή Marketing για ιστοσελίδα προσφο-
ρών με εμπειρία σε πωλήσεις B2B. Παρέχεται 

συνέχεια στη σελ. 22

H ATOM DYNAMIC είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εί-
ναι πρωτοπόρος στον τομέα των θερμικών κατεργασιών, NTD, διαχείριση και συντήρηση αγωγών και 
εγκαταστάσεων και βιομηχανικών επιθεωρήσεων. Δραστηριοποιείται διεθνώς σε σύνθετα έργα μεγάλης 
κλίμακας πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και αγωγών φυσικού αερίου. Στα πλαίσια της συνεχούς και 
δυναμικής ανάπτυξής της αναζητά:

Site Manager
O/η κάτοχος της θέσης θα έχει την ευθύνη της ομαλούς ολοκλήρωσης όλων των δραστηριοτήτων που 
αφορούν στην εταιρεία, σε project στη Γαλλία.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου μηχανικού 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε παρόμοιες θέσεις τεχνικών έργων. 
•Ικανότητες οργάνωσης, επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων. 
•Ικανότητα να παρακινήσει, να οδηγήσει και να ενισχύσει το ηθικό των ομάδων. 
•Ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και της Γαλλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη της θέσης παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα 
αναφέροντας τον κωδικό της θέσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: atomrecruiting@gmail.com

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

Πωλητές / Πωλήτριες
Aπαραίτητα 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 ενδιαφερό-
μενοι να αποστείλουν άμεσα  το 
βιογραφικό τους και συνοδευτική 
φωτογραφία στο e-mail: retail@
perideo.gr

Maris Polymers S.A. is one of the leading European companies in polyurethane, liquid applied waterproofing 
products and cold curing polyurethane resins for Construction, Marine and Industrial applications.

Maris Polymers S.A. carries out international sales to more than 70 countries in Europe, Middle 
East, Africa, S.E. Asia and the Americas where it operates by affiliated companies (Germany, Spain, 
France, Mexico, Ecuador and Singapore) or through close cooperation with local distributors and global 
agreements with FORTUNE 100 and 200 companies. Due to our fast global growth we would like to 
reinforce our international sales team by appointing a:

Regional Sales Manager 
(based in Inofyta, Viotias)

Job description: 
•Develop and manage profitable sales growth 
across the appointed region. 
•Following up existing sales leads. 
•Scanning existing and new markets. 
•Seeking out new customers and sales 
opportunities. 
•Keeping in constant contact with clients  
and building long-term cooperation. 
•Achieving monthly and annual sales budgets. 
•Participate and present the company  
in international trade shows. 
•Attending technical seminars  
and presentations.

Personal skills / competencies: 
•Self driven and results oriented. 
•Proven sales management experience. 
•Excellent customer service sense. 
•Excellent commercial awareness. 
•Demonstrate a “can do” attitude”. 
•High level of communication, planning  
and organizational skills. 
•3-8 years experience in international sales / 
export department 

•Successful track record of selling products 
in the territory, exceeding goals, with 
referenceable customers, and a desire to win.  
•Degree or business administration or 
economics on marketing 
•Fluent written and spoken English. Additional 
language will be highly appreciated. 
•Willingness for frequent travelling  
is mandatory. 
•Excellent knowledge of MS Office applications. 
•Fulfilled military obligations for male 
candidates. 
•Driving license.

The company offers: 
•Challenging international working 
environment. 
•Competitive salary of 2.000 euro gross. 
•Yearly bonus. 
•Mobile, laptop. 
•Fuel and toll expenses. 
•Global personal insurance.

Send your CV to the following e-mail: 
athenamaris@marispolymers.gr

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

Main responsibilities: 
•Installs, manages, and upgrades SCADA applications located at the company’s traffic control 
centers. 
•Documents and maintains SCADA system specifications and databases. 
•Conducts testing and sets criteria on system integration for new and/or modified SCADA system 
procedures to ensure system’s accuracy and effectiveness. 
•Supports and maintains SCADA functionality including systems integration, programming,  
and support to enhance complex automation system platforms installed at the Traffic control centers  
of the company. 
•Analyzes, designs & programs new SCADA applications for the traffic control centers of the company. 
•Monitors tunnels traffic control centers’ systems performance and suggests improvement actions 
on software & hardware applications in order to ensure their efficiency.

Professional attributes: 
•Bachelor degree in electrical engineering or similar 
•Postgraduate degree in automation & control field would be considered an asset 
•3-5 years of experience in a professional programming environment: 
-with Siemens S7 PLC development and 
-Siemens WINCC SCADA applications development and support 
•Strong knowledge of development methodologies, standards and procedures. 
•Excellent command of English language

Essential attributes: 
•Able to set own goals, take over responsibility for and challenge self to do better 
•Able to maintain clear, open and effective communication 
•Customer service orientation 
•Promotes cooperation and commitment within a team

Interested candidates should send their curriculum vitae by e-mail: hr@neaodos.gr or by fax to 210 
6178011 quoting the code (SC_0115).

Η εταιρία ORGANIZER STORES Α.Ε.Ε. ηγέτιδα στο χώρο του εξοπλισμού καταστημάτων ενδιαφέρεται 
να προσλάβει:

Υπάλληλο Καταστήματος   
για Πλήρη Απασχόληση, για το Κατάστημα στη Μεταμόρφωση Αττικής

Απαραίτητα προσόντα/  
ικανότητες: 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Εμπειρία στις πωλήσεις 
 γενικότερα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Γνώση Αγγλικών 
•Γνώση υπολογιστών (Η/Υ) 
•Διαχείριση εμπορικών  
προγραμμάτων ERP 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές 

υποχρεώσεις για τους άνδρες 
•Ηλικία έως 40 ετών

Επιθυμητά προσόντα: 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία  
στο χώρο του εξοπλισμού  
καταστημάτων &  
επαγγελματικών χώρων 
•Γνώση της αγοράς

Η εταιρία προσφέρει: 
•Συνεχόμενη εκπαίδευση  

στις νέες τεχνικές πωλήσεων, 
σύμφωνα με τις νέες τάσεις  
της αγοράς 
•Δυνατότητα επαγγελματικής 
εξέλιξης και ανάπτυξης. 
•Εργασία σε ευχάριστους 
χώρους 
•Πλήρη εργασία και ασφάλιση.

Αποστολή βιογραφικών 
στο e-mail: kpetropoulos@
voyatzoglou.gr

Το Κτήμα Πόρτο Καρράς στη Χαλκιδική, που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και στην εμπορία 
οίνου, και στο οποίο βρίσκεται ένας από τους μεγαλύτερους αμπελώνες βιολογικής καλλιέργειας 
στην Ευρώπη επιθυμεί να προσλάβει με έδρα την Αθήνα:

Υπάλληλο Γραφείου  
(Code: DOF)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής 
με κατεύθυνση διοίκησης επιχειρήσεων,  
οικονομικών επιστημών, λογιστικής  
ή marketing. 
•Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 3-4 ετών  
σε υποστήριξη διοίκησης και εξαγωγικών  
πωλήσεων. 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας  
στον προφορικό και γραπτό λόγο. 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Windows,  
MS Office, Internet, προγραμμάτων ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας κλπ) και ERP συστημάτων. 
•Διάθεση για εργασία 
•Δυνατότητα χειρισμού πολλαπλών καθηκόντων. 
•Ηλικία έως 35 ετών.

Περιγραφή θέσης: 

Ο/η κατάλληλος υποψήφιος/α θα είναι  
υπεύθυνος/η για: 
•Γραμματειακή υποστήριξη τμήματος εξαγωγών. 
•Στήσιμο εταιρικών φυλλαδίων, καταλόγων  
και υποστήριξη προωθητικών ενεργειών. 
•Προετοιμασία εμπορικών εκθέσεων  
και οργάνωση αποστολής δειγμάτων.  
•Καταχώρηση παραγγελιών εξωτερικού σε ERP 
περιβάλλον και έλεγχος εξαγωγικών εγγράφων 
(τιμολόγια, packing list κλπ). 
•Συντήρηση τιμοκαταλόγων εξωτερικού

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

100,000 σύμβουλοι ακινήτων - 6,800 γραφεία - 60 χώρες - Νο 1 παγκόσμιο real estate δίκτυο. Με 
περισσότερους από 100,000 συμβούλους ακινήτων και πάνω από 6,800 γραφεία σε 78 χώρες, η 
CENTURY 21® είναι με διαφορά το μεγαλύτερο και ταχύτερα αναπτυσσόμενο δίκτυο κτηματομεσι-
τικών υπηρεσιών στον κόσμο και αναζητά άτομα για τη στελέχωση των γραφείων της στην Αθήνα.

Σύμβουλος Οικιστικών Ακινήτων
Περιγραφή αρμοδιοτήτων 
•Καθοδήγηση πελατών στις 
αγοραπωλησίες ακινήτων 
•Συλλογή και υπόδειξη  
ακινήτων 
•Διαπραγμάτευση  
και ολοκλήρωση συναλλαγών

Προφίλ υποψηφίων 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Προσανατολισμός  
στην επίτευξη στόχων 
•Δίψα για μάθηση και υψηλά 
εισοδήματα 
•Επαγγελματικό ήθος 

•Τυχόν προϋπηρεσία  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο 
προσόν

Παροχές 
•Υψηλότατες αποδοχές βάση 
απόδοσης 
•Αρχική εκπαίδευση  
και συνεχής ανάπτυξη 
•Σχεδιασμός, παρακολούθηση 
και ανάπτυξη καριέρας  
με την υποστήριξη του Νο1 
παγκόσμιου οργανισμού  
ακίνητης περιουσίας 
•Ευελιξία ωραρίου

Θέσεις - περιοχές 
•RERAW - σύμβουλος  
οικιστικών ακινήτων -  
Αθήνα / Δυτικά προάστια  
(Περιστέρι)

Παρακαλούμε να στείλετε το βιο-
γραφικό σας σημείωμα άμεσα, ανα-
φέροντας τον κωδικό της θέσης και 
την περιοχή, μέσω e-mail: info@
century21greece.com ή μέσω fax 
στον αριθμό 210 6148116. Όλες 
οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυ-
τα εμπιστευτικές. Website: www.
century21greece.com
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μισθός και bonus. Απαραίτητα κάτοχος μέσου 
μεταφοράς. Βιογραφικά στο e-mail: στο info@
deals365.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής Α’ με απαραίτητη εμπει-
ρία του προγράμματος Softone, μη καπνιστής, 
με οικολογική-κοινωνική συνείδηση. Άμεση 
πρόσληψη, δεκτοί και μεγάλης ηλικίας και για 
ημιαπασχόληση. Πανεπιστημίου 57. Συστάσεις 
απαραίτητες. Ε-mail: agapi@oikologoi.gr, fax: 
22950 38300, τηλ: 6972 873974.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Λογιστηρίου για Λογιστικό 
γραφείο στο Περιστέρι. Τηλ:6993 069850.

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ με εμπειρία ζητείται για εσωτερική 
μόνιμη εργασία σε λογιστήριο Ανώνυμης Εταιρίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: agroenergy@agroenergy.gr.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή για εργασία σε ξενοδοχείο στην 
περιοχή της Βόνιτσας. Προσόντα τουλάχιστον 2 
έτη προϋπηρεσία, γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: acc.job.offer@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής ή Βοηθός, με προϋπηρεσία, 
για εργασία σε λογιστικό γραφείο στον Κόκκινο 
Μύλο Αχαρνές. Βιογραφικά στο e-mail: kaikat@
otenet.gr, τηλ: 6932 214502.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, έμπειρη για λογιστήριο αντιπρο-
σωπίας αυτοκίνητων. Περιοχή Γαλάτσι. Τηλ: 210 
2928348, 210 2924771.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από εταιρία καλλυ-
ντικών με δίπλωμα μηχανής. Τηλ: 210 4225641, 
210 4819167.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο απόφοιτος ΤΕΙ ή ΑΕΙ Λογιστικής, 
για πρακτική άσκηση σε λογιστικό γραφείο. Περιοχή 
Καματερό. Τηλ: 6951 820654.

ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ εταιρία στη Θεσσαλονίκη, 
ζητάει Βοηθό Διοίκησης, νέα, απόφοιτη ΤΕΙ Λο-
γιστικής, γνώση Αγγλικών, νέων τεχνολογιών, 
Κεφάλαιο. Ημιαπασχόληση, δυνατότητα full time. 
Μισθός και ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: 
placpic@gmail.com.

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ με εμπειρία ζητείται από βιομηχανία 
κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης. E-mail: areti@
olympiacroissant.gr, τηλ: 6944 850749, περιοχή 
Κορωπί.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίμων με έδρα το Μενίδι, ζητά 
Υπάλληλο Τιμολόγησης για άμεση πρόσληψη. Όχι 
απαραίτητη η μεγάλη εμπειρία, μεταφορικό μέσο 
αναγκαίο λόγω δύσκολης πρόσβασης. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@captainspices.gr, fax: 210 2465896.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά Βοηθό Λογιστή, πτυχιού-
χο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, με 5ετή προϋπηρεσία, καλή γνώση 
Λογιστικής, ΚΒΑΣ, MS office, επικοινωνία με προ-
μηθευτές, πελάτες και τράπεζες. Επιθυμητή γνώση 
Atlantis. Περιοχή Βουλιαγμένης. Βιογραφικά στο 
e-mail: ek@kafsis.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής, για εργασία στην Αθήνα, με 
άριστη γνώση μισθοδοσίας και Αγγλικών. Βιο-
γραφικά στο e-mail: acc.job.offer@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής για εργασία σε ξενοδοχείο 
στην περιοχή της Βόνιτσας. Απαραίτητα προσό-
ντα: Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία και άριστη 
γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: acc.job.
offer@gmail.com.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Λογιστηρίου στο Ομάν. Πτυ-
χίο Ανώτατης Σχολής Οικονομικής-Λογιστικής 
Κατεύθυνσης, 5ετή προϋπηρεσία, άριστη γνώση 
Αγγλικής, άριστη γνώση προετοιμασίας Αποτελε-
σμάτων Χρήσεως-Ισολογισμού, καλή γνώση χρη-
ματοπιστωτικών τραπεζικών εργαλείων(working 
capital facilities, LC’s, corporate loans). E-mail 
στα Αγγλικά: kilismani@hotmail.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προϊστάμενος Λογιστηρίου-Χρηματο-
οικονομικών για εταιρία ΕΠΕ. Πτυχίο Ανώτατης 
Σχολής Οικονομικής Λογιστικής Κατεύθυνσης, 5ετή 
προϋπηρεσία, άριστα Αγγλικά (γραπτά-προφορι-
κά). Άριστη γνώση προετοιμασίας αποτελεσμάτων 
χρήσεως-ισολογισμού, καλή γνώση χρηματοπι-
στωτικών τραπεζικών εργαλείων. E-mail, στην 
Αγγλική: kilismani@hotmail.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή σε λογιστικό γραφείο στο 
Κέντρο με πτυχίο ΤΕΙ-ΙΕΚ-γνώσεις απλογραφικών 
βιβλίων - ΦΠΑ - μισθοδοσία - συγκεντρωτικές 
- αγγλικών. Προτιμάται γνώση προγραμμάτων 
singular accountant. Απαραίτητα προϋπηρεσία 
2 ετών, αμοιβή 600€, συζητήσιμη. E-mail: info@
lexcensea.gr, τηλ: 210 7249240, ώρες επικοινω-
νίας 10:00-16:00.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή ζητείται. Απαραίτητη γνώση Η/Υ 
και άριστα Αγγλικά. Τηλ: 211 2213875.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-Βοηθός Λογιστή, ζητείται σε θέση 
ευθύνης, για μεγάλη λογιστική εταιρία Δυτικών 
προαστίων, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 6ετή 
προϋπηρεσία σε βιβλία Γ’, κλείσιμο ισολογισμού, 
ενδοκοινοτικές-εισαγωγές. Καλή γνώση μισθοδο-
σίας, excel, λογισμικών Prosvasis. E-mail: logistis.
hr@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με πολύ καλές γνώσεις 
H/Y και απαραίτητα άριστες γνώσεις Αγγλικών 
(γραπτός και προφορικός λόγος). Τηλ: 211 2213875.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από εταιρία καλλυντικών 
με δίπλωμα μηχανής. Βιογραφικά στο e-mail: info@
gavrilisgroup.eu, τηλ: 210 4819167.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής με έδρα τη Θεσσαλονίκη 

ζητεί νέο/α Λογιστή /τρια, με εμπειρία στην τιμο-
λόγηση και γνώσεις λογιστικής. Βιογραφικά, με 
φωτογραφία, στο e-mail: info@pcrama.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής -τρια από οργανωμένο λο-
γιστικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη Ανατολικά, 
με προϋπηρεσία πάνω από 10 έτη σε λογιστι-
κά γραφεία. Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων-
κλείσιμο-ισολογισμός-εργατικά-φοροτεχνικά. 
Πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
ekatos@link.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από μεγάλη ΑΕ εταιρία Υπεύθυνος 
Μηχανογράφησης. Απαραίτητη προϋπηρεσία του-
λάχιστον 5 έτη σε ανάλογη θέση. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: loagsm@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από φοροτεχνικό 
γραφείο για εργασία εντός και εκτός γραφείου. 
Προϋπηρεσία σε HRM μισθοδοσία και Academia 
Έσοδα Έξοδα της Data Communications και το 
κεφάλαιο. Βιογραφικά στο e-mail: forotexniko@
outlook.com.

Οικονομικά Στελέχη-  
Ελεγκτές-Φοροτεχνικοί
ΕΤΑΙΡΙΑ στην Αθήνα, αναζητά Υπεύθυνο για τη 
θέση του πιστωτικού ελέγχου πελατών (credit_
control). Καλή γνώση excel απαραίτητη. Εμπειρία 
σε ERP και ικανότητα οργάνωσης και επικοι-
νωνίας. Βιογραφικά στο e-mail: recruitment@
stassinopoulosae.gr. κωδ: CC2015.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από διεθνής εταιρία Οικονομολό-
γοι - Τραπεζικοί, έμπειροι σε αγοραπωλησίες 
τραπεζικών χρεωγράφων διεθνώς (BG-LC). Να 
έχουν τραπεζικές προσβάσεις για να ελέγχουν 
διατραπεζικά τα χρεώγραφα. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: jobslinks1@gmail.
com, κωδ: Fin-TRAD-SK.

Η METAL INOX ΑΕ ζητά Συνεργάτες για ίδρυση 
συνεργατικής Ι.Κ.Ε. για τη διαχείριση του έργου 
της. Ειδικότητα: Απόφοιτος Οικονομικού Πανε-
πιστημίου, κατεύθυνση οικονομικά-logistics. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@metalinox.gr.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Αναλυτής με εμπειρία σε βι-
ομηχανία τουλάχιστον 3 ετών ζητείται για την 
κατάρτιση προϋπολογισμών, παρακολούθηση 
αποτελεσμάτων σύνταξη καταστάσεων cash 
flow. Απαραίτητα προσόντα: μεταπτυχιακά σε 
χρηματοοικονομικά, Αγγλικά, χρήση Η/Υ. E-mail: 
stamrem@yahoo.de.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στο χώρο FMCG ζητεί Οικονομικό 
Αναλυτή με πτυχίο ΑΕΙ MBA επιθυμητό προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 5 έτη, γνώση gage ting και reporting. 
Bιογραφικά στο e-mail: stamrem@yahoo.de.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος οικονομικών για διαχείριση 
επιχείρισης με κοινωνικές δεξιότητες και ικα-
νότητες αντιμετώπισης ανθρώπινου δυναμικού. 
Βιογραφικά στο e-mail: konsidirop@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος συμβουλευτικής εταιρίας 
στην Αθήνα, με εμπειρία 2ετή σε επενδυτικό νόμο/
ΕΣΠΑ, Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής/Πολυτεχνικής 
Σχολής, γνώση Η/Υ/Αγγλικών, επικοινωνιακή 
ικανότητα, δίπλωμα οδήγησης. E-mail: info@
pkcgroup.gr, Υπόψη κου Παπαδόπουλου.

 

Χρηματοοικονομικά-  
Ασφαλιστικά-Real Estate
ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά 5 Σύμβουλους Ακινήτων με ισχυρή 
ανάπτυξη στην αγορά ακινήτων στα Βόρεια προά-
στια και στο κέντρο Αθήνας για να αναλάβουν την 
διαχείριση πελατολογίου. 12ωρη γραμματειακή 
και διοικητική υποστήριξη. Υψηλές αμοιβές. Τηλ: 
6989 401945.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ εταιρία ζητά Συνερ-
γάτες για την προώθηση τραπεζικών προϊό-
ντων και υπηρεσιών. Βιογραφικά στο e-mail: 
vaiosmoustaklis@yahoo.gr, τηλ: 210 6990112.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Στελέχη ζητούνται από 
χρηματοοικονομική εταιρία για την διαχείριση των 
προγραμμάτων ΕΣΠΑ και προϊόντων εξοικονό-
μησης ενέργειας. Βιογραφικά στο e-mail: info@
energyfinance.gr, τηλ: 210 6990114.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι Συνεργάτες (πρώην Επιχειρη-
ματίες, Ασφαλιστές, Μεσίτες)για άμεση συνερ-
γασία με ή χωρίς κεφάλαιο, με την μεγαλύτερη 
αναπτυσσόμενη εταιρία στον κόσμο που είναι 
Παραγωγός και Καλλιεργητής. Τηλ: 6944 727748.

ΓΡΑΦΕΙΟ Real Estate ζητεί άμεσα Στελέχη για 
το τμήμα ενοικιάσεων και πωλήσεων. Παρέχεται 
πλήρη Χαρτοφυλάκιο - Πελατολόγιο. Τηλ: 210 
6852682, 6972 319336.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προϊστάμενος Λογιστηρίου-Χρηματο-
οικονομικών για εταιρία ΕΠΕ. Πτυχίο Ανώτατης 
Σχολής Οικονομικής Λογιστικής Κατεύθυνσης, 5ετή 
προϋπηρεσία, άριστα Αγγλικά (γραπτά-προφορικά). 
Άριστη γνώση προετοιμασίας αποτελεσμάτων 
χρήσεως-ισολογισμού, καλή γνώση χρηματοπι-
στωτικών τραπεζικών εργαλείων. E-mail, στην 
Αγγλική: kilismani@hotmail.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δραστήρια άτομα, απόφοιτοι Λυκείου 
για στελέχωση μεσιτικού γραφείου στη Θεσσα-
λονίκη και στα περίχωρα, κάτοχοι μηχανής και με 
γνώση H/Y. Αμοιβή με ποσοστά 70%. Βιογραφικά 
στο e-mail: anyhome2013@gmail.com.

Τεχνικοί και Μηχανικοί Η/Υ- 
Δικτύων-Τηλεπικοινωνιών
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός με γνώσεις Η/Υ και εφαρ-
μογών μηχανογράφησης. Απαραίτητο δίπλωμα 
για μηχανάκι και αυτοκίνητο για τις εξωτερικές 
εργασίες. Βασικός μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: 
kanetheo@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Τεχνικός H/Y - Τηλεπικοινω-
νιών με εμπειρία για εργασία στη Σαντορίνη. 
Βιογραφικά στο e-mail: xkartimpelis@coreit.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Εγκαταστάσεων Συστημάτων 
ασφαλείας, Πυρανίχνευσης, CCTV και access 
control με εμπειρία, διάθεση για εξέλιξη, γνώση 
προγραμματισμού με Η/Υ, δικτύων, και Αγγλικών. 
Παρέχεται πλήρης απασχόληση, συνεχής εκπαί-
δευση. Τηλ: 210 4082804, ώρες επικοινωνίας: 
08:00 - 18:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Τεχνικούς φωτοτυπικών (εξωτε-
ρικοί συνεργάτες) με εμπειρία στα μηχανήματα 
Ricon, Konica, Sharp. Ώρες: 09:00 - 17:00. Να 
επικοινωνήσουν μόνο όσοι έχουν εμπειρία στα 
παραπάνω φωτοτυπικά. Τηλ: 210 5775820.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Singapore για τη θέση System 
Administrator. Καλή γνώση Αγγλικών, πτυχίο 
ΤΕΙ-ΑΕΙ, εμπειρία σε εγκατάσταση (γραφείων 
- βαποριών), υποστήριξη και διαχείριση πελα-
τολογίου. Ώρες: 09:00 - 18:00. Βιογραφικά στο 
e-mail: ictshipman@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Η/Υ-Laptop, εκτυπωτών 
και server, από μεγάλη εταιρία πληροφορικής 
στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Απαραίτητα: 5 
έτη προϋπηρεσία, άριστη γνώση Αγγλικών και 
hardware σε όλα τα παραπάνω. Βιογραφικό στο 
e-mail: info@pcrama.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Πτυχιούχος Συστημάτων 
Πληροφορικής ΤΕΙ - ΑΕΙ από όμιλο εταιρίας για 
πλήρη απασχόληση. Επιθυμητή προϋπηρεσία. Βιο-
γραφικά στο e-mail: education@oikonomotexniki.
gr, τηλ: 210 5200106.

KEY enabling Nano-engineering cluster of 
companies is looking for experienced Engineer 
with proven in-field experience in Printed Circuits 
and Electronics on flexible materials technology. 
CVs: sec.otg@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Πεδίου (Ηλεκτρονικός - Ηλε-
κτρολόγος ΙΕΚ - ΤΕΕ - ΤΕΙ), για εγκατάσταση - 
συντήρηση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας 
σε όλη την Ελλάδα. Τηλ: 211 1823270.

ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ έμπειροι Τεχνικοί Κινητών 
Τηλεφώνων - Smartphones και Παιχνιδομηχανών 
ζητούνται άμεσα για απασχόληση στη Θεσσαλο-
νίκη. Βιογραφικά στο e-mail: hr.smartphones.
services@gmail.com.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ζητείται από εταιρία Πληροφορικής 
για την επισκευή εκτυπωτικών μηχανημάτων. 
Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@noulis.gr.

Η 7L-INTERNATIONAL αναζητά System ad-
ministrator. Απαιτούνται: εμπειρία ως Linux/
Windows System-Administrator (ανάλυση-
διαχείριση-επίλυση προβλημάτων) internet 
technology skills (DNS, WAN, hosting), άριστη 
γνώση της Αγγλικής γλώσσας, βραδινή βάρ-
δια. Μισθός άνω του βασικού (+bonus). E-mail: 
cv@7linternational.com.

SPIRIT Hellas hires a Technical Consultant 
to support BPM projects. Skills: University 
degree: Computer Science, Java, JavaScript, 
XML, HTML, Oracle, SQL, Tomcat, J2EE, JSP, 
Ajax, JSON, JQuery, Struts, Spring. E-mail: 
info@spirit-intl.com. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Η/Υ με γνώσεις java/HTML/
CSS/PHP/C/C++/unix για εργασία από εταιρία του 
κλάδου ασφάλειας πληροφορικής. Πρόσληψη 
αορίστου χρόνου. Πλήρης απασχόληση. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@sunrisetech.gr.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ παραγωγής μεταλλικών εξαρτημάτων 
στη Λυκόβρυση ζητεί Μηχανικό - Προγραμματιστή 
CNC. Καλή γνώση Η/Υ και autocad. Βιογραφικά στο 
e-mail: bratepe@gmail.com, τηλ: 6944 567693.

Προγραμματιστές-Αναλυτές  
-Ανάπτυξη Εφαρμογών Web
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer από εταιρία δημιουργίας 
ιστοσελίδων και web εφαρμογών για μόνιμη 
συνεργασία, με άριστη γνώση html5, php, css, 
MySql, jQuery. Επιθυμητή η γνώση Bootstrap. 
Βιογραφικά στο e-mail: a.tachoula@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής από εταιρία με αντι-
κείμενο το χρηματιστήριο. Απαραίτητη γνώση της 
Αγγλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Βιογραφικά 
στο e-mail: cosmothess@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής με γνώσεις: Mysql, 
php, html, linux, πλατφόρμα cs-cart, wordpress. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία και portfolio. Απαραίτητη 
κάρτα ανεργίας. Πενθήμερη εργασία με πλήρης 
απασχόληση. Ώρες: 9:00 - 17:00. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@dataspot.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστρια / Web Designer από εταιρία 
κατασκευής ιστοσελίδων για μόνιμη εξωτερική 
συνεργασία με πολύ καλή γνώση σε photoshop. 

Βιογραφικά στο e-mail: el.media2012@yahoo.gr.

TEAM Coordinator as a SCRUM master, Senior 
Software Engineer. Degree in computer science 
or engineering. Minimum 7 years experience in 
software development: C#, TSQL, JavaScript, 
jQuery,.NET, MS SQL. CVs: controlntualab@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος /η Android App Developer για 
περιστασιακή εργασία. Προαπαιτούμενα: εντιμό-
τητα, εμπειρία, δείγματα δουλειάς. Βιογραφικά 
στο e-mail: dimptr@freemail.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής για μόνιμη εξωτε-
ρική συνεργασία, με καλές γνώσεις PHP, CSS, 
MySQL. Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει 
ομαδικό πνεύμα, οργανωτικότητα και δυνατό-
τητα εργασίας υπό πίεση. Βιογραφικά στο e-mail: 
el.media2012@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Software Developer με εμπειρία σε 
C#.Net, Visual Studio, ανάπτυξη εφαρμογών ΒΔ 
με χρήση SQLServer ή Oracle και εμπειρία σε 
σχεδιασμό και οργάνωση object-oriented λο-
γισμικού. (Δεκτά βιογραφικά μέχρι 6/2/2015). 
E-mail: hr@geodatabank.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Πληροφορικής ζητά Προγραμματιστή, 
πτυχιούχο ΑΕΙ/ΤΕΙ, με πολύ καλές γνώσεις visual 
studio, VB.NET frameworks, SQL server, ανάπτυξη 
Web Εφαρμογών, My SQL, με τουλάχιστον 2 
χρόνια εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
tms.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Senior Web Developer με εμπειρία 
σε ανάπτυξη ASP. Net Web εφαρμογών σε C#, 
HTML /CSS/jQuery/XML. Kαλή γνώση Web 
Services, ADO.NET και SQL βάσεων δεδομέ-
νων. Καλή γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: segreteria@edilingua.it.

ΕΤΑΙΡΙΑ Πληροφορικής με έδρα τη Μεταμόρφωση 
ζητά Mobile Developer. Απαραίτητα προσόντα: 
Άριστη γνώση Java, Objective-C, απαραίτητη 
κάρτα ΟΑΕΔ. Αρχικός μικτός μισθός: 750 ΕΥΡΩ. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@pavla-sa.gr.

Η TALIS S.A, προσφέρει θέσεις Πρακτικής 
Άσκησης, σε τελειόφοιτους ΤΕΙ του τμήματος 
Πληροφορικής. Βιογραφικά στο e-mail: cv@
talis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer Software Engineer 
με 3ετή προϋπηρεσία Προγραμματισμού για συ-
γκρότηση πυρήνα ανάπτυξης και συντήρησης 
εφαρμογών Web. Απαραίτητα άριστη γνώση 
PHP/MySql/javascript/jQuery/Front-End-
Development/HTML5/CSS, Αγγλικά-διάθεση 
για εργασία. Βιογραφικά με πλήρες portfolio 
στο e-mail: jobslinks1@gmail.com, θέση: Wsk.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ αριστούχοι/πτυχιούχοι Πληροφο-
ρικής με άριστα Αγγλικά και Web Development 
(HTML5, Java, Javascript, PhP). Επιθυμητή γνώση 
καί εμπειρία στην ανάπτυξη iOS, Android Mobile 
Εφαρμογών. Βιογραφικά στο e-mail: hr@mdata.
gr, κωδ: DEV0115.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Designer / Developer που να 
γνωρίζει πολύ καλά το wordpress. Bιογραφικά 
στο e-mail: maritimewordpress@gmail.com.

WEB DEVELOPER - Designer, πτυχιούχο ΑΕΙ-ΤΕΙ 
με απαραίτητα προσόντα: 3ετή+ προϋπηρεσία, 
άριστη γνώση PHP, jquery, MySQL, Javascript, 
HTML, CSS, με ικανότητα εξόρυξης δεδομέ-
νων, ζητά επιχείρηση πληροφορικής. E-mail: 
jobslinks1@gmail.com, κωδικός: PrSk.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από διαφημιστική εταιρία, Προ-
γραμματιστές για κατασκευή ιστοσελίδων και 
διαχείριση, ανάπτυξη με εμπειρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@b-alexopoulos.com, τηλ: 6980 
857584.

ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΗ εταιρία πληροφορικής ζητείται 
microsoft.NET Developer για το τμήμα ανάπτυξης 
λογισμικού. Επιθυμητή εμπειρία σε winforms, 
WPF, ASP.NET MVC, WCF, SQL server. Βιο-
γραφικά στο e-mail: hr@noon.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Απόφοιτος Πληροφορικής για τη 
συντήρηση και εξέλιξη υπαρχόντων websites 
καθώς και την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρ-
μογών με μόνιμη απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: diginewspubl@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για full time Web Designer. Πρέπει να 
μπορείς να μετατρέψεις το brief του πελάτη σε 
λειτουργικό και όμορφο website. Θα εκτιμηθούν 
γνώσεις front and development. E-mail, portfolio: 
info@smokypixel.gr, τηλ: 210 7290478.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για full time Web Developer. PHP, 
JS, HTML, CSS. Εμπειρία σε wordpress. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@smokypixel.gr, τηλ: 
210 7290478.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Πληροφορικής κατά προτίμηση 
με μεταπτυχιακό ζητείται για απασχόληση σε 
πανεπιστημιακό project. Απαραίτητη η γνώ-
ση GoogleMaps εφαρμογών και βιβλιοθήκη 
ApacheMahout. Απολαβές συζητήσιμες-σοβαρές 
προτάσεις. E-mail: mai1431@uom.edu.gr, τηλ: 

6981 180490, 6972 695083, κος Μιχάλης.

Η WEBOLUTION αναζητά Web Designer. Απα-
ραίτητα προσόντα καλή γνώση σε photoshop, 
καλή αισθητική. Περαιτέρω προϋπηρεσία και 
γνώσεις σε illustrator xhtml, CSS, javascript 
θα ληφθούν υπ’ οψιν. Βιογραφικά και portfolio 
στο e-mail: jobs@webolution.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Web Developers Software Engineers 
με 3+ετή εμπειρία προγραμματισμού ενθουσιώ-
δεις/αποτελεσματικοί για συγκρότηση πυρήνα 
ανάπτυξης-συντήρησης εφαρμογών στην Ελ-
λάδα-Εξωτερικό. Απαραίτητα άριστη γνώση 
PHP, mySql, javascript/jQuery/Front-End-
Development, HTML5, CSS, Αγγλικά. E-mail, 
portfolios: 2multradynamic5@gmail.com, θέση: 
Wsk.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής μικροεπεξεργαστών 
ATMEL AVR, από εταιρία κατασκευής καινοτόμων 
συστημάτων. Βιογραφικά στο e-mail: info@egt.gr.

SOFTWARE Engineer with 3+ years of experience 
using java along with Spring framework-JEE 
technologies. Understanding web application 
development processes. Ability to write well-
documented, reusable code good knowledge 
of web services. Tel: 210 7565154.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ παραγωγής μεταλλικών εξαρτημάτων 
στη Λυκόβρυση ζητεί Μηχανικό - Προγραμματιστή 
CNC. Καλή γνώση Η/Υ και autocad. Βιογραφικά στο 
e-mail: bratepe@gmail.com, τηλ: 6944 567693.

SK WEBLINE Ltd ζητά να προσλάβει Website 
Designers/Developers. Απαραίτητες γνώσεις: 
άριστη γνώση: HTML5, CSS, javascripts, jQuery, 
resposnive web design. Γνώση: ΡΗΡ, MySQL, 
CSS framework bootstrap, photoshop. E-mail: 
career@skwebline.com, τηλ: 2482 8090.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για να αναλάβει την υποστήριξη 
και ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων 
γνωστού γυμναστηρίου/health-club στo Σύνταγμα 
για πενθήμερη πλήρη απασχόληση. Απαραίτητες 
γνώσεις: c++, java, php, asp. E-mail (επιθυμητή 
φωτογραφία): hpathens@outlook.com.

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΑΣΤΕΡ, προσφέρει 
θέσεις Πρακτικής Άσκησης σε τελειόφοιτους 
ΤΕΙ του τμήματος Πληροφορικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: gram@masterkek.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής, με έδρα το Χαϊδάρι, 
ζητεί άτομο με εμπειρία στο C++ προγραμμα-
τισμό. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@solidiris.
com, τηλ: 210 5235822.

Γραφίστες-Διακόσμηση 
-Τέχνες-Δημιουργικό
ΕΤΑΙΡΙΑ Γυναικείων ενδυμάτων ζητά έμπει-
ρη Πατρονίστ - Μοντελίστ με εξειδίκευση στα 
ελαστικά υφάσματα στη Μεταμόρφωση. Γνώση 
Gerber. Τηλ: 6936 774904.

ΖΗΤΕΊΤΑΙ νέα Dj για καφέ - μπαρ στα λαδάδικα. 
Τηλ: 6971 842860. Κα Νικολέτα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας από Ασπιώτη Εκτυπωτι-
κή (Μαρκόπουλο Αττικής). Άριστα: photoshop, 
illustrator. Πολύ καλά: μοντάζ, σελιδοποίηση, 
Αγγλικά, H/Y. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υπο-
χρεώσεις, και ενεργή κάρτα ανεργίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: evadestouni@outlook.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γραφίστες από Γραφιστικό γραφείο 
έμπειροι στο χώρο του web, με όρεξη για δημιουρ-
γία, εργασία και κυρίως με πολύ επαγγελματισμό 
και όραμα. Ώρες: 10:00 - 18:00. Βιογραφικά με 
δείγματα δουλειάς. Τηλ: 6947 774447.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας από δημιουργικό γραφείο 
για εξωτερική συνεργασία. Γνώσεις illustrator, 
photoshop, indesign και web design επιθυμητές. 
Τηλ: 211 2145055.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστρια / Web Designer από εταιρία 
κατασκευής ιστοσελίδων για μόνιμη εξωτερική 
συνεργασία με πολύ καλή γνώση σε Photoshop. 
Βιογραφικά στο e-mail: el.media2012@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας και Web Designer με άρι-
στη γνώση photoshop illustrator indesign after 
effects στη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητη εμπειρία 
σε web design motion graphix vide. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@24hrsonline.eu.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας από το Pilot - Beach - Resort 
5*, στη Γεωργιούπολη Χανίων. Γνώση social 
media και σχετική προϋπηρεσία. Bιογραφικά 
στο e-mail: info@pilot-beach.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Face Painting, δημιουργική 
απασχόληση, θεατρικό παιχνίδι σε παιδικά πάρτι. 
Απαραίτητα: Αγάπη στα παιδιά, άριστα Αγγλικά, 
προϋπηρεσία, εμπειρία/διάθεση συνεργασίας σε 
ομάδα, ακεραιότητα χαρακτήρα, ενδιαφέρον για το 
αντικείμενο, υπευθυνότητα, αυτοκίνητο. E-mail: 
hr@beautyspirit.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Παραγωγής Υφασμάτων ζητά Γραφίστα 
με καλή γνώση στο adobe photoshop, illustrator. 
Βιογραφικά στο e-mail: mariza@fieratex.gr.

συνέχεια στη σελ. 24

NEWREST GREECE, leader in catering services, is looking for its subsidiary located in industrial area 
Heraklion, Crete:

Inflight Unit Manager

Reservations Agent
We are looking for a dynamic, talented and experienced individual and who is willing to learn and 
build up a successful career in hospitality to join our reservations. 

Η Optimal Business Action για λογαριασμό πελάτη της αναζητά:

Χημικό Μηχανικό 
για τη Β’ Βιομηχανική Περιοχή Βόλου 

Κυριότερες αρμοδιότητες: 
•Χημικός & ποιοτικός έλεγχος 
εργαστηρίου 
•Χημικές αναλύσεις  
στο εργαστήριο του εργοστασίου 
•Έλεγχος ποιότητας  
βιοκαυσίμων 
•Διόρθωση παραγωγής 
•Εργασία σε βάρδιες (24 ώρες 

λειτουργίας εργοστασίου)

Κυριότερα χαρακτηριστικά 
θέσεως: 
•Πτυχίο χημικού μηχανικού 
•Τουλάχιστον 5 έτη εμπειρία 
ως χημικός εργαστηρίου 
•Εμπειρία σε βιομηχανία  
γενικότερα, ή σε έλαια,  
πετρέλαια, διυλιστήρια κλπ 

•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Οργάνωση, προγραμματισμός, 
αντίληψη, γρήγορη επίλυση 
προβλημάτων, ομαδικότητα 
•Απαραίτητη η μετεγκατάσταση 
στη Β’ Βιομηχανική περιοχή 
Βόλου (Βόλος)

Αποστολή βιογραφικών μέσω 
του link: http://tinyurl.com/lf9wsfu

The reservations agent role has the following 
responsibilities: 
•Respond to communication from guests, travel 
agents and other networks 
•Processes reservations by telephone and email 
correspondence 
•Update room availabilities, prices... through  
all systems (OTA’s Extranets) 
•Handles daily correspondence and responds  
to inquires as needed 
•Maintains guest database management  
with full contact details 
•Makes sure reservation filing is kept up to date  
•Follow-up on guest availability requests 

Desired skills and experience: 
•2 years minimum work experience in a similar 
position 
•Experience in OTA Extranets (booking, etc)  

and hotel operating systems, Fidelio preferred 
•Experienced with front office programs  
(Fidelio preferred) 
•Strong computer skills (Microsoft office...) 
•Solid communication and written  
and presentation skills 
•Excellent communication and written command 
of English & Greek language 
•Knowledge of an additional foreign language 
will be considered an asset 
•Excellent communications and customer care skills 
•Teamwork spirit 
•Strong sense of responsibility 
•Degree or diploma in hospitality management 
is an asset

Please send a CV at the following e-mail: 
info@matina.gr, Hotel Matina, Santorini, 
website: www.hotel-matina.com

Key Account Manager  
με έδρα την Αθήνα

Η θέση αφορά την επικοινωνία, τη διαχείριση και τη διαπραγμάτευση με τους υπάρχοντες μεγάλους 
πελάτες και την ανάπτυξη νέων.

Οι υποψήφιοι θα χρειάζεται να είναι: Άκρως επικοινωνιακοί, result oriented, μεθοδικοί και ακρι-
βείς στο σκοπό και στους στόχους τους

Οι υποψήφιοι θα χρειάζεται να έχουν: 
•Επιχειρηματικό πνεύμα και οικονομική αντίληψη (P&L, budgeting, cash flow) 
•Οργανωτικό πνεύμα και ηγετική ικανότητα 
•Πανεπιστημιακή μόρφωση στο marketing με ειδικότητα στο P.R. και γνώσεις brand management 
•Τριετή εμπειρία σε ανάλογη θέση διαχείρισης πελατών 
•Εξαίρετη γνώση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση της χρήσης σύγχρονων λογισμικών/μηχανογραφικών εφαρμογών.

Η εταιρεία προσφέρει: προοπτικές εξέλιξης και επαγγελματικής ανέλιξης σε ένα πολύ καλό εργασιακό 
περιβάλλον. Το επίπεδο αποδοχών είναι αρκετά καλό.

Υποβολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: speros@megasystems.gr μέχρι 28/2/2015.

Education & skills 
•University degree, preferably 
in finance  
•Very good knowledge  
of English language, 
knowledge of French language 
will be considered an asset 
•Organization and 
communication skills, team 
player, flexible, customer 
service oriented 
•Previous operational 
experience in aviation sector 

will be considered an asset

Main responsibilities 
•Manage customer 
relationships and ensure 
customer satisfaction  
•Ensure high quality  
of services 
•Set up lean management 
throughout the entire 
production processes 
•Ensure & continuously 
optimize financial objectives 

•Implement procedures & 
standards of NEWREST group. 
•Recognize & develop  
his team members

Remuneration 
•Competitive package 
depending on qualifications

All applicants are requested to 
send detail cv in the following 
e-mail: p.papanastasiou@newrest.
eu. All applications will be treated 
in strict confidence.

The Natural Gas Supply Company of Thessaloniki S.A., with headquarters in Thessaloniki, wishes to 
cover the following position in the organization, human resources & ICT unit:

ICT Assistant - Thessaloniki 
(4 Months Contract)

Job description: As an ICT assistant the employee 
will work under the guidance of ICT administrators, 
as part of a highly professional ICT team to provide 
services with secure, reliable and feature-rich 
business platforms.

•Entry level systems administration 
•1st level help desk 
•Installation & configuration of new computers 
•Overall ICT fixed assets management 
•Server room settlement

Invitations to participate in the selection procedure 
will be extended only to candidates whose 
profile corresponds to the following required 
competencies, experience and specialized skills:

Required competencies / experience: 
•IEK/ TEI (information technology related) 
•MS Office

Specialized skills: 
•Knowledge of standard Windows operating 
system configurations Microsoft Exchange  
& Active Directory

Personal characteristics: 
•High learning skills & quick witted in order 
to rapidly learn how systems are designed, 
operated & used 
•Excellent analytical & problem-solving  
skills 
•Team spirit 
•Sense of responsibility

Those who believe that meet the requirements and are 
interested in the position are invited to submit their 
CV to the following e-mail: cv@epathessaloniki.gr. 
All applications will be handled with the outmost 
confidentiality.

Μεγάλη ελληνική εταιρία σιδηρικών και ειδών επιπλοποιίας, στα πλαίσια της εσωτερικής της 
αναδιοργάνωσης αναζητεί άμεσα:

Υπεύθυνο Ανάπτυξης Αγοράς 
(έδρα Αθήνα) (Κωδικός: sales01/2015)

Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για την πώληση των προϊόντων της εταιρίας στο δίκτυο πελατών 
της. Επίσης, θα ενημερώνεται συνεχώς για τον ανταγωνισμό και τα προϊόντα του κλάδου και θα είναι 
υπεύθυνος για την ανάπτυξη καλής συνεργασίας με τους πελάτες.

Αντικείμενο - περιγραφή εργασίας υποψηφίου: 
•Αποτελεσματική εξυπηρέτηση, διαχείριση, ανανέωση και ανάπτυξη του υπάρχοντος πελατολογίου 
των καταστημάτων σιδηρικών, ειδών επιπλοποιίας και χρωματοπωλείων, με στόχο την επίτευξη του 
στόχου πωλήσεων και την αύξηση του μεριδίου αγοράς της εταιρείας στα καταστήματα αυτά. 
•Παρακολούθηση της πορείας επίτευξης των στόχων και σχεδίων πωλήσεων καθώς και μελέτη της 
αγοράς και του ανταγωνισμού. 
•Διαχείριση των πιστωτικών υπόλοιπων. 
•Συντονισμός των προωθητικών ενεργειών στην περιοχή ενδιαφέροντος. 
•Παρακολούθηση ποιοτικών και ποσοτικών στόχων ανά μήνα.

Προϋποθέσεις - απαραίτητα προσόντα και χαρακτηριστικά: 
•Ηλικία έως 43 ετών (εκπληρωμένη στρατ. θητεία) 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη σε οργανωμένο τμήμα πωλήσεων απαραιτήτως σε εταιρία χονδρι-
κής πώλησης του ευρύτερου κλάδου γενικού εμπορίου, χρωματοπωλείων, ειδών οικιακής χρήσης 
- κιγκαλερίας - D.I.Y. 
•Απόφοιτος λυκείου ή ΙΕΚ (κατά προτίμηση τεχνικής κατεύθυνσης).Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα εκτιμηθεί. 
•Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων του MS Office, ERP. 
•Δυνατότητα για ταξίδια ή μετακινήσεις εκτός Αττικής. Κάτοχος άδειας οδήγησης Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου. 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην επίτευξη στόχων. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)

Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό και ελκυστικό πακέτο αποδοχών (μισθός συν bonus βασισμένο σε αποτελέσματα 
επίτευξης και υπέρ-απόδοσης). 
•Εταιρικό αυτοκίνητο & κινητό τηλέφωνο. 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας.

Θα τηρηθεί πλήρης εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται 
να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα μέσω e-mail: p.skordakis@skordakissa.gr, αναγρά-
φοντας τον κωδικό της θέσης «sales01/2015».

H Κ.ΤΖΑΝΟΣ ΑΕΒΕ με έδρα στη Μεταμόρφωση Αττικής, πρωτοπόρος εταιρία στον κλάδο της, ιδρύθηκε 
το 1982 και η εμπορική της δραστηριότητα περιλαμβάνει είδη θέρμανσης, μόνωσης, υδραυλικών. Η εταιρία 
διαθέτει οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων, καλύπτοντας ολόκληρη την ελληνική αγορά με υποκατάστημα 
στη Θεσσαλονίκη, που είναι υπεύθυνο για την εξυπηρέτηση των πελατών της στη Β. Ελλάδα. Για την 
υποστήριξη των αναγκών της, η εταιρία ζητά να προσλάβει:

Πωλητή - Οδηγό
Ο υποψήφιος καλείται να συμβάλει 
στην αναπτυξιακή προσπάθεια της 
εταιρίας.

Αρμοδιότητες: 
•Επικοινωνία και ενημέρωση 
υπάρχουσας πελατειακής  
βάσης της εταιρίας 
•Παρακολουθεί τις εξελίξεις 
της αγοράς, τις ενέργειες  
του ανταγωνισμού  
και τα παράπονα των πελατών 
•Καταρτίζει και ακολουθεί  
το καθημερινό πρόγραμμα  
επισκέψεων στους πελάτες,  
υλοποιώντας το πλάνο  
των πωλήσεων ανά πελάτη  
& κατηγορία προϊόντος 
•Λήψη παραγγελιών 

•Εισπράξεις 
•Παράδοση εμπορευμάτων 
•Ανάπτυξη πελατολογίου 
•Έρευνα αγοράς

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα  
στην επικοινωνία  
& την διαπραγμάτευση 
•Ευελιξία και ικανότητα  
εργασίας υπό πίεση 
•Δυνατότητα συχνών  
μετακινήσεων 
•Θέληση για συνεχή μάθηση 
και ανάπτυξη

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 1 - 2 χρόνια  
σε παρεμφερή θέση 
•Δίπλωμα Γ’ κατηγορίας 

•Απόφοιτος δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης 
•Ευχέρεια γρήγορης κατανόησης 
αριθμητικών παραστάσεων, 
πινάκων και γρήγορων  
υπολογισμών

Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
και πνεύμα συνεργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ανταγωνιστικό πακέτο 
 αποδοχών 
•Συνεχή εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών Αθήνα: 
fax: 210 2819210, e-mail: hr@
tzanos.gr (υπ’όψιν Κου Τσουρέ) 
αναφέροντας το κωδικό της θέ-
σης ΠΩΛ-ΟΔ.



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

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 201524
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστρια από εκδοτική επιχείρηση 
για εργασία κατ’ οίκον, έκδοση τόμων και πε-
ριοδικών. Βιογραφικά στο e-mail: info@gnl.gr. 
Τηλ: 210 8810109.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ Βιβλιοδετείου ζητείται από εκδοτική 
επιχείρηση στη Μεταμόρφωση Αττικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: parisianouae@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με γνώσεις φωτογραφίας ή 
video(λήψη) επεξεργασίας ή μοντάζ από studio. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@ksphotography.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιάστρια Μόδας για σχεδιασμό 
θεατρικών στολών σε σχολικές παραστάσεις. 
Τηλ: 210 2828025.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρχιτέκτονας ή Interior Designer με 
άριστη γνώση του 3ds Max και Photoshop. Βιογρα-
φικά και portfolio στο e-mail: info@design-vs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ VFX Artist με άριστη γνώση 3ds Max 
και After Effects. Βιογραφικά & portfolio στο 
e-mail: info@design-vs.com.

ZHTEITAI άτομο με άριστη γνώση του Photoshop 
σε επεξεργασία εικόνας και γνώσεις 2D Graphics 
προγραμμάτων Corel ή/και Illustrator. Βιογραφικά 
& portfolio στο e-mail: info@design-vs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Animateur Αθλητικών Δραστηριο-
τήτων. Ευχάριστη προσωπικότητα, δραστήριοι, 
κοινωνικοί με άνετες διαπροσωπικές και επικοι-
νωνιακές σχέσεις. Πολύ καλά Αγγλικά, Γερμανικά 
και Ρώσικα. Βιογραφικά στο e-mail: manager@
dionpalace.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μοδίστρες για εργασία σε εταιρίες 
στην Αγγλία με εμπειρία και γνώσεις, μισθός ανα-
λόγως των προσόντων, Αγγλικά βασικό επίπεδο, 
άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά και φωτογραφικό 
υλικό, στο e-mail: info@spnjobs.com.

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

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ζητά Junior Art με ανάλογη προ-
ϋπηρεσία 2-3 ετών. Απαραίτητα: γνώση MAC, CS 
5, office. Βιογραφικά στο e-mail: info@adrenalin.
gr, με την ένδειξη JA1.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ζητά Art Director με ανάλογη 
προϋπηρεσία 2-3 ετών. Απαραίτητα δημιουργικός 
χαρακτήρας με γνώση MAC, CS 5, office. Επι-
πλέον γνώση HTML5, after effect θα εκτιμηθεί. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@adrenalin.gr, με 
την ένδειξη AD2.

ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών και ειδών κομμωτηρίου ζητά 
Γραφίστα για το δημιουργικό τμήμα της. Απαραίτητη 
εμπειρία στη δημιουργία μακέτας και internet. 
4-6ωρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
evntouf@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας από εταιρία συνεδρίων στη 
Ν. Σμύρνη, για την επιμέλεια και προετοιμασία 
εντύπων. Βασικός μισθός. Απαραίτητη προϋ-
πηρεσία στα συνεδριακά έντυπα και δείγματα 
εργασιών. E-mail: l.psihogios@events.gr, ets@
otenet.gr, τηλ: 210 9880032.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας για τη θέση marketing σε 
εμπορική εταιρία. Διαχείριση site και e-shop, 
δημιουργία προϊοντικών καταλόγων. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία. Περιοχή Αιγάλεω. Βιογραφικά στο 
e-mail: skrekis@gmail.com.

Η WEBOLUTION αναζητά Web Designer. Απα-
ραίτητα προσόντα καλή γνώση σε Photoshop, 
καλή αισθητική. Περαιτέρω προϋπηρεσία και 
γνώσεις σε Illustrator xhtml, CSS, Javascript 
θα ληφθούν υπ’οψιν. Βιογραφικά και portfolio 
στο e-mail: jobs@webolution.gr.

Call Center-Εξυπηρέτηση  
Πελατών-Τηλεπωλήσεις
ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης σεμιναρίων στην Αθήνα 
ζητά Πωλητές με πετυχημένη προϋπηρεσία στις 
τηλεφωνικές πωλήσεις. Αφορά προώθηση επι-
μορφωτικών προγραμμάτων σε στελέχη επιχει-
ρήσεων. Παροχές: μισθός, ασφάλιση, ποσοστά. 
Συστάσεις απαραίτητες. Βιογραφικά στο e-mail: 
resume@otenet.gr.

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ εταιρία που δραστηριοποιείται στον 
κλάδο των εισαγωγών, προσλαμβάνει 4 άτο-
μα για τη Ρεσεψιόν και το Τηλεφωνικό κέντρο. 
Ανεξαρτήτου ηλικίας, γνώσεων και εμπειρίας. 
Σταθερός μισθός, καριέρα. Τηλ: 211 5554968.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ επιχείρηση ζητά άμεσα 5 άτομα για 
ανεξάρτητη συνεργασία. Παρέχεται εκπαίδευ-
ση, ευέλικτο ωράριο, δυνατότητα ανέλιξης. Τηλ: 
6973 910604.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για απασχόληση Πρωινή 
ή απογευματινή. Εξυπηρέτηση πελατολογίου. 
Βιογραφικά στο e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 σοβαρά άτομα για πρωινή ή 
απογευματινή απασχόληση. Βασικές γνώσεις 
internet επιθυμητές. Βιογραφικά στο e-mail: 
trimin2015@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά 3 άτομα για άμεση συ-
νεργασία. Βιογραφικά στο e-mail: trimin2015@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα δραστήρια και υπεύθυνα. Δυ-
νατότητες προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρεία ζητά άτομο για ημιαπα-
σχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εσωτερική απασχόλη-
ση χωρίς προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobn2015@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης σεμιναρίων ζητά Πωλητές 
με πετυχημένη προϋπηρεσία στις τηλεφωνικές 
πωλήσεις για την προώθηση επιμορφωτικών 
προγραμμάτων σε στελέχη επιχειρήσεων. 
Απαραίτητα: συστάσεις, γνώσεις Η/Υ και CRM. 
Βιογραφικά στο e-mail: resume@otenet.gr.

GERMAN speaker for Call Center Customer 
service. Excellent German required. Full or 
part time positions available. Base and plus 
performance bonus. Very pleasant environment. 
CVs: valueon@europe.com, quoting: CSG.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για κάλυψη οργανωτικών 
τμημάτων. Ελεύθερο ωράριο από το χώρο τους, 
όχι ντίλερ - πλασιέ. Ανεξάρτητη συνεργασία, ήμια-
πασχόληση, δυνατότητα καριέρας. Βιογραφικά 
στο e-mail: amesaatoma@gmail.com, τηλ: 210 
8012135, 6993 249856.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Εμπορικού Τμήματος 
από την την εταιρία AE για 4ωρη απογευματινή 
εργασία στα γραφεία της και τηλεφωνική ενη-
μέρωση πελατών. Απαραίτητη προϋπηρεσία και 
ευχέρεια επικοινωνίας. Βιογραφικά στο email: 
energodynamiki2014@gmail.com. Κώδ: 79.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 σοβαρά άτομα για πρωινή ή απο-
γευματινή απασχόληση. Βασικές γνώσεις ίντερνετ 
επιθυμητές. Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@
gmail.com, τηλ: 6986 212664.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ανεξαρτήτου προϋπηρεσίας από 
εταιρία ιατρικών παροχών. Άμεση πρόσληψη και 
ευέλικτο ωράριο. Τηλ: 211 5554857.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ και Τελειόφοιτοι οικονομικών 
σχολών ανεξαρτήτως φύλλου για στελέχωση 
τμήματος εξυπηρέτησης πελατών από τεχνική 
εταιρεία. Βιογραφικά στο e-mail: diy2010.com@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από κατάστημα εστίασης στο Μονα-
στηράκι για το τηλεφωνικό κέντρο του delivery. 
Επικοινωνιακή, οργανωτική με εμπειρία στις 
τηλεφωνικές πωλήσεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@meliartos.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνητές /τριες από call 
center 60 θέσεων για προώθηση συνδρομη-
τικής τηλεόρασης και σταθερής τηλεφωνίας 
στο κέντρο της πόλης. Αποδοχές εξαιρετικά 
ικανοποιητικές(μισθός,ασφάλιση υψηλό bonus 
παραγωγικότητας). Βιογραφικά στο e-mail: focus.
logistirio@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για contact center, με άνεση 
στην επικοινωνία. Πληρωμή δύο φορές το μήνα με 
bonus παραγωγικότητας. Ωράριο 4ωρο ή 6ωρο. 
Περιοχή Παλλήνη, πλησίον μετρό. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@hics.gr, τηλ: 215 5002393.

ΟΜΙΛΟΣ Εταιριών προσλαμβάνει προσωπικό 
για τα τμήματα εξυπηρέτησης πελατών. Πρωινό 
ή απογευματινό ωράριο, σταθερός μισθός. Τηλ 
επικοινωνίας: 211 5554854.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνήτριες με αποδεδειγμένη 
εμπειρία, χαρισματικές στην τηλεφωνική επι-
κοινωνία, από εταιρία τηλεφωνικών υπηρεσι-
ών. Αποκλειστικά για υπηρεσίες τηλεφωνικής 
συντροφιάς ή αστρολογίας. Τηλ: 210 8696948.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 30 έμπειρα άτομα για τηλεφωνική 
εργασία μικρών αγγελιών και πληροφορίες τη-
λεφωνικού καταλόγου. Άριστης επικοινωνιακής 
ικανότητας, ορθογραφίας, Αγγλικών και χρήση 
Η/Υ. Εργασία σε βάρδιες. Τηλ: 210 8696942.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εμπορική εταιρία για 
μερική ή πλήρη απασχόληση. Τιμή 650€. Βι-
ογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία, τιμή 700€. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα άτομα για εσωτερικές ερ-
γασίες και εξυπηρέτηση, χωρίς προϋπηρεσία. 
Γνώσεις ίντερνετ σε επίπεδο απλού χρήστη 
δεκτές. Τιμή 700€. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobn2015@gmail.com.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ /ΤΡΙΕΣ ζητούνται για ενημέρωση 
πελατολογίου μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, 
για τα προνομιακά προγράμματα γνωστής κινητής 
τηλεφωνίας σε παλαιούς και νέους συνδρομητές. 
Μηνιαίες αποδοχές 500€. Βιογραφικά στο e-mail: 
r.vorgias@plegmanet.gr, τηλ: 211 2119582.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ /ΤΡΙΕΣ με άνεση επικοινω-
νίας ζητούνται από μεγάλη εταιρία κινητής και 
σταθερής τηλεφωνίας. Παρέχεται μισθός, ΙΚΑ, 
bonus, άμεση πρόσληψη και εσωτερική εργασία 
γραφείου. Βιογραφικά στο e-mail: gougoulios@
gmail.com. τηλ: 210 9324840.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία τηλεφωνίας ζητά Τηλεφω-
νητές /τριες με προϋπηρεσία στον τομέα των 
τηλεπικοινωνιών για προώθηση σταθερής και 
κινητής τηλεφωνίας. Προσφέρονται σταθερές 
μηνιαίες αποδοχές, πλήρη ασφάλιση, bonus και 
ευκαιρίες εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: hrdpt@
icomm-plus.com.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ ζητούνται από όμιλο, για 
ενημέρωση σε προγράμματα μεγάλου παρόχου 
κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Σταθερός μι-
σθός 750€, ασφάλιση και bonus, πλησίον ΗΣΑΠ. 
Τηλ: 6936 000207.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνητές /τριες με εμπειρία 
για την προώθηση προγραμμάτων τηλεφωνίας. 
4ωρη, 5ωρη ή 8ωρη εργασία. Ώρες: 09:00-15:00. 
Σταθερός μισθός 700€, ΙΚΑ. Τηλ: 215 5602100.

ΟΜΙΛΟΣ επιχειρήσεων ζητά για άμεση πρόσληψη 
20 άτομα, για στελέχωση τηλεφωνικού κέντρου. 
Παρέχεται μισθός 750€, ασφάλιση και όλα τα 
νόμιμα extra bonus επίτευξης στόχου. Τηλ: 210 
2282023.

ΟΜΙΛΟΣ επιχειρήσεων ζητά άτομα για ενημέρωση 
σε προγράμματα υπηρεσιών υγείας. Σταθερός 
μισθός, ασφάλιση, πλησίον ΗΣΑΠ ΆΝΩ Πατησίων. 
Τηλ: 210 2282023.

ΝΕΑ εμφανίσιμη, απόφοιτη Λυκείου, με ή χωρίς 
εργατική προϋπηρεσία, δυναμική, επικοινωνιακή 
ζητείται από εταιρία για 5ήμερη πρωινή απα-
σχόληση. Μισθός 730€, ΙΚΑ. Τηλ: 210 3604836.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται άμεσα από γραφείο σταθερής 
τηλεφωνίας για θέση γραφείου. Βασικός μισθός 
400€, 4ωρη απασχόληση πρωινή ή απογευματι-
νή, ΙΚΑ, περιοχή Περιστέρι. Τηλ: 6939 001370.

ΑΤΟΜΟ ζητείται από εμπορικό όμιλο για μόνιμη 
πλήρη ή μερική απασχόληση με εμπειρία στην 
τηλεφωνική επικοινωνία. Η εταιρία παρέχει 
βασικό μισθό ασφάλιση, και άριστες συνθήκες 
εργασίας. Τηλ: 6939 001370.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά άτομα με βασικό μισθό, για τη-
λεφωνική απασχόληση. Μισθός 700€. Επιπλέ-
ον παροχές, ασφάλιση και bonus, προοπτικές 
εξέλιξης. Πλησίον ΗΣΑΠ Άνω Πατησίων. Τηλ: 
6936 000207.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ ζητά άτομα για τηλεφωνική ενημέρωση 
σε προγράμματα μεγάλου παρόχου κινητής και 
σταθερής τηλεφωνίας. Μισθός 750€, με ασφάλιση 
και bonus. Δίπλα σε ΗΣΑΠ. Τηλ: 6936 000207.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εταιρία πληροφοριών 
τηλεφωνικού καταλόγου, με εμπειρία, ευχέρεια 
λόγου, άριστο χειρισμό Η/Υ, Αγγλικά, επικοινωνι-
ακά, για 4ωρη εργασία. Απαραίτητη προηγούμενη 
απασχόληση στον τομέα τηλεπικοινωνιών. Τηλ: 
210 8696232.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα δραστήρια και υπεύθυνα 
άτομα για συνεργασία, τηλεφωνικό Promotion 
και τηλεφωνική απασχόληση στην υποδοχή 
μικρών αγγελιών. Γνώσεις Η/Υ και ευφράδεια 
λόγου απαραίτητα. 4ωρη-8ωρη απασχόληση. 
Τηλ: 210 8696209.

ΕΤΑΙΡΙΑ στην Αθήνα (κέντρο) ζητά έμπειρα άτομα 
με ευφράδεια λόγου και άριστο χειρισμό Η/Υ για 
την εξυπηρέτηση εισερχόμενων - εξερχόμενων 
κλήσεων, πληροφοριών τηλεφωνικού καταλό-
γου. 4ωρη - 8ωρη εργασία. Τηλ: 210 8696333.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εμπορική εταιρία JN 
PROMO IKE στη Γ.Τσοντού 27 - 29. Ώρες: 9:00 
- 15:30, τ.κ 54627. Τηλ: 2310 234733, 6985 
677058.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εταιρία ιατρικών καρτών 
για δημιουργία νέων τμημάτων. Ευέλικτο ωράριο, 
σταθερός μισθός, ασφάλιση. Τηλ: 211 5554823.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από Διαγνωστική Εταιρία 
για τη στελέχωση των νέων της γραφείων. 
Ανεξαρτήτου ηλικίας εμπειρίας και γνώσεων, 
για διαίρεση πελατών, καταγραφή παραγγελι-
ών και μηχανογράφηση. Υψηλές αποδοχές, πριμ, 
καριέρα. Τηλ: 211 5554805.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 7 άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας και 
εμπειρίας από οργανισμό τοποθέτησης συστη-
μάτων άεργης ισχύος για ρεσεψιόν, τηλεφωνικό 
κέντρο, αποθήκη και λογιστήριο. Ευέλικτα ωράρια: 
8ωρα,4ωρα,3ωρα,2ωρα, πρωινά ή απογευματινά. 
Σταθερός μισθός. Τηλ επικοινωνίας: 211 5554883.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 Υπάλληλοι Γραφείου ανεξαρτήτου 
ηλικίας και γνώσεων, για εμπορικό τηλεφωνι-
κό τμήμα από εταιρία τηλεοπτικών παραγωγών 
και εισαγωγών για ρεσεψιόν. Σταθερός μισθός, 
δώρα, ταξίδια. Τηλ: 211 5554883.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί άμεσα νέα -ο, για 
εποπτεία προγραμμάτων κινητής τηλεφωνίας. 
Απαραίτητη καλή επικοινωνία, Ι.Χ, και χρήση 
Η/Υ. Παρέχεται μισθός, ασφάλιση, bonus, και 
έξοδα κίνησης, τηλ: 210 9525255.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές διοργάνωσης σεμιναρίων 
από εταιρία στην Αθήνα με απαραίτητη προϋπη-
ρεσία στις τηλεφωνικές πωλήσεις. Απαραίτητα: 
γνώσεις Η/Υ - CRM και συστάσεις. Βιογραφικά 
στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φοιτητές /τριες ανεξαρτήτου εμπει-
ρίας για άμεση κάλυψη τμήματος καταγραφής 
και εξυπηρέτησης πελατών. Σταθερός μισθός, 
ευέλικτο ωράριο. Τηλ: 211 5554883.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κύριος/α για απασχόληση πρωινή ή 
απογευματινή και εξυπηρέτηση πελατολογίου. 
Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@gmail.com, 
τηλ: 6986 212664.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου από τηλεφωνικό 
κέντρο για προώθηση σταθερής τηλεφωνίας και 
συνδρομητικής τηλεόρασης. Αποδοχές εξαιρετικά 
ικανοποιητικές. Ωράριο πρωινό (9:00-15:00) ή 
απογευματινό (17:00-21:00). Κέντρο Θεσσαλο-
νίκης. Βιογραφικά στο e-mail: focus.logistirio@
gmail.com, τηλ: 2311 207475.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία, μέλος ομίλου εταιριών, 
αναζητά Υπάλληλους Ληξιπρόθεσμων Οφειλών. 
Απόφοιτοι Λυκείου και άνω, βασική γνώση Η/Υ και 
Αγγλικών. Παρέχεται μισθός και μηνιαίο μπόνους. 
Βιογραφικά στο e-mail: pasimakopoulos@icap.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εισαγωγική εταιρία ζητά Υπαλλή-
λους Γραφείου ανεξαρτήτου ηλικίας, γνώσεων 
και εμπειρίας για μηχανογράφηση, γραμματεία, 
ρεσεψιόν και τηλεφωνικό κέντρο. Ωράρια ευ-
έλικτα: 8ωρα, 4ωρα, 3ωρα, 2ωρα πρωινά ή 
απογευματινά. Τηλ: 211 5554805.

ΝΕΟΙ -ες ζητούνται από εισαγωγική εταιρία για 
τα νέα της τμήματα σε: γραμματεία, fax, reception 
και μηχανογράφηση. Σταθερός μισθός, ωράριο 
ευέλικτο. Τηλ: 211 5554148.

ΝΕΕΣ ζητούνται ως Υπάλληλοι Γραφείου από 
όμιλο υγείας για τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. 
8ωρο, 5ωρο, 4ωρο πρωινή ή απογευματινή απα-
σχόληση. Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 211 554925.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ ανεξαρτήτου ηλικίας ζητούνται 
για πρωινή ή απογευματινή τετράωρη εργασία από 
εκπαιδευτικό οργανισμό. Εργασία ευχάριστη στο 
τμήμα διαφήμισης. Όχι τηλεφωνικές πωλήσεις. 
Τηλ: 2310 307040.

ΕΤΑΙΡΙΑ ιατρικής κάρτα υγείας ζητά Υπαλλήλους 
Γραφείου, ανεξαρτήτου εμπειρίας, για ρεσεψιόν, 
αρχειοθέτηση, τηλεφωνικό κέντρο. Ευέλικτα 
ωράρια: 8ωρα, 4ωρα, 3ωρα, 2ωρα πρωινά ή 
απογευματινά. Δεκτοί φοιτητές, συνταξιούχοι 
και αλλοδαποί. Τηλ: 211 5554883.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 6 άτομα από όμιλο Υγείας για το 
τμήμα καταγραφής στοιχείων και ρεσεψιόν. 
Ωράρια ευέλικτα, υψηλές αποδοχές και άμεση 
πρόσληψη. Τηλ: 211 5554805.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου από υποκα-
τάστημα ιατρικού ομίλου για το τμήμα επιβε-
βαίωσης στοιχείων πελατών. Ωράριο πρωινό 
ή απογευματινό. Τηλ: 211 5554805.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Tηλεφωνητές-τριες από τηλεφωνικό 
κέντρο, για προώθηση ανταγωνιστικών πακέ-
των σταθερής τηλεφωνίας και συνδρομητικής 
τηλεόρασης σε σύγχρονο εργασιακό χώρο, στο 
κέντρο Θεσσαλονίκης με ικανοποιητικές αποδοχές. 
Βιογραφικά στο e-mail: focus.logistirio@gmail.
com, τηλ: 2311 207475.

Προωθητές-Merchandisers  
-Πωλήσεις Ex-Van
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία μέσα από το χώρο 
τους μέσω H/Y. Εισόδημα πάνω από το βασικό. 
Βιογραφικά στο e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτομα από εταιρία τροφίμων για 
διάφορα τμήματα, μερική απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα άμεσα για πλήρη ή μερική 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: trimin2015@
gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά άτομα για μερική ή 
πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
trimin2015@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορική ζητά άτομα με όρεξη για δου-
λειά εργατικά και διδάξιμα που ενδιαφέρονται 
για σοβαρά εισοδήματα. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με μεγάλες δυνατότητες 
ανάπτυξης πλήρους ή μερικής απασχόλησης 
που βασίζονται στην προσωπική προσπάθεια. 
Δραστηριότητα σε Ελλάδα και Εξωτερικό. Ελεύ-
θερο ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με εμπειρία για ανάπτυξη πε-
λατολογίου. Προϋπηρεσία κατά προτίμηση σε 
φούρνους, παντοπωλεία. Με ποσοστό. Βιογραφικό 
με φωτογραφία αν είναι διαθέσιμη στο e-mail: 
pnikosath@yahoo.gr, τηλ: 6987 298871.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές για προώθηση βιολο-
γικών προϊόντων με υψηλά ποσοστά κέρδους. 
Βιογραφικά στο e-mail: pasvel@hotmail.com. 
Κος Βελίκη Πασχάλης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με πλατυποδία για διαφήμι-
ση ορθοπεδικών υποδημάτων και υποδημάτων 
σιλικόνης. Τηλ: 6932 311111.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για διανομή εντύπων στην 
περιοχή του Χαλανδρίου. Κάτοικοι γύρω περι-
οχών. Ώρες 15:00 - 22:00. Τηλ: 210 6800335.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες. Τηλ: 
6936 704054.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Interlight S.A. ζητά άτομα για προ-
ώθηση προϊόντων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η 

εργασία μπορεί να είναι τηλεφωνική ή άμεση. 
Δεν απαιτείται η κατοχή κάποιου πτυχίου. Τηλ: 
6980 493231. Κος Θέμης Δρακωνάκης.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά έμπειρα άτομα εντυποδιανομών 
και τομείς διανομής στις περιοχές της Αττικής. 
Σε κεντρικά σημεία με γνώση, συνέπεια επαγ-
γελματισμό και απαραίτητο μέσο μεταφοράς. 
Τηλ: 210 8696211.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Επιχειρηματικοί Συνεργάτες σε 
εταιρία δικτυακού marketing προϊόντων υγείας 
- ευεξίας, με επικοινωνιακές ικανότητες που να 
έχουν όνειρα και είναι αποφασισμένοι να αλλάξουν 
την ζωή τους. Ε-mail: katmes62@yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες από την Mi-Chiamo 
με σκοπό να προωθήσουν υψηλής ποιότητας 
χειροποίητα παπούτσια. Βιογραφικά στο e-mail: 
partners@Mi-Chiamo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εμφανίσιμες για το Τμήμα Marketing 
με άνεση στην επικοινωνία, για συμμετοχή σε 
προωθητικές ενέργειες. Δυνατότητα μόνιμης 
εργασίας. Πολύ καλή αμοιβή. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: suncitypromotion@
gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής και διάθεσης Ιατρικών καρτών 
ζητά Υπαλλήλους Γραφείου όλων των ειδικο-
τήτων για στελέχωση νέου τμήματος. Πρωί ή 
απόγευμα, άμεση πρόσληψη. Τηλ επικοινωνίας: 
211 5554805.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για πωλήσεις - προώθηση 
προϊόντων υγείας - ομορφιάς πολυεθνικής νε-
οσύστατης στην Ελλάδα, σε ιδιώτες-επαγγελ-
ματίες, 40% και άνω ποσοστό κέρδους, δωρεάν 
εκπαίδευση, προοπτικές εξέλιξης, μόνιμη μερική 
ή πλήρης απασχόληση. Τηλ: 6945 915312.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες για προώ-
θηση βιολογικών προϊόντων. Τηλ: 6936 704054.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με εμπειρία στις πωλήσεις 
(Εξωτερικοί ή Εσωτερικοί) για ενημέρωση και 
προώθηση προγραμμάτων (κάρτα υγείας) μέσα 
από οργανωμένα αξιόπιστα δίκτυα μεγάλων φο-
ρέων, τηλ: 210 2282023.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές για door to door σε κατα-
στήματα Horeca από την Hygiene Service για το 
Νομό Αττικής. Προϋπηρεσία και ικανοποιητικό 
πακέτο αποδοχών. Βιογραφικά στο e-mail: info@
hygiene-service.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες για την 
προώθηση πακέτων και διατροφικών προϊόντων, 
με εμπειρία στις πωλήσεις και χρήση ίντερνετ. 
Άμεσο εισόδημα μερική ή πλήρη απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: moutsogloy@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης /τρια για εταιρία Δικτυακού 
Marketing, προϊόντων υγείας και ομορφιάς. Απα-
ραίτητα Απολυτήριο Λυκείου, βασικές γνώσεις 
Η/Υ, επικοινωνιακές ικανότητες και διαχείριση 
ανεξάρτητης συνεργασίας. Τηλ: 6944 727748.

ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΕΣ νέες για Promotion ζητούνται. 
Απαραίτητη η δυνατότητα εργασίας με πρόσληψη 
και ασφάλιση. New Think Promotion. Α.Παπαν-
δρέου 58 - Καλαμαριά Άγιος Ιωάννης. Εύκολη 
πρόσβαση με το αστικό Ν.6 (Στάση Α. Παπανδρέου). 
Τηλ: 2310 802340.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εμφανίσιμες νέες με άνεση στην 
επικοινωνία για συμμετοχή σε προωθητικές 
ενέργειες. Δυνατότητα μόνιμης εργασίας. Πολύ 
καλή αμοιβή. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: suncitypromotion@gmail.com, υπ’ όψιν 
τμήματος marketing

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για Προώθηση αρωμάτων. 
Τηλ: 6985 958238, κος Νίκος.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Φορέας ζητεί 4 έμπειρα άτομα 
για εργασία από το σπίτι ή το γραφείο για προώ-
θηση επιδοτούμενων σεμιναρίων. Βιογραφικά 
στο e-mail: consulting1@forum-training.gr, τηλ: 
213 0716370.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, άνεργοι, συνταξιούχοι, για 
ανάπτυξη δικτύου εταιρίας εξαιρετικού παρθένου 
ελαιόλαδου και φυτικών προϊόντων με ελάχιστη 
υποχρέωση. Μόνιμη εργασία, αποδοχές και υψηλά 
bonus. Τηλ: 6998 848310.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα 4 άτομα από γραφείο εμπορι-
κής επιχείρησης για κάλυψη θέσεων νέων τμη-
μάτων. Δυνατότητα πρωινής ή απογευματινής 
απασχόλησης. Προϋπηρεσία όχι απαραίτητη. 
Τηλ: 6973 910604.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ επεκτείνει τις δραστηριότητές της 
και ζητεί νέους Συνεργάτες για τη στελέχωση 
του δυναμικού της σε διάφορα τμήματα, άμεση 
συνεργασία, δυνατότητα για μερική ή πλήρη 
απασχόληση, αφορά ανεξάρτητη συνεργασία. 
Τηλ: 6973 910604.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ επιχείρηση ζητεί άμεσα 5 άτομα 
για όλα τα τμήματα, για συνεργασία. Παρέχε-
ται εκπαίδευση, ευέλικτο ωράριο, δυνατότητα 
ανέλιξης. Τηλ: 6973 910604.

ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΗΤΙΚΗ επιχείρηση ζητά Εξωτερικό 
Πωλητή για έλεγχο & ανάπτυξη πωλήσεων σε 
νέα σημεία κεντρικών διανομών. Εμπειρία επι-
θυμητή, όχι απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
sokoswns@otenet.gr.

ΑΤΟΜΑ (5) ζητούνται για ημιαπασχόληση από το 
συνέχεια στη σελ. 26

Περιγραφή: Η εταιρεία ΗΡΑ, η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία βρεφικών ειδών, με σύγχρονες μονάδες 
παραγωγής, 30 καταστήματα λιανικής και ανάπτυξη στο εξωτερικό, ζητά:

Brand Manager για νέο Project  
στον Κλάδο της Λιανικής Γυναικείων Ενδυμάτων

Καθήκοντα: 
•Διεκπεραίωση των συμφωνιών με προμηθευτές 
και συνεχής ανανέωση του χαρτοφυλακίου  
των προϊόντων 
•Σχεδιασμός και υλοποίηση του πλάνου  
ανάπτυξης του δικτύου 
•Διαχείριση και συνεχής ανανέωση του concept 
της εταιρείας 
•Υπεύθυνη για τα sales plans, P&L, forecasting, 
communication & PR plan 
•Εβδομαδιαία αναφορά στο γενικό διευθυντή  
της εταιρείας

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής 
•Ελάχιστη προϋπηρεσία 3 χρόνια με αποδεδειγμένα 

επιτυχημένη παρουσία σε brand management  
σε εταιρεία με δίκτυο λιανικής 
•Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής 
γλώσσας με άριστο χειρισμό γραπτού  
και προφορικού λόγου 
•Δυνατότητα να εργάζεται ανεξάρτητα  
και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες 
•Απαραίτητη η ικανότητα επικοινωνίας,  
το ενδιαφέρον για τον κλάδο της λιανικής  
και η φιλοδοξία για εξέλιξη σε ένα δυναμικό  
και οικογενειακό περιβάλλον εργασίας. 
•Δυνατότητα να αποτελεί την «πρεσβευτή»  
της εταιρείας ενώπιον πελατών, προμηθευτών 
και συνεργατών.

Βιογραφικά στο e-mail: info@irabebe.grΤο Elatos Resort & Health Club, το πρώτο ελληνικό ξενοδοχείο που αποτελείται αποκλειστικά από 
ιδιωτικά chalets βρίσκεται σε υψόμετρο 1,300 μέτρων σε ένα αλπικό τοπίο ανάμεσα σε έλατα στην 
καρδιά του Παρνασσού.

Μόλις δύο ώρες μακριά από την πολύβουη Αθήνα προσφέρει γενναιόδωρα το απόλυτο φυσικό περιβάλ-
λον, την ηρεμία, την ιδιωτικότητα των 39 chalet αλλά και τις πολυτελείς εγκαταστάσεις και υπηρεσίες 
φιλοξενίας υψηλής ποιότητας του κεντρικού club house με το εστιατόριο και μπαρ και την εσωτερική 
θερμαινόμενη πισίνα και τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις του health club.

Επιδιώκουμε την άριστη εξυπηρέτηση πελατών μέσα από την οργάνωση μιας νεαρής και δυνατής ομάδας 
προσωπικού και μιας ζεστής ατμόσφαιρας εργασίας.

Α’ Μάγειρας
Ζητούμε να προσλάβουμε Α’μάγειρα με τον οποίο θα αναπτυχθούν τα μενού και θα οργανωθεί το τμήμα 
της κουζίνας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν  
τα παρακάτω προσόντα και ικανότητες:

Απαραίτητα προσόντα 
•Προηγούμενη 3ετή εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής, τμήματος μαγειρικής

Επιθυμητά προσόντα 
•Γνώση διεθνής και ελληνικής κουζίνας 
•Γνώση συστήματος HACCP των σχετικών  
σταδίων παραγωγή

Ατομικές δυνατότητες και ικανότητες 
•Εργατικότητα, εμπιστοσύνη, δημιουργικότητα, 
προθυμία, οργανωτικός, προσαρμόσιμος

Ο μάγειρας είναι απευθείας υπόλογος στον 
assistant manager της μονάδας. Απαιτείται 
ημερήσια και εβδομαδιαία αναφορά καθώς και η 
επιτήρηση επιπέδων αποθηκών.

Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό με φωτο-
γραφία στο e-mail: hr@elatos.com

Υπεύθυνοι Ανάπτυξης Αγοράς
Οι θέσεις αφορούν τη διαχείριση πελατών χονδρεμπορίου και σημείων επιτόπιας κατανάλωσης με σκοπό 
την ανάπτυξη του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας της εταιρείας στην ακόλουθη περιοχή: Τμήμα 
Αττικής με έδρα την Αθήνα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν: 
•Νοοτροπία νικητή, πάθος για την επίτευξη στόχων, ψηλό επίπεδο ενέργειας. 
•Άριστες ηγετικές και οργανωτικές δεξιότητες 
•Εξαίρετες επικοινωνιακές δεξιότητες. 
•Επιχειρηματικό πνεύμα και εφευρετικότητα. 
•Διάθεση για εργασία σε ευέλικτο ωράριο αναλόγως των αναγκών της αγοράς. 
•Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης κατά προτίμηση στην διοίκηση επιχειρήσεων. 
•Αρίστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
•Γνώση των σύγχρονων μηχανογραφημένων εφαρμογών. 
•Δίπλωμα οδήγησης.

Η εμπειρία σε πωλήσεις, η σε τομείς της εστίασης (πχ. μπάρμαν) είναι επιθυμητή όχι όμως απαραίτητη 
αφού η εταιρεία προσφέρει πλήρες πρόγραμμα ένταξης και ανάπτυξης των απαραίτητων δεξιοτήτων.

Η εταιρεία και ο όμιλος προσφέρουν άριστες προοπτικές εξέλιξης και επαγγελματικής κατάρτισης σε 
ένα δυναμικά εξελισσόμενο εργασιακό περιβάλλον με συνεχή εκπαίδευση καθώς και ανταγωνιστικό 
πακέτο αποδοχών το οποίο περιλαμβάνει επιπλέον ιατροφαρμακευτική ασφάλιση και ασφάλεια ζωής.

Υποβολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@beverage-world.gr μέχρι 15/2/2015.

Υπεύθυνος/νη Καταστήματος
Ζητάει η Γαλλική αλυσίδα παιδικών ενδυμάτων ORCHESTRA, για το κατάστημά της στα Τρίκαλα.

Αποστολή βιογραφικών στο  e-mail: info@orchestrahellas.gr,  fax: 210 9887829 αναγράφοντας τον 
κωδικό ORC-TR1.

About LCC: A pioneer in the industry since 1983, LCC has performed technical services for the largest 
wireless operators in North and South America, Europe, The Middle East, Africa and Asia. The Company 
has worked with all major access technologies (including LTE, WiMAX, HSPA, EV-DO, CDMA, EDGE 
and GSM) and has participated in the success of some of the largest and most sophisticated wireless 
systems in the world.

We bring local knowledge and global capabilities to our customers, offering innovative solutions, 
insight into cutting-edge developments and delivering solutions that increase business efficiencies. Our 
service offering includes consulting, design, deployment, performance and operations and maintenance 
services and training through the world-renowned Wireless Institute. 

Optimisation Engineers  
(Job Code: LCC-OP-W06-2015)

Location: Greece

Job description: LCC is looking for senior level UMTS/LTE optimization engineers for work on an 
existing / growing network in Greece.

Candidates should meet the following criteria: 
•5+ years of relevant wireless experience, including mostly LTE, but also UMTS and GSM. 
•Experience with optimization and multiband tuning with specific LTE equipment vendors extensive 
experience proposing post-launch optimization changes and tracking improvements towards target 
KPIs/SLAs. 
•Extensive experience with local and global parameter changes and their impact. 
•Experience working with various networks such as GSM UMTS LTE; and extensive experience with 
data collection tools (such as TEMS, Nemo, Swissqual, etc.) and post-processing tools like ACTIX 
Analyser, Nemo Analyse, NQDI, WindCatcher, Mapinfo, etc. 
•Have the ability to supervise and lead junior engineers in performing optimization tasks. 
•Experience creating drive routes, drive testing, post-processing, and analyzing results. 
•Solid knowledge of MS office tools - especially Excel. 
•Experience in project management, project implementation and process improvement. 
•Strong organizational, inter-personal, facilitator and communication skills. 
•Employer will test technical skills

Job requirements: 
•Requires a BS degree or equivalent in electrical engineering or a closely related field and five 
years of RF network design experience 
•Requires an in-depth understanding of the details surrounding Radio Frequency (RF) network 
design, capacity planning, optimization and performance engineering. 
•Experience working with various networks such as LTE / UMTS / GSM

Send your CV to the following e-mail: greece@lcc.com, website: www.lcc.com

Ιατρός
Σε αναμονή ειδικότητας ζητείται για την Αθήνα, από τoν όμιλο Figura για εφαρμογή φωτοαποτρίχωσης. 

•Απαραίτητη εκπληρωμένη υπηρεσία υπαίθρου.

Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: figuragr@gmail.com. Τηλ: 210 3232325.

Entry Level Staff
We are a leading company in the IT sector in Greece.

With our technology and our sectoral expertise, we are serving large and medium organizations. Our 
clients are large corporations, financial institutions, telecom companies, utilities & governmental 
organizations and multinational companies. We have offices in Greece, Israel, and clients in 20 countries 
mainly in Europe.

We are recruiting to add new members to our team for a starting position in our administration department 
and especially in credit department.

This is a unique opportunity to work for a dynamic company that offers excellent working conditions and 
international career opportunities and work close to the company’s top management. Please follow 
the link to the detailed job description: http://tinyurl.com/kfb7dnt.

Please follow the link for a description of the benefits: http://tinyurl.com/kxhnfml. If you would like to be 
part of our team, please read a brief about our recruiting process: http://tinyurl.com/ldf6sgj and start 
the process by filling the online application form from the following link: http://tinyurl.com/pt8utp4.

Ζητούνται άτομα για:
Προώθηση Προγραμμάτων  

Πρωτοβάθμιας Υγείας
•ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΡΟΝ του ομίλου νοσοκομείων ΥΓΕΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ - ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ 
•ΜΕΤΡΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟΝ του ομίλου νοσοκομείων ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Οι θέσεις αναφέρονται σε: 
•5 εσωτερικές στο τηλεφωνικό κέντρο (εξερχόμενες κλήσεις) 4ωρη απογευματινή εργασία  
(κωδ. NHS 41) 
•5 εξωτερικές (εξωτερικοί πωλητές) 8ωρη πρωινή εργασία (κωδ. NHS 42)

Παρέχονται μισθός - ασφάλιση ΙΚΑ - bonus επίτευξης στόχων.
Άμεση πρόσληψη. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Τηλ. επικοινωνίας: 210 7716706, 
fax αποστολής βιογραφικών 210 7716708, e-mail: nhs@whiteup.gr
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χώρο τους, για το χώρο της διατροφής, άμεση 
ανεξάρτητη συνεργασία μετά από σύντομη εκ-
παίδευση. Τηλ: 6973 910604.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ εταιρία ζητεί άμεσα Συνεργάτες, 
παρέχεται δωρεάν εκπαίδευση, ελευθερία ωραρί-
ου, εργασία και από τον χώρο σας, ικανοποιητικές 
αποδοχές, όχι πλασιέ ή ντίλερ. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για ανεξάρτητη συνεργασία 
για πλήρη ή μερική απασχόληση, δυνατότητα 
εργασίας απ’ το σπίτι, βασικές γνώσεις ίντερνετ 
απαραίτητες. Τηλ: 6973 910604.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στο χώρο του Marketing αναζητά 
νέες για τη στελέχωση θέσεων Promoters για τις 
προωθητικές ενέργειες της εταιρίας Cosmote. Η 
εταιρία προσφέρει: Σταθερό μισθό με ασφάλιση 
συν bonus. Ευέλικτο ωράριο εργασίας. Τηλ: 210 
3628371.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στο χώρο του Marketing αναζητά 
νέες για τη στελέχωση θέσεων Promoters για τις 
προωθητικές ενέργειες της εταιρίας Vodafone. 
Προσφέρονται: Σταθερός μισθός με ασφάλιση 
συν bonus. Ευέλικτο ωράριο εργασίας. Τηλ: 
210 3628371.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι Συνεργάτες για σταθερό ει-
σόδημα. Τηλ: 6945 692069.

ΒIOMHXANIA τροφίμων αναζητά νέες δραστήριες, 
με άνεση στην επικοινωνία και προϋπηρεσία στο 
αντικείμενο, για προώθηση πωλήσεων σε S/M. 
Παρέχονται ανταγωνιστικές αποδοχές. Βιογραφικά, 
με φωτογραφία, στο e-mail: sales1@ferro.gr.

 

Στελέχη Λιανικής Πώλησης- 
Εμποροϋπάλληλοι
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 Πωλητές /τριες από εταιρία πο-
λυεθνική, με προϊόντα υψηλής ποιότητας, και 
3 Μάνατζερ, για δημιουργία νέου project. Τηλ: 
6944 727748.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ εστίασης ζητούν Πωλήτριες 
με ελάχιστη προϋπηρεσία 2 ετών στη λιανική. 
Θα εκτιμηθούν επιπλέον γνώση Αγγλικών και 
απόφοιτοι από σχολές μαγειρικής. Βιογραφικά, 
με Φωτογραφία, στο e-mail: hr@mongo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια σε κατάστημα αρωμάτων 
στη Λάρισα, με εμπειρία στις πωλήσεις, ευχάριστη 
προσωπικότητα, άριστες επικοινωνιακές ικανό-
τητες, καλή γνώση Αγγλικών και καλή γνώση 
χειρισμού Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: aromas.
larisa@outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια πλήρους απασχόλησης, 
σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας με προϋπη-
ρεσία στις πωλήσεις και ιδανικά στο χώρο των 
τηλεπικοινωνιών. Περιοχή Χολαργός. Παρέχο-
νται μισθός και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv.shop2015@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για μπουφέ - καφεκοπτείο 
με εμπειρία στον Άγιο Δημήτριο. Βιογραφικά στο 
e-mail: kapotaros@yahoo.gr, τηλ: 6973 410995.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες σε αρτοζαχαροπλαστείο 
στην περιοχή Π. Συνδίκα. Μία για πλήρη απασχόληση 
και μία για μερική. Πληροφορίες 11:00 - 13:00 
καθημερινά. Τηλ: 6979 118815.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια σε κατάστημα εταιρίας κι-
νητής τηλεφωνίας. Αρχικά 4ωρης απασχόλησης 
με προοπτική 8ωρης στο κέντρο Θεσσαλονίκης. 
Βιογραφικά στο e-mail: ts konstantinoupol@
windstores.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια μερικής απασχόλησης, 
πενθήμερη εργασία για κατάστημα λιανικής πώλη-
σης. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών και Ms Office. 
Προϋπηρεσία μέχρι 2 έτη θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά 
στο e-mail: mflp@charagionis.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια από εταιρία ειδών Βι-
βλιοχαρτοπωλείου για το υποκατάστημα της στην 
περιοχή της Νίκαιας και του Μενιδίου. Ωράριο 
σπαστό. Βιογραφικά στο e-mail: info@hartorama.
gr, fax: 210 5147588, τηλ: 210 5140060.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια από κατάστημα της Wind 
στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Απαραίτητη η προ-
ϋπηρεσία σε καταστήματα κινητής τηλεφωνίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: telecommun46@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια από κατάστημα στον Γέρακα 
για μόνιμη εργασία (ώρες καταστημάτων). Προ-
ϋπηρεσία απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
e-mail: 3Adlyssari@gmail.com, τηλ: 210 6611595.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για night club στην περιοχή 
Έυοσμος Θεσσαλονίκης Μ Ασίας 85. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 6986 166600, Kος Δημήτρης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες με προϋπηρεσία για πλήρη 
ή μερική απασχόληση από αρτοζαχαροπλαστείο 
στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@albus.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες πεπειραμένες για ζαχαρο-
πλαστείο στα Σπάτα. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@despina.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με άριστη γνώση του ανταλ-
λακτικού - τρακτέρ για πλήρη απασχόληση σε 
κατάστημα στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Εμπειρία 
στη λιανική πώληση θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@xaliamadas.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για μικρό Cafe Bar Αντωνίου Νάστου 

21 περιοχή Δελφών. Ώρες επικοινωνίας: 14:00 
- 18:00 και 20:00 - 22:00. Τηλ επικοινωνίας: 
6978 860084.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα έμπειρα για Internet Cafe. 
Τηλ: 6983 204926.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για μίνι - μάρκετ. Nέα, 
έμπειρη, επικοινωνιακή, συνεργάσιμη με γνώση 
Η/Υ και πελατοκεντρική αντίληψη. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: mtsorba@hotmail.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με εμπειρία σε ΟΠΑΠ. Βιογρα-
φικά στο e-mail: tasosst@yahoo.gr, τηλ: 210 
2751761, 6944 763676.

H ALMECO Α.Β.Ε.Ε. ηγέτης στο επαγγελματι-
κό έπιπλο, ζητά Πωλητή για το κατάστημα της 
Αθήνας. Επιθυμητή εμπειρία στο έπιπλο, γνώση 
Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@almeco.gr, κωδ: ΠΑ:.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για αρτοζαχαροπλαστείο στην 
Ανατολική Θεσσαλονίκη (Καλαμαριά). 5ήμερο, 8 
ώρες, 2 βάρδιες (5:30-14:00 και 14:00-22:30), 
με βασικό μισθό. Απαραίτητη η κάρτα ανεργίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: bikoulamo@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για e-shop, με γνώσεις 
μηχανογράφησης, εμπορικών προγραμμάτων 
και Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: danae@
oenocosmos.gr.

ΑΛΥΣΙΔΑ επώνυμων ανδρικών ενδυμάτων 
αναζητά Πωλητές -τριες με εμπειρία για 
πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
portobellos_korydallos@yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες με απαραίτητη γνώση 
Αγγλικών για μπουτίκ ρούχων στη Σαντορίνη. 
Τηλ:6977 770018.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές - τριες για κοσμήματα και 
αξεσουάρ. Πληρωμή με ποσοστά. Βιογραφικά 
στο email: assininam@hotmail.com.

ATOMA ζητούνται από κατάστημα ειδών γάμου 
και βαπτίσεως για διάφορες κατασκευές οικο-
τεχνίες. Τηλ: 6972 180259.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ζητεί νέα για ταμείο-παραγγελιο-
ληψία με γνώσεις Η/Υ, απαραίτητη προϋπηρεσία, 
μόνιμη απασχόληση, περιοχή Χολαργός. Τηλ: 
210 6543065.

ΠΩΛΗΤΗΣ έμπειρος ζητείται από εργοστάσιο 
επίπλων, για τη στελέχωση του υποκαταστήματος 
μας. Βιογραφικά στο e-mail: info@electra.com.
gr, περιοχή Μαρούσι. Τηλ: 2310 706341, Fax: 
2310 759477.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από μεγάλο ηλεκτρονικό κατά-
στημα, με γνώσεις Η/Υ και Αγγλικών. 5ωρο, 
μισθός, ασφάλιση, προοπτικές ανάπτυξης. Ώρες 
επικοινωνίας: 11:00 - 13:00. Τηλ: 211 8005787.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ζητούνται για πώληση καλλυντι-
κών σε κατάστημα Hondos Center. Απαραίτητη 
σχετική προϋπηρεσία μισθός, ασφάλιση, bonus, 
μόνιμη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
i.archontopoulou@brandit.gr, τηλ: 210 5753348, 
κα Αρχοντοπούλου.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από κατάστημα δερμάτινων 
ενδυμάτων στη Χαλκιδική. Ένσημα, 750€, μπόνους, 
διαμονή. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε πωλήσεις 
και η γνώση Σέρβικης και Αγγλικής γλώσσας. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: b2b@
dermatina100.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για Βakery Cafe, με σχετική 
εμπειρία, χαμόγελο ευγένεια, γνώση καφέ, άνεση 
στην πώληση. Τηλ:6944 768374.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες στο market του ξενο-
δοχείου Potidea Palace Hotel 4* στη Χαλκιδική. 
Προϋπηρεσία, γνώση Ρωσικών και Αγγλικών 
απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: info@potidea-
palace.gr, τηλ: 23730 41653.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούνται για κατάστημα καλλυντικών 
στο κέντρο της Αθήνας με γνώση του αντικειμένου 
για 6ωρη 6ήμερη απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: amystilvi@gmail.com, fax: 210 3253725.

O ΟΜΙΛΟΣ Diana group Hotels ζητεί για τη σεζόν 
2015: Κρεοπώλη. Απαραίτητα Προσόντα: Καλή 
γνώση τεμαχισμού κρεάτων. Προϋπηρεσία του-
λάχιστον 2 έτη σε παρόμοια θέση. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@dreamlandvillas.gr.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ γυναικείων κουστουμιών στο κέ-
ντρο ζητά Πωλήτριες. Απαραίτητη προϋπηρεσία, 
χειρισμός Η/Υ, καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. 
Βιογραφικά στο e-mail: lanaliscompany@gmail.
com.

ΠΩΛΗΤΗΣ /τρια ζητείται από γνωστή αλυσίδα 
καταστημάτων υποδημάτων. Διεύθυνση καταστή-
ματος: Παπακυριαζή 23, Λάρισα. Προϋπηρεσία 
επιθυμητή. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο 
e-mail: workwithus@fratellikarida.com.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται Πωλητές -τριες με εμπειρία για 
να δουλέψουν σε ένα πολυχώρο εστίασης στον 
Άλιμο. Βιογραφικά στο e-mail: ioannasproject@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Φαρμακείου για μόνιμη απα-
σχόληση σε φαρμακείο στους Αμπελοκήπους. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία, πτυχίο και γνώσεις 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: info@healthonline.
gr, τηλ: 6974 095638.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος με κάρτα ανεργίας, για εργασία σε 
εμπορικό κατάστημα στο Κέντρο Θεσσαλονίκης. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@telidis.com, τηλ: 
2310 536614.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ ζητείται για κατάστημα ειδών 
κομμωτηρίου. Απαραίτητα Αγγλικά και χρήση 
Η/Υ. Συνεχές ωράριο. Τηλ: 2310 747170, ώρες 
καταστημάτων.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για εργασία σε περίπτερο. Τηλ: 
6970 091995.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδών βιβλιοπωλείου ζητεί Πωλητή - 
Πωλήτρια για το υποκατάστημά της στην περιοχή 
του Μενιδίου. Ωράριο σπαστό. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@hartorama.gr, τηλ: 210 5140060, 
fax: 210 5147588.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδών βιβλιοπωλείου ζητεί Πωλητή - 
Πωλήτρια για το υποκατάστημά της στην περιοχή 
της Νίκαιας. Ωράριο σπαστό. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@hartorama.gr, τηλ: 210 5140060, 
fax: 210 5147588.

ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών ζητά Αισθητικούς με 
πείρα για καταστήματα καλλυντικών στα Βό-
ρεια προάστια. Βιογραφικά στο e-mail: info@
gavrilisgroup.eu, τηλ: 210 4225641.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με εμπειρία για κατάστημα 
γυναικείων νεανικών ενδυμάτων στον πεζόδρομο 
Περιστερίου. Μόνο μόνιμη απασχόληση και μόνο 
σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 210 5773791.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι οπωροπωλείου και 
βιβλιοπωλείου με προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: kosmosepe@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, έμπειρη για το ταμείο σε γυράδικο 
στη Μπότσαρη. (Απαιτούνται γνώσεις Η/Υ). Τηλ: 
6980 603100, ώρες επικοινωνίας 09:00 - 21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος με εκπληρωμένη στρατιωτική 
θητεία για εργασία σε κατάστημα στο Μοσχά-
το. Ωράριο 8ωρο σπαστό. Απαραίτητο δίπλωμα 
αυτοκινήτου. Καλή γνώση H/Y και Αγγλικών. 
Τηλ: 210 4811792.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με κάρτα ανεργίας. Πώληση 
ρούχων και e-shop στο Περιστέρι. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία, καλή γνώση social media. Βιογρα-
φικά, με φωτογραφία, στο e-mail: tzeims66@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για Υπάλληλος σε βιβλιοπωλείο 
στο εμπορικό κέντρο Κosmopolis στην Κομοτηνή. 
Στο θέμα να αναγράφεται ο κωδικός καταστή-
ματος KM140. Bιογραφικά στο e-mail: mr@
nakasgroup.gr.

Στελέχη Πωλήσεων B2B 
-Μηχανικοί Πωλήσεων
ΕΤΑΙΡΙΑ τροφοδοσίας σε χώρους μαζικής εστί-
ασης ζητά Εξωτερικό Πωλητή για Θεσσαλονίκη 
και Χαλκιδική. Βιογραφικά στο e-mail: info@
cosmosfood.gr, Κα Τρικαλιώτη Μαρία.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής-διάθεσης εκπαιδευτικού 
υλικού ζητά 2 άτομα με εμπειρία στις πωλήσεις, 
κατόχους ΙΧ. Διαπραγματευτική ικανότητα, άνεση 
στην επικοινωνία για επαφές με σχολεία δήμους. 
Θα προτιμηθούν εκπαιδευτικοί. Βιογραφικά στο 
e-mail: pr@paraskhnio.gr, κωδ: ΕΚΠ.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία συσσωρευτών και λιπα-
ντικών αυτοκινήτου ζητά Εξωτερικό Πωλητή. 
Σπουδές - προϋπηρεσία θεμιτές. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@e-motus.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής. Επιθυμητή 
εμπειρία σε τρόφιμα - ζαχαρώδη ποτά. Χονδρική 
πώληση. Η εταιρία εδρεύει στο Μαρκόπουλο 
Μεσογαίας. Έχει αντικείμενο τους ξηρούς καρ-
πούς, τα αποξηραμένα φρούτα και χυμούς. Τηλ: 
22990 40907.

Η MEDILCO Hellas AE ζητά Διευθυντή Πωλήσεων. 
Βασική προϋπόθεση πολύ καλή γνώση της ελλη-
νικής αγοράς λιπασμάτων - 5ετής προϋπηρεσία 
σε παρόμοια θέση - Αγγλικά καλά. Ήθος - όρεξη 
για δουλειά και ανάπτυξη καριέρας. Φωτογραφία 
απαραίτητη. E-mail: info@medilcohellas.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Στελέχη Πωλήσεων δραστήρια με 
εμπειρία στις πωλήσεις για συνεργασία. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για κάλυψη τμημάτων συντο-
νισμού, οργάνωσης και εποπτείας εμπορικής 
επιχείρησης. Βιογραφικά στο e-mail: trimin2015@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για συνεργασία ως επικε-
φαλής στους τομείς ανάπτυξης - οργάνωσης 
- στελέχωσης, από εμπορική εταιρία Ευέλικτο 
ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: trimin2015@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με γνώσεις Η/Υ για εργασία 
μέσα από το χώρο τους. Βιογραφικά στο e-mail: 
trimin2015@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά άτομα για μερική ή 
πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για την κάλυψη δικτύου πω-
λήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@
gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία αναζητεί νέα για υποστήριξη 
εμπορικού τμήματος. Άριστη γνώση Aγγλικών 
και H/Y. Γνώσεις διεκπεραίωσης διαγωνισμών 
δημοσίου και εμπορικής διαχείρισης, (παραγγελίες 
/ after sale support). Βιογραφικά στο e-mail: 
iografika.trend@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Πωλητής από την Περιφέρεια 
της Κεντρικής Μακεδονίας με αποδεδειγμένη 
πολυετή εμπειρία, από μεγάλη εταιρία του κλά-
δου των ανταλλακτικών αυτοκινήτων με έδρα 
τον Ν.Πέλλας. Βιογραφικά στο e-mail: info@
autominos.gr, τηλ: 2381 083150.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτιδα από νέα επιχείρηση δι-
εθνούς εμπορίου με καλή χρήση Η/Υ, Αγγλικά, 
αντίληψη, ικανότητες επικοινωνίας. Προϋπηρεσία 
επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη. Βιογραφικά στο 
e-mail: gxtgroup@gmail.com, κωδ: Syn1-sk.

H ΕΤΑΙΡΙΑ Medilco Hellas AE ζητά Γεωπόνο/
Πωλητή Υπεύθυνο των Νομών Θεσπρωτίας - 
Άρτας. 5ετής προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση-
τοπική καταγωγή. Ταλέντο στις πωλήσεις, ήθος, 
όρεξη για δουλειά. Φωτογραφία απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@medilcohellas.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Μ.E ταχύτατα αναπτυσσόμενη ζητά 
Συνεργάτες στον τομέα των ΜΜΕ για συνεργα-
σία. Επιθυμητή εμπειρία στις πωλήσεις και στο 
marketing για ανάπτυξη εμπορικού δικτύου. Τηλ: 
215 5516402, ώρες επικοινωνίας: 11:00 - 20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής από δημιουργικό γραφείο 
για συνεργασία. Τηλ: 211 2145055.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης /α για πωλήσεις πόρτα - 
πόρτα. Πολύ καλές αποδοχές και προοπτικές με 
χρήσιμο και φθηνό προϊόν. Βιογραφικά στο e-mail: 
osynergatis_sas@yahoo.gr, τηλ: 6989 169316.

Η ALCAR (ζάντες αλουμινίου - εξοπλισμός 
συνεργείου) ζητά Πωλητή για το λεκανοπέδιο 
Αττικής. Αμοιβή με προμήθεια. Βιογραφικά στο 
e-mail: sales@ahb.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Εργάνη ΑΕ αναζητά Πωλητή /τρια 
Χονδρικής Οπτικών Ειδών για την περιοχή της 
Αθήνας. Βιογραφικά στο email: erghani@erghani.
gr, ή στο fax: 210 7796891.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα άτομα από γραφείο εμπορι-
κής επιχείρησης για την κάλυψη 4 θέσεων στα 
τμήματα της. Δυνατότητα μερικής απασχόλησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@gmail.com, 
τηλ: 6972 449116.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εμπορική εταιρία για 
ανάπτυξη των υποκαταστημάτων της στην Αθήνα. 
Παρέχεται εκπαίδευση, πλήρης ή μερική απα-
σχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: elsaloyr@
gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο χώρο των τροφίμων ζητά Εξωτερικό 
Πωλητή για την παρακολούθηση και ανάπτυξη του 
πελατολογίου Αττικής. Απαραίτητη η προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: exports@lawyer.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Επόπτες από εμπορική επιχείρηση 
για ανάπτυξη πελατολογίου, έλεγχο και διεύρυνση 
ομάδας. Παρέχεται εκπαίδευση, ευέλικτο ωρά-
ριο και ευχάριστο περιβάλλον. Βιογραφικά στο 
e-mail: elsaloyr@gmail.com, τηλ: 6941 591109.

Η H.C.N αναζητά Στέλεχος Ανάπτυξης Δικτύου 
Πωλήσεων (κάτοικος Θεσ/νικης). Απαραίτητη 
αποδεδειγμένη εμπειρία στον χώρο των πωλήσε-
ων, ανάπτυξη και διαχείριση πελατολογίου B2C 
και B2B. Βιογραφικά στο e-mail: office@hcn.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εξωτερικοί Συνεργάτες με επιθυ-
μητή προϋπηρεσία στις πωλήσεις, άνετοι και 
επικοινωνιακοί, με θέληση για επιτυχία και συ-
νεταιρισμό. Βιογραφικά στο e-mail: k.skourtas@
globalassociation.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες /τριες για στελέχωση 
αντιπροσωπείας νέας Αμερικάνικης εταιρίας 
Δικτυακού Marketing προϊόντων/υπηρεσιών. 
Απαραίτητα καλή χρήση Η/Υ, επικοινωνιακές 
ικανότητες και διαχείριση ανεξάρτητης συνερ-
γασίας. Προϋπηρεσία δεν απαιτείται. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: manosgroupmlm@
gmail.com. Θέση:M1-sk.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ National Acounts Manager με εμπει-
ρία στα καταναλωτικά από μεγάλη βιομηχανική 
εταιρία στον χώρο των τροφίμων. Παρέχεται 
ανταγωνιστικό πακέτο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@ferro.gr, κωδ: nam.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα που επιθυμούν να αλλάξουν 
το εισόδημά τους. Τιμή 980€. Βιογραφικά στο 
e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με μεγάλες δυνατότητες 
ανάπτυξης πλήρους ή μερικής απασχόλησης 
που βασίζονται στην προσωπική προσπάθεια. 
Δραστηριότητα σε Ελλάδα και Εξωτερικό. Ελεύ-
θερο ωράριο. Τιμή 1.200€ Βιογραφικά στο e-mail: 
trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο άμεσα για την ανάπτυξη εταιρίας 
με εμπορική δραστηριότητα, υψηλό εισόδημα. 
Τιμή 1100€. Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτομα από εταιρία τροφίμων για 
διάφορα τμήματα, μερική απασχόληση, εισοδήματα 
από 500€. Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για συνεργασία ως επικεφαλής 
στους τομείς ανάπτυξης - οργάνωσης- στελέχω-
σης. Ευέλικτο ωράριο. Τιμή 900€. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά 3 άτομα για άμεση συ-
νεργασία. Τιμή 900€. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από εμπορική εταιρία για μερική 
ή πλήρη απασχόληση. Τιμή 700€. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για άμεση συνεργασία. Τιμή 
650€. Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.
com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτομα από εμπορική εταιρία, 
δραστήρια με όρεξη για δουλειά για κάλυψη 
των τμημάτων της. Τιμή 700€ Βιογραφικά στο 
e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορική ζητεί άτομα με όρεξη για δου-
λειά εργατικά και διδάξιμα που ενδιαφέρονται 
για σοβαρά εισοδήματα. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobn2015@gmail.com.

ΝΕΑ ζητείται από εμπορικό όμιλο για μόνιμη, 
πρωινή ή απογευματινή εργασία. Υπεύθυνη, εμ-
φανίσιμη, οργανωτική με δικό της μεταφορικό 
μέσο Ι.Χ. ή μότο. Τηλ: 6973 375981.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια από εταιρία με τουριστικά 
είδη. Απαραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: vagmar@windowslive.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα δύο άτομα από εταιρία 
Τεχνολογίας, για τη στελέχωση του τμήματος 
πωλήσεων και την διαχείριση -ανάπτυξη πελα-
τολογίου. Μόνιμη εργασία με ΤΠΥ και ελκυστικό 
πακέτο αποδοχών με προοπτικές. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@2ipowerpro.gr, τηλ: 210 4082557.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες έμπειροι 
στις πωλήσεις. Πλήρης απασχόληση, με άριστες 
επικοινωνιακές ικανότητες, επαγγελματισμό, 
προσεγμένη εμφάνιση και μεταφορικό μέσο(όχι 
απαραίτητο). Παρέχεται εκπαίδευση δωρεάν και 
υποστήριξη με πολλά bonus. Ώρες: 10:00-18:00 
μμ. Τηλ: 6938 349675.(όχι απόκρυψη).

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι / νέες από εταιρία πλαστικού 
βιομηχανικού υλικού συσκευασίας στη Θεσσαλο-
νίκη. Απαραίτητη γνώση Ισπανικών και προϋπη-
ρεσία σε ανάλογη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: 
contact@multitank.net.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για το τμήμα Πωλήσεων με 
ή χωρίς εμπειρία για εκπαίδευση και εργασία 
ως Πωλητές /τριες στο χώρο της διαφήμισης. 
Δυνατότητα εξέλιξης. Βιογραφικά με φωτογρα-
φία στο e-mail: suncitypromotion@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα ως ανεξάρτητοι Εξωτερικοί 
Πωλητές σε δικό τους πελατολόγιο στον χώρο 
της υγείας και της ομορφιάς, για νεοσύστατη στην 
Ελλάδα πολυεθνική, αμοιβές ικανοποιητικές με 
ποσοστά και bonus, και προοπτικές καριέρας. 
Βιογραφικά στο e-mail: ioannav77@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 Συνεργάτες για την ανάπτυξη δι-
κτύου (πωλήσεων) από δυναμική αναπτυσσόμενη 
εταιρία με πρωτοποριακά και καινοτομικά προ-
ϊόντα, ευκαιρία καριέρας, δυνατότητες εξέλιξης 
και υψηλές αμοιβές. Τηλ: 6944 727748.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για συνεργασία με εμπορική 
επιχείρηση, άμεσο ξεκίνημα. Ωράριο ευέλικτο, 
δυνατότητα εργασίας από το χώρο τους. Βασικές 
γνώσεις Η/Υ επιθυμητές. Βιογραφικά στο e-mail: 
tzaneti.n@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα από εμπορική εταιρία για 
στελέχωση νέων τμημάτων, απαραίτητες γνώ-
σεις ίντερνετ. Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@
gmail.com, τηλ: 6986 212664.

ΕΤΑΙΡΙΑ εκμισθώσεων αυτοκινήτων ζητά άτομο 
για το Τμήμα Πωλήσεων στο Γέρακα. Προσό-
ντα: Αγγλικά, γνώση χειρισμού Η/Υ και δίπλωμα 
οδήγησης. Βιογραφικά στο e-mail: financial@
drive-hellas.gr.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ επιχείρηση με αντικείμενο την 
κατασκευή, ζητά Πωλητές με γνώσεις και εμπει-
ρία στις πωλήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 
Παρέχουμε αυτοκίνητο και εταιρικό κινητό τη-
λέφωνο. Τηλ: 6946 190918.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες για τον 
τομέα των Πωλήσεων - Εξυπηρέτηση πελατών, 
και για την οργάνωση δικτύου συνεργατών. Δυ-
νατότητα εξέλιξης, μερική ή πλήρης απασχόληση. 
Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες για το τμήμα Πωλή-
σεων με εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων, από 
μεγάλη διαφημιστική εταιρία, για εκπαίδευση και 
εργασία στο χώρο της διαφήμισης. Δυνατότητα 
εξέλιξης. Βιογραφικά με φωτογραφία στο email: 
suncitypromotion@gmail.com.

ΠΩΛΗΤΕΣ B2B στον κλάδο Horeca ζητά η Hygiene 
Service για το Νομό Αττικής. Προϋπηρεσία 3 ετών 
και ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@hygiene-service.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής για πωλήσεις 
B2B, προώθηση και πώληση προϊόντων. Προ-
σφέρεται: Σταθερός μηνιαίος μισθός, υψηλά 
bonus επίτευξης στόχων και ΙΚΑ. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@somon.gr, fax: 2310 252522.

συνέχεια στη σελ. 28

ΟΜΙΛΟΣ
Από διεύθυνση H.R. ομίλου επιλογής προσωπικού και για επιχειρησιακό project’s χρηματοοικο-
νομικού ομίλου ζητούνται:

Στελέχη Διοίκησης
Που θα στελεχώσουν  
τις παρακάτω θέσεις  
εργασίας:  
•Συντονιστής ομάδας πωλήσεων 
(managers πωλήσεων) 
•Στέλεχος διοικητικής  
υποστήριξης 
•Υπεύθυνος εκπαίδευσης- 
παραγωγής

Επιθυμητά προσόντα: 
•Ηλικία άνω των 26 ετών 
•Πτυχίο ανώτατης και ανώτερης 
εκπαίδευσης 
•Επικοινωνιακές  
και διαπραγματευτικές  
ικανότητες 

•Προφίλ προσωπικότητας  
με αντίληψη, οξυδέρκεια,  
δυναμισμό και ωριμότητα. 
•Εστίαση στην επίτευξη  
μετρήσιμων στόχων 
•Διάθεση προσωπικής  
ανάπτυξης και φιλοδοξία  
για επαγγελματική εξέλιξη 
•Απαραίτητη εργασιακή 
εμπειρία σε τομείς: 
management, marketing,  
διοίκησης 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία  
σε κλάδους υπηρεσιών

Παροχές: 
•Σταθερές απολαβές  

και (εξαιρετικό σύστημα  
προμηθειακών απολαβών  
& bonus παραγωγικότητας 
βάση στόχων) 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας 
και ανταγωνιστικό πλαίσιο 
ομαδικής ασφάλισης  
•Διαρκείς εκπαίδευση -  
υποστήριξη και παρακίνηση 
•Προοπτικές εξέλιξης  
σε ανώτατες θέσεις  
χρηματοοικονομικής διοίκησης 
του ομίλου.

Επικοινωνία:  
•Σοφία Τσακίρογλου,  
τηλ: 2109986750

Η εταιρεία OLIVEWAY ABEE μια από τις ηγετικές εταιρείες στο χώρο της παραγωγής και της εμπορίας 
φυσικών καλλυντικών προϊόντων αναζητά υπεύθυνο πωλήσεων με έδρα την Αθήνα.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα εφαρμόσει τη συνολική στρατηγική πωλήσεων της εταιρείας, αξιοποιώντας 
το ήδη υπάρχον δίκτυο πωλήσεων και δημιουργώντας σταθερές σχέσεις με νέους υποψήφιους πελάτες.

Υπεύθυνος Πωλήσεων
Βασικές αρμοδιότητες: 
•Υπεύθυνος για την ανάπτυξη 
πελατολογίου εντός και εκτός 
Ελλάδος 
•Επικοινωνία με πελάτες  
του εξωτερικού 
•Εφαρμογή της εμπορικής  
και πιστωτικής πολιτικής 
•Παρουσίαση νέων project 
της εταιρείας σε υποψήφιους 
συνεργάτες

Απαραίτητα προσόντα: 
•Σπουδές ανωτέρας  
εκπαίδευσης 
•Μεταπτυχιακές σπουδές  
θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν 

•Τουλάχιστον 6ετή  
αποδεδειγμένη εμπειρία  
σε πωλήσεις, στη διαχείριση 
πελατολογίου και στην ανάπτυξη 
δικτύου 
•Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία  
σε πωλήσεις στο χώρο  
της κοσμετολογίας. Εμπειρία 
στο χώρο των φυσικών  
καλλυντικών και γνώση 
πελατολογίου θα θεωρηθεί 
επιπλέον μεγάλο προσόν. 
•Γνώσεις των όρων  
της διεθνούς εμπορίας  
και των διαδικασιών  
εκτελωνισμού. 
•Άριστες γνώσεις Η/Υ 

•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άδεια οδήγησης 
•Άριστες δεξιότητες γραπτής 
και προφορικής επικοινωνίας 
•Προσήλωση στους στόχους 
•Διαθέσιμος για ταξίδια

Προσφέρονται: 
•Σταθερός μηνιαίος μισθός  
και bonus επί των πωλήσεων 
•Ευκαιρίες και προοπτικές  
σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο 
περιβάλλον 
•Σύγχρονο και φιλικό  
περιβάλλον εργασίας

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

Μάθε πρωταθλητισμό από τους καλύτερους! H Telecenter Hellas, Leader στην αγορά υπηρεσιών, 
μέλος του ομίλου BED & BATH επιθυμεί να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση αορίστου χρόνου στο 
τμήμα προώθησης υπηρεσιών. 

Σύμβουλος Τηλεφωνικών Πωλήσεων
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: 
•Αρχική εκπαίδευση  
με κανονικές αποδοχές 
•Συστηματική εκπαίδευση  
σε θέματα επικοινωνίας  
και νέων τεχνολογιών 
•Σταθερός μισθός  

και ασφάλιση με την αξιοπιστία 
ενός μεγάλου ομίλου 
•Πρόγραμμα αξιολόγησης & 
επιβράβευσης υψηλής  
απόδοσης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται 
να στείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα αναφέροντας 
τον κωδικό της θέσης (κωδ.: 
TLCR_Ytk_01) στη διεύθυνση: 
info@telecenter.com.gr

Η ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ, αποκλειστικός εισαγωγέας πρώτων υλών ζαχαροπλαστικής, αρτο-
ποιίας & παγωτού ενδιαφέρεται να προσλάβει άμεσα:

Πωλητή
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής  
ή ΙΕΚ, με πτυχίο τεχνολόγου 
τροφίμων κατά προτίμηση 
•Εμπειρία σε πωλήσεις  
επιθυμητή 
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις 
εκπληρωμένες

Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Ενδιαφέρον για καριέρα  

σε πωλήσεις 
•Άνεση επικοινωνίας  
& ικανότητα διαπραγμάτευσης 
•Προσανατολισμός  
στην επίτευξη αποτελεσμάτων

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Ανταγωνιστικό πακέτο  
αποδοχών 
•Ι.Χ. εταιρικό αυτοκίνητο  

& κινητό τηλέφωνο

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλού-
νται να στείλουν βιογραφικό 
σημείωμα στα ελληνικά με την 
ένδειξη «ΠΩΛΗΤΗΣ» στο e-mail: 
dselamis@stelioskanakis.gr, 
υπ’ όψιν: δ/νσης ανθρώπινου 
δυναμικού. Όλα τα βιογραφικά 
σημειώματα θα θεωρηθούν εμπι-
στευτικά.

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα σπουδών και εργασίας  στη Γερμάνια στον τομέα:

Τεχνικών Επαγγελμάτων
Το πρόγραμμα σου δίνει: 
•Μηνιαίες αποδοχές 818,- ευρώ / μήνα καθ΄ όλη 
τη διάρκεια των σπουδών σου 
•Πληρωμένα όλα τα μαθήματα γερμανικών  
στην Ελλάδα  
•3 χρόνια σπουδές σε αυτό που επιλέξεις 
•Εξασφάλιση θέσης εργασίας

Εάν είσαι: 
•Έως 27 ετών 
•Και διαθέτεις απολυτήριο γυμνάσιου

Kάνε αίτηση συμμετοχής και: 
•Σπούδασε στη γερμάνια αυτό που σου ταιριάζει 
και μπες στην αγορά εργασίας. 
•Κανε καριέρα στη Γερμάνια 
•Εξασφάλισε μια μόνιμη θέση εργασίας

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 Zancou SA (ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΑΕ) μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στον κλάδο της αναζητάει ένα 
άτομο για τη διεύθυνση του τμήματος μηχανογράφησης:

IT Manager
Θα αναλάβει εξολοκλήρου την μηχανογραφική διεύθυνση της εταιρίας, τόσο σε επίπεδο hardware όσο 
και σε επίπεδο software.

Κύριες αρμοδιότητες 
•Οργάνωση του τμήματος μηχανογράφησης. 
•Οργάνωση και παρακολούθηση του δικτύου, εντός εταιρίας. 
•Έλεγχος λειτουργίας των server, συνεχής παρακολούθηση. 
•Παρακολούθηση του VPN. 
•Εφαρμογή των εμπορικών πολιτικών στο ERP τόσο σε επίπεδο χονδρικής όσο και λιανικής. 
•Πολύ καλή γνώση διαδικασιών αποθήκης (είτε των κεντρικών είτε των καταστημάτων) (παραλαβές, 
απογραφές, διακινήσεις, γεωγραφικοί χώροι, replenishment κτλ) και εφαρμογή αυτών στο ERP  
σύστημα. 
•Πολύ καλή γνώση του κυκλώματος λιανικής, εφαρμογή των διαδικασιών στο πρόγραμμα λιανικής. 
•Δυνατότητα αποτελεσματικής και άμεσης υποστήριξης των χρηστών των προγραμμάτων ERP  
και λιανικής. 
•Μηνιαία report προς την διοίκηση με τα συμβάντα που χρήζουν ανάλυσης και αναφοράς. 
•Ετήσιο IT Plan για την περίοδο που πέρασε καθώς και για την ερχόμενη. 
•Καθημερινή καταγραφή συμβάντων μηχανογράφησης. 
•Δυνατότητα εφαρμογής και παρακολούθησης χρονοδιαγραμμάτων. 
•Σχεδιασμός, παραμετροποίηση και εφαρμογή ολοκληρωμένου MIS συστήματος μέσα από το ERP.

Προϋπηρεσία-γνώσεις 
•Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει 8ετή τουλάχιστον εμπειρία σε μεγάλες εταιρίες σε παρόμοια θέση 
με αυτή που περιγράφεται. Απαραίτητη προϋπόθεση η πολύ καλή γνώση του ERP (Entersoft Business 
Solution), σε όλα τα modules που διαθέτει η εταιρία, εμπορική διαχείριση, αποθήκη, λογιστική κτλ 
καθώς και η δυνατότητα υλοποίησης έργων με βάση τις δυνατότητες του ERP.

Παρέχουμε ένα φιλικό περιβάλλον εργασίας, σταθερό μισθό με την προοπτική bonus  
και επαγγελματικής εξέλιξης.

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

Promoters
Η West AE, που δραστηριοποιείται στο χώρο της προώθησης πωλήσεων, αναζητά πολύ εμφανίσιμες 
νέες για προώθηση προϊόντων.

Επιθυμητή η προϋπηρεσία στο χώρο.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Ηλικία 18-30 ετών 
•Συνέπεια και διάθεση  

για εργασία
Παρέχονται: 
•Συνεχής ροή εργασίας 

•Σταθερή συνεργασία 
•Ευχάριστο περιβάλλον  
εργασίας

Οι ενδιαφερόμενες παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους με επισυναπτόμενη φωτογραφία 
προσώπου και ολόσωμη,  αναγράφοντας τον κωδικό μέσω e-mail: cv@westsa.gr

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

Υπάλληλο Υποδοχής
Προσόντα απαιτούμενα  
•γνώση Αγγλικών, Γερμανικών και Ιταλικών.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: sovereignbeach@yahoo.co.uk, fax -2242 091943, τηλ: 2242 
092334-5 (κoς Φράγκο - κος Μόναχα).
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Ιατρικοί Επισκέπτες-  
Πωλητές Υγείας
ΕΤΑΙΡΙΑ ιατρικών ειδών αναζητά Ιατρικό Επι-
σκέπτη για το τμήμα πωλήσεων της. Απαραί-
τητη προϋπηρεσία και δίπλωμα αυτοκινήτου. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@northmedica.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής στο χώρο του φαρμακείου 
από εταιρία με παραφαρμακευτικά. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία. Απαραίτητη άδεια οδήγησης και 
δυνατότητα ταξιδιών σε επαρχία. Βιογραφικά 
στα e-mail: rnd@novapharm.gr, labrodim@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής Φαρμακείων με έδρα: Κα-
βάλα - Δράμα - Ξάνθη. Απαραίτητη εμπειρία, 
παρουσία, δυνατότητα μετακινήσεων. Παρέχουμε 
προμήθεια, αυτοκίνητο και έξοδα. Βιογραφικά 
στο e-mail: john@epsilonk.gr, τηλ: 6973 772691.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής Φαρμακείων με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη. Απαραίτητη η εμπειρία, η καλή 
παρουσία, και η δυνατότητα μετακινήσεων. 
Παρέχουμε προμήθεια και πελατολόγιο. Βιο-
γραφικά στο e-mail: john@epsilonk.gr Για άμεση 
επικοινωνία. τηλ. 6973 772691.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές - Εξωτερικοί Συνερ-
γάτες με εμπειρία στο χώρο του φαρμακείου 
για Θεσσαλονίκη και Βόρεια Ελλάδα από την 
Hygiene Service. Βιογραφικά στο e-mail: info@
hygiene-service.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Φαρμακοποιού-Αισθητικός 
με ευχέρεια στις πωλήσεις για φαρμακείο στη 
Βούλα. Πλήρης ωράριο συνεχόμενο. 2ετή προ-
ϋπηρεσία σε φαρμακείο, γνώση ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης, καλλυντικών-συμπληρωμά-
των διατροφής, Αγγλικών. E-mail: etasidimou@
gmail.com, τηλ: 210 8951132.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ φαρμακευτική εταιρία ζητάει για 
τη στελέχωση αντιπροσωπίας έμπειρους ανε-
ξάρτητους Πωλητές-Πωλήτριες για Αθήνα και 
επαρχία. Απασχόληση εκτός έδρας. Δυνατότητα 
μονιμοποίησης. Καλές αποδοχές. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: directselling.power@
gmail.com, τηλ: 6987 079277.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλευτής -τρια για πώληση και 
εφαρμογές επιθεμάτων και οστομικών υλι-
κών. Βιογραφικά στο e-mail: info@health-
technologies.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος -η για πώληση και εφαρμο-
γές επιθεμάτων και οστομικών υλικών. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@health-technologies.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής από εταιρία ιατρικών με 
έδρα την Αθήνα για τον τομέα του τραύματος 
με αντικείμενο τα επιθέματα επούλωσης και 
τις στομίες. Εμπειρία στο χώρο απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@oxygenium.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής με εμπειρία στο χώρο των 
Φαρμακείων, από εταιρία παραφαρμακευτικών 
προϊόντων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά 
στο e-mail: bioplant@otenet.gr, fax: 2310 486322.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ επαγγελματίες Πωλητές για τα προ-
ϊόντα Εrythro Forte, κάτοχοι Ι.Χ που γνωρίζουν 
την αγορά του φαρμακείου. Υψηλές αποδοχές. 
Βιογραφικά στο e-mail: e.douridasmedical@
gmail.com, τηλ: 6934 006672.

ΕΤΑΙΡΙΑ βιοτεχνολογικών καλλυντικών, έν-
ζυμα, μηχανήματα αισθητικής ζητεί Αισθητικό 
επαγγελματία για παρουσιάσεις προϊόντων σε 
ιατρεία - ινστιτούτα αισθητικής. Μισθός, ποσο-
στά, δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@goumasbeautymet.gr, τηλ: 210 2921273.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Αvants Iατροτεχνολογικού υλικού 
ζητά Πωλητές Φαρμακείου με προϋπηρεσία, 
δυνατότητα μετακίνησης, γνώσεις Αγγλικών 
και Η/Υ. Μισθός και προμήθειες. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@anats.gr, fax: 210 7625077, 
κωδ: Φ151.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτομα πρώην ιατρικοί επισκέπτες 
ή πρώην πωλητές φαρμακείων για ανεξάρτητη 
συνεργασία από εταιρία άμεσων πωλήσεων. Πο-
σοστά, bonus, εξέλιξη. E-mail: healthdxn2u@
gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ Τεχνολογίες Υγείας ζητά Πωλητή /τρια 
για επιθέματα και οστομικά υλικά. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@health-technologies.gr.

ANATS εταιρία Ιατροτεχνολογικού υλικού ζητά 
άμεσα για πρόσληψη Πωλητή Φαρμακείου με 
προϋπηρεσία. Δυνατότητα μετακίνησης. Μισθός 
και προμήθειες. Γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@anats.gr, fax: 210 
7625077, κωδ: Φ151.

Η HEALTHWAY ΕΠΕ εταιρία προώθησης ιατρι-
κών προϊόντων, ζητά άμεσα Ιατρικό Επισκέπτη. 
Απαραίτητα προσόντα: επικοινωνιακός/ή, επαγ-
γελματισμός, Αγγλικά, Η/Υ, δίπλωμα οδήγησης, 
προϋπηρεσία (θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως εμπειρία 
στις πωλήσεις διαλυμάτων, ορών κ.λ.π.). E-mail: 
healthway@otenet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Παραφαρμακευτικών ζητά Αντιπρόσωπο 
για Θεσσαλία και Μακεδονία. Τηλ: 2106526930.

ΕΤΑΙΡΙΑ Τεχνολογίες Υγείας ζητά Νοσηλευτή 
/ τρια για πωλήσεις - εφαρμογές επιθεμάτων 
και οστομικών υλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@health-technologies.gr. 

Ιατροί-Νοσηλευτές-Διασώστες 
-Υγεία-Φαρμακευτική
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Νοσοκόμες/Φροντιστές για φρο-
ντίδα ηλικιωμένων σε σπίτια ή σε νοσοκομεία 
στη Γερμανία. Πτυχίο νοσηλευτικής/Γερμανικά. 
Μόνιμο συμβόλαιο. Βιογραφικά στην αγγλική 
γλώσσα με φωτογραφία και skype id στο e-mail: 
silver.lining37@yahoo.com, τηλ: 2311 242026, 
6937 21290.

ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ ζητείται από ΑΕ στο Χαλάνδρι 
με προϋπηρεσία σε επιχειρήσεις εστίασης, γνώ-
σεις ISO και HACCP, με ευχέρεια επικοινωνίας 
για μόνιμη εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
ygeionomiki2014@gamil.com, κωδ: 110.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γιατροί με ή άνευ ειδικότητας από 
τον μεγαλύτερο οργανισμό σε παγκόσμιο επίπεδο 
που ασχολείται με τη θεραπεία της τριχόπτωσης, 
για μακρόχρονη συνεργασία στη Θεσσαλονίκη. 
Τηλ: 2310 224693, 6973 995033.

ΙΑΤΡΙΚΗ εταιρία στη Ζάκυνθο ζητά Ιατρούς με 
ειδικότητα ή άνευ για στελέχωση ιατρικού κέ-
ντρου και περιφερειακών ιατρείων. Μισθός πολύ 
ικανοποιητικός. Βιογραφικά στο e-mail: info@
zantemedcare.gr, τηλ: 6987 225346.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Γιατρός με έφεση στην εκπαί-
δευση - μετάδοση των γνώσεων του με απλό 
κατανοητό τρόπο, από σχολή εναλλακτικών 
θεραπειών. Τηλ: 210 9852813.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Οδοντιάτρου, Νοσηλεύτρια, 
Οδοντίατρος για εργασία σε Οδοντιατρείο στην 
Κόρινθο. Τηλ: 2741 074277.

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ και Βοηθός Φαρμακοποιού 
ζητούνται από φαρμακείο στα Βόρεια προά-
στια. Βιογραφικά με τίτλο Φαρμακοποιός και 
βοηθός φαρμακοποιού αντίστοιχα, στο e-mail: 
hrvoreiaproastia@gmail.com.

ΚΕΝΤΡΟ αισθητικής πολυδύναμο, στα Γλυκά 
Νερά, ζητεί Αισθητικούς, Φυσικοθεραπευτές. 
Βασικός μισθός, bonus, ασφάλεια. Τηλ: 6944 
360028, 210 6657161.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Νοσοκόμοι/Νοσοκόμες πλήρους 
και μερικής απασχόλησης, με υπευθυνότητα, 
εντιμότητα, συνέπεια και μεράκι για εργασία, 
για οίκο ευγηρίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
dopoulanna@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Nοσηλεύτριες αποκλειστικές σε 
νοσοκομεία - κατ’οίκον. Τηλ: 6949 791743.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ όμιλος στο κέντρο ζητεί 
Σχολικό Ψυχολόγο με 2ετή τουλάχιστον εμπει-
ρία για συνεδρίες με τους μαθητές καθώς και 
διεξαγωγή σεμιναρίων. Βιογραφικά στο e-mail: 
thetikoi.meshs@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φυσικοθεραπεύτρια για θεραπευτικό 
μασάζ, στο χώρο μου. Περιοχή Καλαμαριάς. Τηλ: 
6932 255399, κος Στέλιος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος Φαρμακοποιός στα Δω-
δεκάνησα. Απαραίτητη η προϋπηρεσία με καλές 
αποδοχές και ασφάλεια. Τηλ: 6949 548238.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Φαρμακείου για μόνιμη απα-
σχόληση σε φαρμακείο στους Αμπελοκήπους. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία, πτυχίο και γνώσεις 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: info@healthonline.
gr, τηλ: 6974 095638.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προϊσταμένη Νοσηλευτών στην κλινική 
Ευαγγελισμός στη Βέροια. Απαραίτητα προσόντα: 
προϋπηρεσία 4 ετών, πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ, διοικητι-
κές - οργανωτικές ικανότητες. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@evangelismos.gr.

ΜΕΓΑΛΟΣ ξενοδοχειακός όμιλος Mitsis Hotels 
ζητά για εκτός Αθηνών: Φυσικοθεραπευτές. Απα-
ραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιο-
γραφικά στο e-mail: career@mitsishotels.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γιατρός από μεγάλο οργανισμό για 
ιατρικές υπηρεσίες με ή άνευ ειδικότητας για 
συνεργασία full time. Τηλ: 6973 995033. κα Α. 
Koτταρίδη Βίκυ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ακτινοδιαγνώστης για μόνιμη απα-
σχόληση στη Λαμία. Απαραίτητη καλή γνώση C.T, 
μαστογραφίας και u/s (triplex). Βιογραφικά στο 
e-mail: lazarouiae@hotmail.com.

Δικηγόροι-Νομικές Υπηρεσίες 
-Διαχείριση Χρεών
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Δικηγόροι από εταιρία, έμπειροι σε 
αγοραπωλησίες τραπεζικών χρεωγράφων διεθνώς 
(BG-LC). Να έχουν ή να μπορούν να αποκτήσουν 
τραπεζικές προσβάσεις για να ελέγχουν διατρα-
πεζικά τα χρεώγραφα. Ε-mail, με φωτογραφία: 
jobslinks1@gmail.com, κωδ: Law-Trad-SK.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο (περιοχή Κολωνακίου) ζητά 
άμεσα φοιτήτρια Νομικής ή ασκουμένη Δικηγόρο 
για ουσιαστική ενασχόληση με υποθέσεις Ποινι-
κού και Εμπορικού Δικαίου. Ώρες απασχόλησης: 
09:00 - 17:00. Βιογραφικά στο e-mail: contact@
tsironislaw.gr, fax: 210 3623343.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Σπηλιόπουλος και Συνεργάτες ζητά 
Δικηγόρο 5ετους εμπειρίας (αστικό - εταιρικό 
δίκαιο). Καλή γνώση Αγγλικής και επιθυμητό 
μεταπτυχιακό. Βιογραφικά στο e-mail: info@
spiliopouloslaw.com.

Η ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ Εταιρία “Μεταξάς & Συνεργάτες” 
ζητά Δικηγόρο με συμβουλευτική και δικαστη-
ριακή εμπειρία, κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου. 
Εξειδίκευση στο δίκαιο ενέργειας θα εκτιμηθεί. 
Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά 
στο e-mail: recruitment@metaxaslaw.gr.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία προσλαμβάνει Υπάλληλο 
για νομική διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
με εξερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις. 4ωρη 
απασχόληση, ωράριο Τρίτη-Παρασκευή 17:00-
21:00 και Σάββατο 10:00-14:00. Σταθερός μι-
σθός, ΙΚΑ, bonus. Βιογραφικά αναγράφοντας 
τον κωδικό «PCOL_SK» στο e-mail: human.
resources.ath@gmail.com.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ζητείται για εσωτερική μόνιμη ερ-
γασία από Ανώνυμη Εταιρία. Βιογραφικά στο 
e-mail: agroenergy@agroenergy.gr.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο έναντι Πρωτοδικείου 
Αθηνών ζητά Δικηγόρο με 10+ έτη εμπειρία 
στα δικόγραφα και ακροατήρια για εσωτερική 
απασχόληση. E-mail: resume@otenet.gr.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ Δικηγόρους όλων των γλωσσών 
ζητά μεταφραστική εταιρία με έδρα την Αττική. 
Βιογραφικά στο e-mail: metafrastiki24@gmail.
com, τηλ: 210 4110598.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-Μεταφραστές Αγγλικών Γαλλικών, 
Ιταλικών, Ισπανικών, Γερμανικών, Ολλανδικών, 
Ρωσικών, Ουκρανικών, Αλβανικών, Ρουμανι-
κών, Βουλγαρικών, Σερβικών, Τουρκικών, 
Αραβικών, Κινεζικών, Ιαπωνικών, Σουηδικών, 
Νορβηγικών, Φιλανδικών, Δανικών, ζητούνται 
από εταιρία μεταφράσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
gr_epihirimatias@otenet.gr, τηλ: 210 4110221.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ και Ασκούμενος Δικηγόρος, ζητούνται 
από δικηγορικό γραφείο στην Ιεράπετρα. Άριστες 
συνθήκες συνεργασίας. Τηλ: 6944 103603.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ζητείται για συνεργασία με δικηγορικό 
γραφείο στο κέντρο. Δυνατότητα παραστάσεως στο 
ακροατήριο, άριστη γνώση Αγγλικής, δυνατότητα 
σύνταξης δικογράφων. Βιογραφικά στο e-mail: 
athens-law23@gmail.com. Τηλ: 6977 714879.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ή ασκούμενη Δικηγόρος ζητεί-
ται από δικηγορικό γραφείο. Βιογραφικά στο 
e-mail: maria_archou@windowslive.com, τηλ: 
6936 393939.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Δικηγόρος για το νομικό τμήμα 
της εταιρίας kafsis AE με εμπειρία σε διαγω-
νισμούς δημοσίου τομέα. Επιθυμητή εμπειρία 
σε περιβαλλοντική νομοθεσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@kafsis.com.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία προσλαμβάνει Υπάλληλο 
για νομική διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών με 
εξερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις. Απαραίτητη 
σχετική προϋπηρεσία. Πενθήμερo, 8ωρo, σταθερός 
μισθός, ΙΚΑ, bonus. E-mail: human.resources.
ath@gmail.com, αναγράφοντας «Υπάλληλος 
Νομικής Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών».

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία προσλαμβάνει Υπάλληλο 
για νομική διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
με εξερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις. 4ωρη 
απασχόληση, ωράριο Τρίτη-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».

Εκπαίδευση-Θετικές & Ειδικές 
Επιστήμες-Μεταφράσεις
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από σχολή Εκπαιδευτές πατρόν, 
βιομηχανικού πατρόν, τεχνικού σκίτσου, 
fashion marketing. Βιογραφικά στο e-mail: 
ekotzachristou@yahoo.gr.

ΓΡΑΦΕΙΟ απολυμάνσεων ζητεί Γεωπόνο - Τε-
χνολόγο Γεωπόνο - Επόπτη Υγείας με δίπλωμα 
μηχανής, για μόνιμη απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: el3ctr0ne@yahoo.gr, τηλ: 216 9001900.

ΖΗΤΕIΤΑΙ φοιτήτρια/απόφοιτη για μελέτη/φύλαξη 
παιδιών ΣΤ’ Δημοτικού και Α’ Γυμνασίου, νέα, 
άριστης σχολής, άριστους βαθμούς, μεταδοτική, 
συνεπής, έμπιστη, υπεύθυνη, να αγαπάει τα παι-
διά. 3ωρο κάθε απόγευμα, σοβαρές προτάσεις, 
μισθός συναποφασιζόμενος. Καλλιθέα. E-mail: 
elenisrc@windowslive.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συντάκτες και Δημοσιογράφοι από 
ιστοσελίδα της Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@thessaloniki-portal.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ φοιτητές Δημοσιογραφίας με γνώση 
γραφής κειμένων για συνεργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: best-news@outlook.com.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακά για 
υποστήριξη φοιτητών. Βιογραφικά στο e-mail: 
diplomaline@yahoo.gr, τηλ: 2109211527.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Παιδαγωγοί, Ανιματέρ παι-
δικών πάρτυ, με εμπειρία σε παιδότοπους και 
γενικά όσους έχουν ασχοληθεί με παιδιά. Αρκετά 
καλή γνώση Γερμανικών. Τηλ: 6940 581716.

Η OTE Academy ζητά Καθηγητές /τριες Η/Υ 
με πτυχίο ΙΕΚ /ΤΕΙ /ΑΕΙ Πληροφορικής για εκ-
παίδευση βασικών αρχών Internet. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία στην εκπαίδευση. Περιοχές: Χίος, 
Λέσβος, Σάμος. Βιογραφικά: hr@oteacademy.gr.

Η OTE Academy ζητά Καθηγητές /τριες Η/Υ με 

πτυχίο ΙΕΚ /ΤΕΙ /ΑΕΙ Πληροφορικής για εκπαί-
δευση βασικών αρχών Internet. Επιθυμητή προ-
ϋπηρεσία στην εκπαίδευση. Περιοχές: Κέρκυρα, 
Κεφαλονιά, Λευκάδα, Ζάκυνθος. Βιογραφικά: 
hr@oteacademy.gr.

Η OTE Academy ζητά Kαθηγητές /τριες Η/Υ με 
πτυχίο ΙΕΚ /ΤΕΙ /ΑΕΙ Πληροφορικής για εκπαίδευση 
βασικών αρχών Internet. Επιθυμητή προϋπηρε-
σία στην εκπαίδευση. Περιοχές: Χανιά, Ρέθυμνο, 
Ηράκλειο, Λασίθι. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
oteacademy.gr.

Η OTE Academy ζητά Καθηγητές /τριες Η/Υ 
με πτυχίο ΙΕΚ /ΤΕΙ /ΑΕΙ Πληροφορικής για εκ-
παίδευση βασικών αρχών Internet. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία στην εκπαίδευση. Περιοχές: Έβρος, 
Ροδόπη, Ξάνθη. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
oteacademy.gr.

Η OTE Academy ζητά Καθηγητές /τριες Η/Υ με 
πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ Πληροφορικής για εκπαίδευση 
βασικών αρχών Internet. Επιθυμητή προϋπηρε-
σία στην εκπαίδευση. Περιοχές: Δράμα, Καβάλα. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@oteacademy.gr.

Η OTE Academy ζητάει Καθηγητές /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 OTE Academy ζητά Καθηγητές /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 OTE Academy ζητάει Καθηγητές /τριες Η/Υ 
με πτυχίο ΙΕΚ /ΤΕΙ /ΑΕΙ Πληροφορικής για εκ-
παίδευση βασικών αρχών Internet. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία στην εκπαίδευση. Περιοχές: Ηλεία, 
Λακωνία, Μεσσηνία. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
oteacademy.gr.

Η OTE Academy ζητάει Καθηγητές /τριες Η/Υ 
με πτυχίο ΙΕΚ /ΤΕΙ /ΑΕΙ Πληροφορικής για εκ-
παίδευση βασικών αρχών Internet. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία στην εκπαίδευση. Περιοχές: Αχαΐα, 
Αρκαδία, Αργολίδα, Κόρινθος. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@oteacademy.gr.

Η OTE Academy 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 Μεταφράστρια να γνωρίζει άπταιστα 
Γερμανικά για εργασία ορισμένου χρόνου (2 μή-
νες) και H/Y. Τηλ επικοινωνίας: 2310 780352.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Φροντιστήριο στο κέντρο 
της Αθήνας αναζητά για άμεση συνεργασία Μα-
θηματικούς με Μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@oasep.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Εκπονητές εργασιών θε-
ωρητικού και ερευνητικού περιεχομένου, τιμή 
συζητήσιμη. Τηλ: 251 2510888.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνολόγος Τροφίμων από Ανώνυμη 
εταιρία μαζικής εστίασης για την στελέχωση του 
τμήματος διασφάλισης ποιότητας και της ομά-
δας εσωτερικών επιθεωρήσεων της εταιρίας 
στη Βόρεια Ελλάδα. Βιογραφικά στο e-mail: 
texnologos2015@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φοιτήτρια/Απόφοιτη αριστούχος, σοβα-
ρή/έμπιστη/μεταδοτική/εργατική στην Καλλιθέα 
με διάθεση για σταθερή/σοβαρή δουλειά, για 
μελέτη 2 παιδιών Α’Γυμανσίου. Γενικό συντονισμό 
μαθημάτων, προετοιμασία φαγητού, μακροχρόνια 
δέσμευση, 3,5ώρες καθημερινά 200ευρώ/μήνα, 
σοβαρής οικογένειας, άριστο περιβάλλον. Ε-mail: 
elenisrc@windowslive.com.

ΤΟ DYSLEXIA Center Pavlidi’s Method Ν. 
Μουδανιών ζητά Λογοθεραπευτή /τρια και Ερ-
γοθεραπευτή /τρια για συνεργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: Nat.Deligian@yahoo.gr, τηλ επικοι-
νωνίας: 6937 401836, 2373 021621. Υπεύθυνη 
κα Δεληγιαννίδου Αναστασία.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εισηγητής Σεμιναρίων Web Design, με 
εκπαιδευτική εμπειρία και γνώση των Joomla, 
Dreamweaver, Flash, Wordpress, από γνωστή 
σχολή πληροφορικής στο κέντρο για part time 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: hneto@
otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μεταφραστής Αγγλικής γλώσσας με 
μητρική γλώσσα την Αγγλική και με δυνατότητα 
απόδειξης παροχής υπηρεσιών. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@linguauniversale.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μεταφραστής Γερμανικής γλώσσας με 
μητρική γλώσσα τη Γερμανική και με δυνατότητα 
απόδειξης παροχής υπηρεσιών για συνεργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@linguauniversale.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Αραβικών, Κινεζικών, 
Δανικών, Σουηδικών, Νορβηγικών, Ολλανδικών 
και άλλων ξένων γλωσσών για συνεργασία σε 
όλη την Ελλάδα. Βιογραφικά στο e-mail: info@
linguauniversale.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης σχολικών προγραμμάτων, 
ζητά Γυμναστές /τριες (απόφοιτοι Τ.Ε.Φ.Α.Α.) 

ή και Παιδαγωγούς για την υλοποίηση εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων εντός Αττικής έως και 
Ιούλιο 2015. Βιογραφικά στο e-mail: dro@dro.
gr, fax: 210 3316755.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψυχολόγος πτυχιούχος ΑΕΙ για απο-
γευματινή εργασία στο Αιγάλεω με επιθυμητή 
εμπειρία σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και 
αυτισμό. Βιογραφικά στο email: info@anaptixirc.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργοθεραπεύτρια Πτυχιούχος ΤΕΙ για 
απογευματινή εργασία στο Αιγάλεω. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@anaptixirc.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογοθεραπεύτρια πτυχιούχος ΤΕΙ για 
απογευματινή εργασία στο Αιγάλεω. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@anaptixirc.gr.

ΚΕΝΤΡΟ ειδικών θεραπειών στο Ίλιον ζητά 
Εργοθεραπευτή -τρια για απασχόληση 2 μέρες 
την εβδομάδα με μπλοκ παροχής υπηρεσιών και 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: alexakikat@
hotmail.com, τηλ: 210 2630664.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συντάκτες για διαδικτυακά portal από 
εκδοτική εταιρία στην Αγία Παρασκευή. Έμμισθη 
εργασία με απαραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@hellas24.info.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Αγγλικών, Γερμανικών, 
Ρώσικης, Τούρκικης και Κινέζικης γλώσσας για 
άμεση συνεργασία σε επώνυμο κέντρο ξένων 
γλωσσών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στα 
τμήματα Φεβρουαρίου. Βιογραφικά στο e-mail: 
sotiriou204@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής για το μάθημα της Ηλε-
κτροτεχίας στην περιοχή των Σεπολίων. Τηλ: 
211 4009036, 6937 715179.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής /τρια Γερμανικής και 
Αγγλικής γλώσσας για διεξαγωγή σεμιναρίων 
βιβλικής αρχαιολογίας, σε γκρουπ θρησκευτικού 
τουρισμού. Τηλ: 211 4093621, 6972 281971.

ΜΕΓΑΛΟΣ εκπαιδευτικός όμιλος πληροφορικής 
αναζητά Καθηγητές Λογιστικής με γνώση λογι-
στικών προγραμμάτων. Βιογραφικά στο e-mail: 
piraeus@soeasy.gr.

ΜΕΓΑΛΟΣ εκπαιδευτικός όμιλος ξένων γλωσ-
σών αναζητά Καθηγητές Ιταλικής γλώσσας με 
εμπειρία σε όλα τα πτυχία. Βιογραφικά στο e-mail: 
piraeus@soeasy.gr.

Η TECHNOLAB εταιρία που δραστηριοποιείται 
στο χώρο της εμπορίας επιστημονικών οργάνων 
ζητά Γεωπόνο Τεχνολόγο Τροφίμων για άμεση 
πρόσληψη. Απαιτούνται: Aγγλικά και δίπλωμα 
οδήγησης. Βιογραφικά στο e-mail: info@technolab.
gr, τηλ: 210 2718030.

ΧΗΜΙΚΟΣ-Mηχανικός για τμήμα επιμεταλλώσεων 
με εμπειρία, ζητείται για βιομηχανία μεταλλικών 
εξαρτημάτων στην Ελευσίνα. Βιογραφικά στο 
e-mail: nicholas@convexdesign.gr, τηλ: 6946 
902286.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές αγγλικής και γερμανικής 
γλώσσας, από τα κέντρα ξένων γλωσσών Κα-
λογραία, στην Αλεξανδρεία. E-mail: skalogrea.
alexandreia@yahoo.gr, τηλ: 23330 24240, Κιν: 
6936636987, υπεύθυνος: Χρήστος Πασχάλης. 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές αγγλικής και γερμανι-
κής γλώσσας, από τα κέντρα ξένων γλωσσών 
Καλογραία, στην Αλεξανδρεία. Βιογραφικά στη 
διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 32, Αλεξανδρεία, 59300, 
τηλ: 23330 24240, κιν: 6936 636987, υπεύθυνος: 
Χρήστος Πασχάλης.

Μηχανικοί-Τεχνολόγοι  
-Τεχνικοί-Τεχνίτες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρχιτέκτονας ή Interior Designer 
με άριστη γνώση του 3ds Max και Photoshop. 
Βιογραφικά και portfolio στο e-mail: info@
design-vs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος - Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ, 
τηλεπικοινωνιακής κατεύθυνσης, με εκπληρω-
μένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις από τεχνική 
εταιρία της Θεσσαλονίκης, για εργασία πεδίου. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@mihaniki.gr, fax: 
2310 441690.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία στη Θεσσαλονίκη Industrial 
Designer - Product Designer - Αρχιτέκτονας. 
Απαιτούνται: Άριστη γνώση Αγγλικών και σχε-
διαστικών προγραμμάτων. Ζητείται portfolio. 
Βιογραφικά στο e-mail: mhrdpt@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος - Συντηρητής με εμπειρία, 
για διάφορες εργασίες σε ξενοδοχείο στα Καλά-
βρυτα. Προσφέρεται διαμονή - φαγητό - μισθός. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@villa-oneiro.gr, 
τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υδραυλικός στη Σαντορίνη. Μισθός 
αναλόγως εμπειρίας και ΙΚΑ. Παρέχεται διαμονή 
- διατροφή. Τηλ: 6973 797346.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός επαγγελματικών οχημά-
των. Απαραίτητη εμπειρία και προϋπηρεσία σε 
συστήματα φρένων - αέρα - κινητήρα - κιβωτί-
ων, ταχυτήτων - διαφορικών. Περιοχή Σίνδου. 
Βιογραφικά στο e-mail: toptheo@hol.gr, fax: 
2310 722452.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Σχεδιασμού/Υποστήριξης 
Έργων στο Γαλάτσι, σύμβαση έργου. Πτυχίο ΑΕΙ, 

συνέχεια στη σελ. 30

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

IP NOC Engineer 
Κωδ. Θέσης: IPNOC 15

O κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος για την καθημερινή λειτουργία, την εποπτεία και την επίλυση προ-
βλημάτων του IP δικτύου. Υλοποιεί έργα, ενεργοποιεί υπηρεσίες και εντάσσει στην παραγωγή εξοπλισμό 
σύμφωνα με τις διαδικασίες των τμημάτων σχεδιασμού.

H BIG SOLAR AE  ζητεί να προσλάβει:
Buyer   

με έδρα τoν Ασπρόπυργο Αττικής
O/η κάτοχος της θέσης έχει την ευθύνη για τη διερεύνηση της διεθνούς αγοράς με στόχο την εξεύρεση 
νέων πηγών προμήθειας, την ανάπτυξη και τη διαχείριση των σχέσεων με υφιστάμενους προμηθευτές, 
τη διαπραγμάτευση των παραγγελιών, καθώς και την εποπτεία των διαδικασιών διεκπεραίωσης των 
εισαγωγών.

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης σχολής τεχνικής κατεύθυνσης 
•3ετής τουλάχιστον εμπειρία σε συναφή καθήκοντα σε επιχείρηση με διεθνή εισαγωγική ή εξαγωγική 
δραστηριότητα. 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, επιθυμητή η γνώση και μίας επιπλέον ξένης γλώσσας 
•Εμπειρία μηχανογραφημένου περιβάλλοντος - δυνατότητα ευχερούς χειρισμού ΗΥ 
•Διαπραγματευτική ικανότητα, κοινωνικότητα, υψηλό επίπεδο επικοινωνιακών δυνατοτήτων 
•Ομαδικό πνεύμα, ευελιξία, προσαρμοστικότητα 
•Αντίληψη χρονοπρογραμματισμού - τήρηση χρονικών προθεσμιών

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την κάλυψη της θέσης παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα αναφέροντας τον κωδικό της θέσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mtsil@bitros.gr

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης: 
•Επίλυση προβλημάτων IP/ΜΕ δικτύου. 
•Υλοποίηση υπηρεσιών εταιρικών πελατών  
στον IP/ME core εξοπλισμό. 
•Υλοποίηση νέων έργων κορμού σύμφωνα  
με το σχεδιασμό. 
•Μέτρηση ποιότητας IP δικτύου  
(RTT, Jitter, Packet Loss). 
•Συμμετοχή σε πιστοποιήσεις της εταιρίας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (τηλεπικοινωνιών  
ή και ηλεκτρονικής)/ επιθυμητός μεταπτυχιακός 
τίτλος σε τηλεπικοινωνίες. 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας  
(γραπτά και προφορικά). 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ. 
•Άριστη γνώση δικτύων TCP/IP.

Ικανότητες και δεξιότητες: 
•Εμπειρία με IP/ΜΕ δίκτυα και τεχνολογίες νέας 

γενιάς NGN. 
•Εμπειρία με εξοπλισμό δικτύου Cisco, Juniper. 
•Πιστοποιήσεις Cisco (απαραίτητα CCNA,CCNP), 
Juniper κλπ. 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 έτη ως μηχανικός  
δικτύων σε τηλεπικοινωνιακό πάροχο. 
•Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα ανάληψης  
πρωτοβουλιών. 
•Δυνατότητα συνεχούς προσαρμογής  
και εκμάθησης νέων τεχνολογιών. 
•Δυνατότητα σχεδιασμού και οργάνωσης,  
διαχείρισης χρόνου και όγκου εργασίας.

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

Αποστολή βιογραφικών μέσω του link:  
http://tinyurl.com/m8adjeg

Η γνωστή αλυσίδα καταστημάτων οικιακού εξοπλισμού ζητά:

Υπεύθυνες Καταστημάτων 
για το Νομό Αττικής

Αντικείμενο εργασίας 
•Εξυπηρέτηση προσερχομένων 
στα καταστήματα πελατών μας 
•Διερεύνηση αναγκών  
καταστήματος και προτάσεις 
βελτίωσης λειτουργίας του 
•Τήρηση των διαδικασιών  
και των αρχών λειτουργίας 
•Διαχείριση προσωπικού  
καταστήματος

Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος λυκείου ή ΤΕΙ 
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
•Δυναμικός χαρακτήρας  

με ικανότητα επικοινωνίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα  
με επαγγελματική παρουσία 
και ήθος 
•Γνώση Αγγλικών 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Προϋπηρεσία στο χώρο  
του λιανικού εμπορίου  
τουλάχιστον 5 χρόνια.  
(Η εμπειρία σε κατάστημα  
οικιακού εξοπλισμού  
θα ληφθεί σοβαρά υπόψη) 
•Η εμπειρία στο χώρο  
της διακόσμησης  
και στο χώρο του επίπλου θα 

θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Η εταιρία προσφέρει 
•Άριστο περιβάλλον  
και συνθήκες εργασίας 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
(περιλαμβάνει μισθό βάσει 
προϋπηρεσίας και υψηλά 
bonus επί τη επίτευξη στόχων 
του καταστήματος) 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφι-
κό σας σημείωμα αναφέροντας τον 
κωδικό της θέσης, στη διεύθυνση 
e-mail: hr@andreadis.com

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

Merchandiser  
στο Χώρο των Super Markets με έδρα τη Λάρισα

Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α 
θα πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ  
(υποχρεωτικά) 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Δημιουργικότητα και ομαδικό 
πνεύμα 
•Ηλικία έως 35 ετών 

•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις 
•Άδεια οδήγησης

Προσφέρουμε: 
•Πολύ καλό πακέτο αποδοχών, 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 

•Δυναμικό περιβάλλον 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών μέχρι 
10/02/2015  στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση: ts@msps.net  
αναγράφοντας υποχρεωτικά 
τον κωδικό ΜΛ2015.

Για τα καταστήματά μας στη Λάρισα ζητάμε:

Διευθυντικά Στελέχη
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη 
θέση 
•Προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων  
και αποδεδειγμένη ικανότητα ανάπτυξης  
πωλήσεων και επίτευξης στόχων 
•Εμπειρία σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού 
σε καταστήματα λιανικής 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 βιογραφικό τους σημείωμα μέσω του link: http://Mycareer.
metro.com.gr. Κωδικός θέσης: RS55901. Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Από μεγάλη βιομηχανική Α.Ε. στο νομό Πιερίας ζητείται: 

Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης  
Υποκαταστήματος Αθηνών

Προσόντα:  
•Ηλικία: έως 29 χρονών. 
•Σπουδές: απόφοιτος ΤΕΙ ηλεκτρολόγων  
ή ηλεκτρονικών. 
•Προϋπηρεσία: πωλήσεις 2-3 χρόνια, τεχνική 

υποστήριξη συστημάτων πυρανίχνευσης  
και συναγερμού (απαραίτητο!!!).

Η εταιρία προσφέρει σταθερές αποδοχές,  
συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης.

Αποστολή βιογραφικών στο fax: 23530 51486, e-mail: info@olympia-electronics.gr

Eurofast is looking to recruit dynamic, career oriented individuals in our offices in Athens, Greece 
for the position of:

Recruitment Consultant
Responsibilities 
•Source candidates via online advertising, networking and database for the entire region Eurofast 
covers in South East Europe & Eastern Mediterranean 
•Engage in business development to attract business from client companies and associates 
•Visiting clients and associates to build and develop relationships; 
•Advertising vacancies by placing adverts in a wide range of media in South East Europe & Eastern 
Mediterranean. 
•Build, develop and maintain in-house candidate database 
•Contact and interview prospective candidates 
•Maintain contact with candidates placed via direct recruitment 
•Managing offer process

Qualifications 
•Minimum 5 years of experience in HR 
•Bachelor or master degree in business, HR or related fields 
•Experience in marketing and sales 
•Experience in HR recruiting in other countries besides Greece will be considered an advantage. 
•Fluent in English. Knowledge of Bulgarian, Romanian and/or Serbian will be considered an 
advantage

Please send your CV’s by February 20, 2015. Apply via our website: http://www.eurofast.eu/global/
careersm  or send your CV to Antonis Gavrielides at the following e-mail: antonis.gavrielides@
eurofast.eu

Στέλεχος Διοίκησης / Μarketing
Aπό νέα εταιρία πληροφοριακών συστημάτων, ζητείται  Στέλεχος με γνώσεις και εμπειρία στη λειτουργία 
marketing. Δυναμικός χαρακτήρας, απόλυτα οργανωτικός, με άψογη  γνώση της αγγλικής και φιλόδοξα 
σχέδια προσωπικής εξέλιξης.

•Απαραίτητες προϋποθέσεις πτυχίο ΑΕΙ στο marketing, εξοικείωση με προϊόντα πληροφορικής  
και τεχνολογίας και άνεση στην επικοινωνία.

Προσφέρονται άψογες συνθήκες εργασίας και υψηλές προοπτικές εξέλιξης.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@schoolbusnotes.com
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ζητείται για εργασία στο Anemus CafeBar, Αρε-
τσού. Τηλ: 6971 574959, κος Κώστας, ώρες 
επικοινωνίας 10:00-14:00, 18:00-22:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σέφ για το ξενοδοχείο (Άστρο Παλ-
λάς) 5 * στη Σαντορίνη. Βιογραφικά στο e-mail: 
astroae@otenet.gr, 69471 88318.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πιτσαδόρος - Μάγειρας Β’ με λίγες 
γνώσεις μεσογειακής κουζίνας για πιτσαρία σε 
νησί του Σαρωνικού. Τηλ: 6974 141668.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για εργασία σε ξενοδο-
χειακή μονάδα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για 
την καλοκαιρινή σεζόν. Βιογραφικά στo e-mail: 
jobopp@pellihotel.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για cafe στη παραλία Καράμπαμπα 
της Χαλκίδας. Απογευματινή - βραδινή βάρδια. 
Αξιοπρεπής και προσεγμένη εμφάνιση. Τηλ: 6984 
441799, 6955 584628. Κος Δημήτρης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία ζαχαροπλαστείων Διευ-
θυντές καταστημάτων. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 5 έτη σε ανάλογη θέση. Βιογραφικά 
στο e-mail: loagsm@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψήστης - Τυλιχτής από ψητοπωλείο 
στη Σαντορίνη. Τηλ: 6973 318921.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Barman/Σερβιτόροι για καλοκαιρινή 
σεζόν με προϋπηρεσία στη παραγωγή κοκτέιλ/
σέρβις/καφέ για εστιατόριο σε νησί του Ιονίου. 
Απαραίτητη γνώση ξένων γλωσσών. Δεκτές μόνο 
σοβαρές προτάσεις. Βιογραφικά με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail:spiros_anemogiannis@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Barwoman εμφανίσιμη και έμπειρη να 
γνωρίζει από μπουφέ για καθημερινή εργασία 
σε καφέ - κλαμπάκι στη περιοχή της Λευκάδας. 
Διαμονή πληρωμένη. Τηλ. 6981 347127.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Barwoman εμφανίσιμη και έμπειρη για 
καθημερινή βραδινή εργασία σε σοβαρό μπαρά-
κι ελληνάδικο και ίντερνετ- καφέ στην περιοχή 
Ν. Χανίων. Εισιτήρια και διαμονή πληρωμένα. 
Τηλ.6981 347127.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Barwoman για καθημερινή βραδινή 
εργασία σε σοβαρό μπαράκι, ελληνάδικο στη Σύρο 
και στην Άνδρο. Εισιτήριο και διαμονή πληρωμένα. 
Τηλ: 6981 347127.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Barwoman εμφανίσιμη και έμπειρη για 
καθημερινή βραδινή εργασία σε σοβαρό μπαράκι, 
ελληνάδικο στη Τρίπολη και στη Σπάρτη. Εισιτήριο 
και διαμονή πληρωμένα. Τηλ: 6981 347127.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Barwoman ή Σερβιτόρα καλής εμφάνισης 
και με εμπειρία στο χώρο, για καθημερινή εργα-
σία σε σοβαρό καφέ-Ελληνάδικο στη Μυτιλήνη. 
Προσφέρεται μεροκάματο. Διατίθεται εισιτήριο 
και διαμονή πληρωμένη. Τηλ: 6981 347127.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Barwoman εμφανίσιμη και 
έμπειρη για καθημερινή βραδινή εργασία σε 
σοβαρό μπαράκι Ελληνάδικο στη περιοχή του 
Αγρινίου. Εισιτήριο και διαμονή πληρωμένα. 
Τηλ: 6981 347127.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Σαντορίνη ζητά Σερβιτόρους 
και Βοηθούς bar για τη σεζόν 2015. Βιογραφικά 
στο e-mail: poppyk@otenet.gr, τηλ: 6944 922702.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εμφανίσιμες barwomen για εργασία 
σε bar της Ζακύνθου. Τηλ: 6986 731494.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Barman με άριστη γνώση coctail για 
μπαρ στα Άνω Ιλίσια. Τηλ: 210 7779266.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Barwoman με γνώσεις και σέρβις για 
καφέ μπαρ στα λαδάδικα. Τηλ επικοινωνίας: 6971 
842860. Κα Νικολέτα.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 3* στην Σκιάθο αναζητά νέα για 
υποδοχή, Μάγειρα, Καμαριέρα, Σερβιτόρα, Μπαρ-
γούμαν για τη σεζόν 2015. Μισθός αναλόγως 
εμπειρίας. Βιογραφικά με διεύθυνση skype και 
φωτογραφία στο jobs@melinasjobs.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες εμφανίσιμες, για ημιαπασχόληση 
σε Espresso Cafe ως Πωλήτριες - Barista. Βιο-
γραφικά με φωτογραφία στο e-mail: coffeisland.
net@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μάγειροι από μεγάλη ξενοδοχειακή 
μονάδα όλων των ειδικοτήτων. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@epiruspalace.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μαγείρισσα, επαγγελματίας ή ερασι-
τέχνης, από νεοσύστατο παραδοσιακό Καφενείο 
στους Αμπελόκηπους. Τηλ: 6980 426945.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Μαγείρισσα, επαγγελματίας ή 
ερασιτέχνης από Καφενείο στους Αμπελόκηπους. 
Τηλ: 6984 232228.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στη Χαλκιδική ζητά Υπεύθυ-
νο επισιτιστικών τμημάτων-maitre. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο και γνώση τουλά-
χιστον δύο ξένων γλωσσών. Προσφέρεται δι-
αμονή-διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: info@
ionannidou@gmail.com

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Capsis στην Αγία Πελαγία Ηρακλείου 
ζητά Υπάλληλους ρεσεψιόν Α’ και Β’, Υπάλληλους 
δημοσίων σχέσεων, Bar Manager και Βarmen. 
Βιογραφικά στο e-mail: anastasakis@capsis.gr, 
fo-crete@capsis.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μάγειρες, Ψήστες, Βοηθοί Κουζί-
νας, λάντζα-μπουφέ για ελληνικό εστιατόριο. 
Σύνορα Αυστρία, Γερμανία. Απαιτείται εμπειρία. 

Διαμονή, διατροφή και ασφάλιση. Βιογραφικά 
στο e-mail: sofia.a.chnitidou@gmail.com, τηλ: 
0043 533270958.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Paros Bay ζητά Μάγειρα Β’-
Γ’,Barman για την καλοκαιρινή σεζόν 2015.(από 
τέλη Απριλίου). Βιογραφικά (με φωτογραφία) 
στα e-mail: parosbayhr@yahoo.com, parosbay@
otenet.gr. Aγγλικά απαραίτητα. Γνώση άλλων 
γλωσσών θα εκτιμηθεί. Tηλ: 22840 21140.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Σάμο ζητά Μάγειρα για το 
εστιατόριο του ξενοδοχείου. Απαραίτητες συστά-
σεις. Βιογραφικά στο e-mail: hotelvotsalakia@
gmail.com, τηλ: 6946 064344.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρτεργάτης, γνώστης ψιλικών αρτο-
ποιίας και αρτοπαρασκευασμάτων στο Μαραθώνα. 
Έμπειρος για μόνιμη εργασία. Τηλ επικοινωνίας: 
22940 55530.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Σάμο ζητά Μάγειρα για το 
εστιατόριο του ξενοδοχείου. Απαραίτητα βι-
ογραφικό και συστάσεις. Βιογραφικά e-mail: 
hotelvotsalakia@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Chef Ιταλικής - μεσογειακής κουζίνας 
για πλήρη απασχόληση σε εστιατόριο στη Νέα 
Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης. Τηλ: 6987 606262.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας στη Μύκονο, ζητά 
Bartender με καλές γνώσεις παρασκευής 
cocktails, για εποχιακή εργασία. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία, άριστη γνώση Αγγλικών (δεύτερη 
γλώσσα επιθυμητή). Παρέχεται διαμονή και δι-
ατροφή (αποδοχές ανάλογες προσόντων). Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@delightmykonos.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας στη Μύκονο, ζητά 
Σερβιτόρους/Βοηθούς για το τμήμα της εστίασης. 
Εποχιακή εργασία, απαραίτητη προϋπηρεσία, άριστη 
γνώση Αγγλικών, (δεύτερη γλώσσα επιθυμη-
τή). Παρέχεται διαμονή και διατροφή (αποδοχές 
ανάλογες προσόντων). Βιογραφικά στο e-mail: 
info@delightmykonos.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος Ala Carte, απόφοιτος 
τουριστικής σχολής με εμπειρία, για το ξενο-
δοχείο Grand Forest 5* στο Μέτσοβο, 12μηνης 
λειτουργίας. Βιογραφικά στο e-mail: info@grand 
forest.gr, fax: 2656 029110.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μπουφετζής - Barista - Σερβιτόρος, με 
εμπειρία για το ξενοδοχείο Grand Forest 5* στο 
Μέτσοβο 12μηνης λειτουργίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@grand-forest.gr, fax: 2656 029110.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ Προϊόντων Ζύμης στην Πετρούπο-
λη ζητά άμεσα Τεχνίτη σφολιάτας κρουασάν με 
απαραίτητη εμπειρία και βιβλιάριο υγείας. 30€ 
/ 8ωρο. Τηλ: 6951 952474.

LUXURY 4* Hotel in Mykonos is looking for 
the upcoming season Barista. 2-3 years 
minimum experience as a Barista/cafe in a 
luxurious boutique hotel or a restaurant. Cvs 
to: jobmykonos2015@gmail.com.

LUXURY 4* Hotel in Mykonos is looking for the 
upcoming season Barman. 2 - 3 years minimum 
experience in a luxurious boutique hotel or a 
restaurant. Cvs to: jobmykonos2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι με προϋπηρεσία σε service 
και παράγωγη καφέ, για τo κατάστημα inSpot 
στη Π. Συνδίκα Θεσσαλονίκης. Καλές γνώσεις 
παραγωγής ροφημάτων, εμφάνιση-επικοινω-
νία, ευχάριστος και δημιουργικός χαρακτήρας. 
E-mail (απαραίτητη πρόσφατη φωτογραφία και 
facebook): aggelosplaz@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα Service / Bar για εργασία σε 
ξενοδοχειακή μονάδα στο Πευκοχώρι Χαλκιδι-
κής για την καλοκαιρινή σεζόν. Βιογραφικά στο 
e-mail: jobopp@pellihotel.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στα Φηρά Σαντορίνης ζητά 
Β’ Μάγειρα έμπειρο, Μπάρμαν / Μπαργούμαν, 
Σέρβις. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: kalisti@otenet.gr, fax 22860 22962, 
τηλ: 2286 022317.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, ευπαρουσίαστη από καφέ - ουζερί 
στον Πειραιά. Απαραίτητη γνώση του αντικειμένου 
της δουλειάς. Τηλ: 6942 568263.

Αγροτικά Εφόδια & Υπηρεσίες 
-Γεωπόνοι-Ζωοτέχνες
ΓΡΑΦΕΙΟ απολυμάνσεων ζητεί Γεωπόνο - Τε-
χνολόγο Γεωπόνο - Επόπτη Υγείας με δίπλωμα 
μηχανής, για μόνιμη απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: el3ctr0ne@yahoo.gr, τηλ: 216 9001900.

H MEDILCO Hellas/AE ζητά Γεωπόνο/Πωλητή 
Υπεύθυνο των Νομών Ηλείας/ Αχαΐας/Θεσπρωτίας 
/Άρτας. Βασική 5ετής προϋπηρεσία σε παρόμοια 
θέση/τοπική καταγωγή (κατά προτίμηση Ηλεία /
Αχαΐα). Ταλέντο στις πωλήσεις/ήθος/όρεξη για 
δουλειά. Φωτογραφία απαραίτητη. Ε-mail: info@
medilcohellas.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος σε εταιρία Leader στον τομέα 
της Γεωργικής Οικονομίας. Απαιτούνται: πτυχίο 
οικονομικών σπουδών κατεύθυνση διοίκησης 
επιχειρήσεων/εμπειρία πωλήσεων από θέση 
προϊσταμένου/ηγετική προσωπικότητα. Προ-
σφέρεται ικανοποιητικός μισθός/bonus/αυτο-
κίνητο. Βιογραφικά στο e-mail: lawchris@otenet.
gr, έως 10/2/2015.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα από αξιόπιστη εμπορική εταιρία 
Καλλιεργητής και Παραγωγός των προϊόντων της 
για ανεξάρτητη συνεργασία. Ευέλικτο ωράριο. 
Βιογραφικά στο e-mail: gotsi.forever@gmail.com.

Η TECHNOLAB εταιρία που δραστηριοποιείται 
στο χώρο της εμπορίας επιστημονικών οργάνων 
ζητά Γεωπόνο Τεχνολόγο Τροφίμων για άμεση 
πρόσληψη. Απαιτούνται: Aγγλικά και δίπλωμα 
οδήγησης. Βιογραφικά στο e-mail: info@technolab.
gr, τηλ: 210 2718030.

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ή Τεχνολόγος ΦΠ ζητείται από εταιρία 
αγροεφοδίων και gardening με φυτά, λιπάσματα, 
γεωργικά φάρμακα στην περιοχή Αεροδρομίου 
Θεσ/νίκης για το τμήμα πωλήσεων. Βιογραφικά 
στο e-mail: gardenplus@outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθητικό άτομο, με γνώσεις γεωπο-
νίας/κηποτεχνίας/ανθοκομίας από τα φυτώρια 
Κρήτης στη Σαντορίνη. Επιθυμητή προϋπηρεσία 
και πτυχίο γεωπονίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@cretanurseries.gr, τηλ: 6976 338498.

Αισθητική-Μόδα-Ομορφιά 
-Γυμναστική-Ευεξία
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καλλίγραμμα μοντέλα για φωτο-
γράφιση και πασαρέλα, στη Β. Ελλάδα. Έδρα 
επιχείρησης στη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@upgr.gr, τηλ: 2310 988188.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός με προϋπηρεσία σε πρό-
σωπο και σώμα από το πολυδυναμικό κέντρο 
New Life στην Περαία. Δίνονται μισθός, ασφάλεια 
και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: hatzimladi@
gmail.com, τηλ: 2392 027435, 6951 788118.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα απόφοιτη σχολής μανικιούρ - πεντι-
κιούρ με προϋπηρεσία και γνώσεις Αγγλικών, για 
ινστιτούτο στην Παλαιοχώρα Χανίων. Παρέχεται 
διαμονή. Τηλ: 6947 182434. Κα Ελίνα.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αισθητικοί για την προώθηση προ-
ϊόντων ομορφιάς με υψηλά ποσοστά κέρδους 
και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. Βιο-
γραφικά στο e-mail: pasvel@hotmail.com. Κος 
Βελίκης Πασχάλης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από φωτογραφική σχολή νέες, εμ-
φανίσιμες, για φωτογραφίσεις. Υψηλές αποδοχές. 
Τηλ: 6940 213307.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γυμνάστρια από Studio στην περιοχή της 
Καλαμαριάς για Power Plate, Reformer, Pilates, 
TRX, Yoga. Τηλ επικοινωνίας: 2310 419, 2310 
268 και 6946 075, 6946 701. Κα Ζερβακάκου.

ΖΗΤOYNTAI Spa - Managers και Spa - Τherapists 
από μεγάλη εταιρία καλλυντικών, για 5άστερα 
ξενοδοχεία και spa. Προϋπηρεσία απαραίτητη: 
Βιογραφικά στο e-mail: sales@biactive.gr, τηλ: 
210 8215050.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Spa Therapist - Αισθητικός / Φυσιοθε-
ραπευτής σε spa μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας, 
για σεζόν στην Κώ. Απαραίτητα αγγλικά, γνώση 
Η/Υ. Μικρή προϋπηρεσία, θεραπείες, πώληση, 
ρεσεψιόν. Διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@orloffspa.gr.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ζητά έμπειρους Τεχνίτες Βαφείου 
για περιοχές Πετρούπολη και Ίλιον. Τηλ: 210 
5062903.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ζητά Βοηθό Κομμωτή στην Κη-
φισιά. Τηλ: 210 6205757.

ΚΕΝΤΡΑ Αισθητικής στο μετρό Αγίου Δημητρίου 
και Ελληνικού, ζητούν έμπειρες Αισθητικούς από-
φοιτους ΤΕΙ ή ΙΕΚ με προϋπηρεσία, για πρακτική 
άσκηση - εργασία. Μισθός, ασφάλιση, bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: 9714800@gmail.com, 
τηλ: 210 9714800.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός από κομμωτήριο στον Άγιο 
Λουκά Πατησίων, για γρήγορο πιστολάκι. Τηλ: 
210 2010057.

ΒΟΗΘΟΙ Κομμωτές ζητούνται από κομμωτήριο 
στον Κορυδαλλό. Τηλ: 210 4940434.

ΒΟΗΘΟΙ και Κομμώτριες ζητούνται για κομμωτή-
ριο στον Άγιο Ελευθέριο. Aπαραίτητα βιογραφικά. 
Τηλ: 210 8310935.

ΑΛΥΣΙΔΑ Κομμωτηρίων στην πλατεία Κυψέ-
λης ζητεί έμπειρους Κομμωτές /τριες. Καλές 
αποδοχές. Τηλ: 210 8223869, 6972 834046.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στην Άνω Γλυφάδα ζητά νέα για 
Μανικιούρ - Πεντικιούρ. Βιογραφικά στο e-mail: 
trapalisp@gmail.com.

ΤΟ BEAUTYSPIRIT.GR ζητά Συνεργάτες στους 
τομείς Ονυχοπλαστικής, Αισθητικής, Κομμωτικής 
και Αερογράφου. Απαιτούνται: Προϋπηρεσία, ακε-
ραιότητα χαρακτήρα, ενδιαφέρον για το αντικείμενο, 
υπευθυνότητα, καλή γνώση Η/Υ και αυτοκίνητο. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@beautyspirit.gr.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στην Άνω Γλυφάδα ζητά Κομ-
μωτή /τρια με εξειδίκευση σε χτενίσματα και 
Τεχνικές Εργασίες Βαφείου. Βιογραφικά στο 
e-mail: trapalisp@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια στη Σητεία Κρήτης, με 
εμπειρία στο χτένισμα και στο βαφείο. Μισθός 
ικανοποιητικός με ασφάλιση. Τηλ: 28430 20755, 
6986 694781.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σπουδαστές /τριες ΤΕΙ - ΙΕΚ από 

μεγάλο κέντρο αισθητικής για Πρακτική Άσκηση, 
εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 9714800@gmail.
com, τηλ: 210 9704222.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη Spa από ξενοδοχείο 4 
αστέρων στο Καμάρι Σαντορίνης, με γνώσεις 
manicure, pedicure και massage. Προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση και άριστη γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
antineamanager@sunresorts.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Φαρμακοποιού-Αισθητικός 
με ευχέρεια στις πωλήσεις για φαρμακείο στη 
Βούλα. Πλήρης ωράριο συνεχόμενο. 2ετή προ-
ϋπηρεσία σε φαρμακείο, γνώση ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης, καλλυντικών-συμπληρωμά-
των διατροφής, Αγγλικών. E-mail: etasidimou@
gmail.com, τηλ: 210 8951132.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4 αστέρων στο Καμάρι της Σα-
ντορίνης αναζητά Υπεύθυνη Spa με γνώσεις 
manicure, pedicure και massage. Προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση και άριστη γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
antineamanager@sunresorts.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Μανικιούρ-Πεντικιούρ, 
απόφοιτη σχολής, με προϋπηρεσία και γνώση 
Αγγλικής γλώσσας. Παρέχεται διαμονή. Τηλ: 
6947 182434.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από σχολή Εκπαιδευτές πατρόν, 
βιομηχανικού πατρόν, τεχνικού σκίτσου, 
fashion marketing. Βιογραφικά στο e-mail: 
ekotzachristou@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιάστρια Μόδας για σχεδιασμό 
θεατρικών στολών σε σχολικές παραστάσεις. 
Τηλ: 210 2828025.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδών κομμωτηρίου στη Θεσσαλονίκη 
αναζητεί Τεχνικό Κομμωτή -τρια, με εμπειρία 
και μεταδοτικότητα. Εξειδίκευση στις βαφές 
και ευχέρεια ταξιδίων. Θα εκτιμηθεί γνώση 
ξένων γλωσσών. Βιογραφικά στο e-mail: 
kommotiriakaeidi@gmail.com.

ZHTOYNTAI Αισθητικοί για πλήρη απασχόληση 
σε ξενοδοχειακά spa για τα νησιά Ρόδου και 
Κω, για την καλοκαιρινή σεζόν. Επιθυμητή η 
γνώση ξένων γλωσσών. Βιογραφικά στο e-mail: 
ko.proto@gmail.com.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ σε ξενοδοχειακά spa για τα νησιά 
Ρόδου και Κω, για την καλοκαιρινή σεζόν, για 
πλήρη απασχόληση. Επιθυμητή η γνώση ξένων 
γλωσσών και σχετική προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: ko.proto@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός, απόφοιτος ΤΕΙ/ΙΕΚ, για 
8ωρη εργασία σε δερματολογικό ιατρείο. Βιο-
γραφικά με φωτογραφία στο e-mail: mfertidi@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ spa Experts. Προϋπηρεσία σε ίδιους 
χώρους, πολύ καλή εμφάνιση και γενική γνώση 
του αντικειμένου. Ευχάριστη προσωπικότητα, 
δραστήριοι, κοινωνικοί με άνετες διαπροσωπικές 
και επικοινωνιακές σχέσεις. Πολύ καλά Αγγλικά, 
Γερμανικά και Ρώσικα. Βιογραφικά στο e-mail: 
manager@dionpalace.com.

ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ζητείται από φαρμακείο στα 
Βόρεια προάστια. Βιογραφικά με τίτλο διατροφο-
λόγος στο e-mail: hrvoreiaproastia@gmail.com.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ζητείται για φαρμακείο στα Βόρεια 
προάστια. Βιογραφικά με τίτλο Αισθητικός στο 
e-mail: hrvoreiaproastia@gmail.com.

Καθαριότητα-Φύλαξη 
-Εξωτερικές Εργασίες-Διανομή
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ Γραφείο στην Κηφισιά ζητά 
Υπάλληλο Εξωτερικών Εργασιών με μηχανάκι. 
3 μέρες εργασίας εβδομαδιαίως. Βιογραφικά 
στο e-mail: derman2s@otenet.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Thalatta Seaside Hotel, στην 
Β. Εύβοια, ζητά για την καλοκαιρινή σεζόν 2015, 
Καμαριέρες. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτο-
γραφία στο e-mail: career@maestrogroup.gr, 
κωδ: ‘house’.

ΕΡΓΑΣΙΑ σε ιδιωτικό σκάφος για θέση Ναυτο-
καμαρωτίνας. Έχει να κάνει με θέματα καθαριό-
τητας-service. Απαραίτητα γνώσεις Αγγλικών, 
διάθεση για εργασία και εξοικείωση με θάλασσα. 
Βιογραφικά στο e-mail: nikolstefanos@gmail.com.

SECURITY εταιρία αναζητά άτομα Security για 
να εργασθούν ως Προσωπικό Ασφαλείας στο 
Ξυλόκαστρο και στο Διμηνιό. Απαραίτητη προ-
ϋπόθεση η άδεια προσωπικού ασφαλείας. Τηλ: 
6985 802568.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γηροκόμος εσωτερική στην Αρέθουσα 
Θεσ/νίκης. Βιογραφικά στο e-mail: niozast@
gmail.com, τηλ: 6948 513506. Ώρες επικοινω-
νίας: 14:00 - 17:00.

ΖΗΤΕIΤΑΙ φοιτήτρια/απόφοιτη για μελέτη/φύλαξη 
παιδιών ΣΤ’ Δημοτικού και Α’ Γυμνασίου, νέα, 
άριστης σχολής, άριστους βαθμούς, μεταδοτική, 
συνεπής, έμπιστη, υπεύθυνη, να αγαπάει τα παι-
διά. 3ωρο κάθε απόγευμα, σοβαρές προτάσεις, 
μισθός συναποφασιζόμενος. Καλλιθέα. E-mail: 
elenisrc@windowslive.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Paros Bay ζητά Λαντζιέρα και 
Καμαριέρα για τη καλοκαιρινή σεζόν 2015 στην 

Πάρο(από τέλη Απριλίου). Απαραίτητη γνώση αγ-
γλικών. Βιογραφικά (με φωτογραφία) στα e-mail: 
parosbayhr@yahoo.com, parosbay@otenet.gr, 
τηλ: 22840 21140.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθαριστές /τριες από εταιρία 
παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για περιο-
χές: Κορωπίου, Παλλήνης, Αρτέμιδας, Σπάτων, 
Αγίας Παρασκευής, Ζωγράφου, Αμπελοκήπων, 
Παγκρατίου, Σεπολίων, κέντρο, Αμαρουσίου και 
Εκάλη. Πρόσληψη άμεση. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@cowa.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία, Babysitters για φύλαξη 
παιδιών (ή και για οικιακές εργασίες) για εργα-
σία σε οικογένειες σε όλη την Ελλάδα. Τηλ: 210 
3610717, ώρες επικοινωνίας: 09:00 - 17:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ Security ζητά άτομα να εργασθούν ως 
Προσωπικό Ασφαλείας στην Πάτρα σε κτιριακές 
εγκαταστάσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση η άδεια 
Security. Τηλ: 6980 981773.

ΕΤΑΙΡΙΑ Security ζητά άμεσα άτομα Security 
στο Ξυλόκαστρο και στο Διμηνιό. Απαραίτητη 
προϋπόθεση η άδεια προσωπικού ασφαλείας. 
Τηλ: 6980 981773.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εξωτερικές εργασίες, κάτο-
χος διπλώματος αυτοκινήτου (ΙΧ) και δικύκλου. 
Βιογραφικά στο e-mail: exoplist@otenet.gr, τηλ: 
210 5140002 210 5140007.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 έμπειροι Πακετάδες - Delivery για 
μαγαζί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βραδινά 
ωράρια. Τηλ. 6973 306407.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φοιτήτρια/Απόφοιτη αριστούχος, σοβα-
ρή/έμπιστη/μεταδοτική/εργατική στην Καλλιθέα 
με διάθεση για σταθερή/σοβαρή δουλειά, για με-
λέτη 2 παιδιών Α’Γυμανσίου. Γενικό συντονισμό 
μαθημάτων, προετοιμασία φαγητού, μακροχρόνια 
δέσμευση, 3,5ώρες καθημερινά 200ευρώ/μήνα, 
σοβαρής οικογένειας, άριστο περιβάλλον. Ε-mail: 
elenisrc@windowslive.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Babysitter κάτοχος πτυχίου Βρεφονη-
πιοκομίας. Περιοχή Τρικάλων και Καλαμπάκας. 
Τηλ: 6972 157176.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για βραδινή εργασία delivery σε 
μαγαζί στο κέντρο της πόλης. Τηλ: 6933 06407.

ΕΤΑΙΡΙΑ Security ζητά άτομα Security στην Πά-
τρα (Κέντρο). Οι υποψήφιοι να διαθέτουν άδεια 
προσωπικού ασφαλείας. Τηλ: 6980 981773.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα άτομα να εργασθούν ως 
Προσωπικό Ασφαλείας στο Ξυλόκαστρο και 
στο Διμηνιό. Απαραίτητη προϋπόθεση η άδεια 
Security. Τηλ: 6980 981773.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φύλακες με άδεια security από 
εταιρία security για την περιοχή της Ν.Ιωνίας 
(και γύρω) στην Αττική. Τηλ: 210 6915118.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για διανομές εντύπων στο 
τμήμα διανομής. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: suncitypromotion@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθαρίστριες για ημιαπασχόληση σε 
εταιρίες Βορείων Προαστίων Αττικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: nfo@elegant-fs.gr, fax: 210 6829571.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για διανομές εντύπων στο 
τμήμα διανομής. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: suncitypromotion@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φοιτήτρια για φύλαξη-φαγητό-μελέτη, 
2παιδιών Α’Γυμνασίου, 3,5ώρες καθημερινά, Δευ-
τέρα-Παρασκευή, καλή σχολή, άριστες ακαδημαϊκές 
επιδόσεις, ήθος, υπεύθυνη, έμπιστη, άριστη σχέση 
με παιδιά, 3ευρώ/ώρα 200 ευρώ μηνιαίως, άρι-
στο περιβάλλον/παιδιά στην Καλλιθέα. Σοβαρές 
προτάσεις. E-mail: elenisrc@windowslive.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια απο εταιρία για τα γραφεία 
της στο Μεταξουργείο. 2 ώρες εβδομαδιαίως, κάθε 
Παρασκευή από τις 15:00 - 17:00. Βιογραφικά 
στο e-mail: job@galaxynet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθαρίστριες για καθαρισμό γρα-
φείων και καθαρισμό τραπεζών. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@elegant-fs.gr, fax: 210 6829571.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εταιρία Καθαρισμού. 
Αρχιεργάτες για πολυκαταστήματα και Επόπτες. 
Τηλ: 210 4111139.

ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητούνται άτομα 
για διανομή φυλλαδίων καθώς και επόπτες με 
απαραίτητη προϋπόθεση την κατοχή Ι.Χ. στη Θεσσα-
λονίκη. Τηλ: 26510 29600, Δευτέρα-Παρασκευή, 
08:00-16:00.

ΖHTOYNTAI άτομα για διανομές εντύπων. Βιογρα-
φικά υπόψιν τμήματος διανομής με φωτογραφία 
στο e-mail: suncitypromotion@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ Security αναζητά νεαρά άτομα Security 
να εργασθούν σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. 
Απαραίτητη προϋπόθεση η άδεια Security και 
απολυτήριο λυκείου. Τηλ: 6980 981773.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για διανομές εντύπων. Βιο-
γραφικά με φωτογραφία στο e-mail: suncity 
promotion@gmail.com, υπ’ όψιν τμήματος δια- 
νομής.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Baby Sitter εσωτερική, ευσυνείδητη, 
εργατική, για μωρό 18 μηνών στον Άγιο Δημήτριο 
και στο Λαγονήσι. Οικιακές εργασίες και συστά-
σεις απαραίτητες, ρεπό Σάββατο πρωί - Σάββατο 
βράδυ, ωράριο 07:00-22:00. Τηλ: 6946 121186.

ομαδικό πνεύμα, ικανότητα εργασίας κάτω από 
πίεση, γνώση project management, άριστη γνώ-
ση Αγγλικών, ικανότητα συγγραφής τεχνικών 
δοκιμίων, 5ετής εμπειρία. E-mail: mikelegakis@
hotmail.com, τηλ: 6978498650.

CIVIL or Mechanical Engineer for a short term 
infrastructure project in Chania. Excellent 
communication Greek and English, 5years 
construction experience, excellent computer 
skills. Local candidates will be preferred. CVs: 
helenpap@focalpm.com, tel: 210 9234400.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από κατάστημα με αξεσουάρ αυτοκι-
νήτων Ηλεκτρολόγος / Βοηθός αυτοκινήτων, 
για εργασία στο Ηράκλειο Αττικής. Ώρες: 09:00 
- 21:00. Τηλ: 6949 113317.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Ψυκτικός - Βοηθός Ψυκτικού 
με εμπειρία σε εγκαταστάσεις κλιματιστικών 
ως 24.000 BTU με δικό του μεταφορικό μέσο 
ικανοποιητικός μισθός, γνώσεις υδραυλικών 
επιθυμητές. Τηλ: 6947 798800, ώρες επικοι-
νωνίας: 08:00 - 21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από Μπισκοτοβιομηχανία Ελλη-
νικών συμφερόντων στην κεντρική Αφρική 
(Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό), Μηχανικοί 
και Ηλεκτρομηχανικοί, γνώστες στην παραγωγή 
και συσκευασία. Απαραίτητη προϋπηρεσία και 
βιογραφικό. Βιογραφικά στο e-mail: geozour@
yahoo.gr.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης ζητά νέο 
Υπάλληλο Bοηθό Παραγωγής, για μόνιμη απα-
σχόληση με γνώσεις από παραγωγή - χειρισμό 
μηχανημάτων vacum, μηχανουργείου. Γνώσεις 
ηλεκτρολογίας. Βιογραφικά στο e-mail: info@
sugart.com.

Η METAL INOX ΑΕ ζητά Συνεργάτη για ίδρυση 
συνεργατικής ΙΚΕ για τη διαχείριση του έργου 
της με ειδικότητα: Μηχανολόγος Μηχανικός ανά-
πτυξης προϊόντων και υποστήριξης πωλήσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@metalinox.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Πωλήσεων (ΤΕΙ/ΑΕΙ) με 
απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών 
σε βιομηχανικούς αυτοματισμούς. Απαιτούνται 
άπταιστα Αγγλικά. Απαραίτητη κάρτα ανεργίας 
ΟΑΕΔ. Προσφέρονται βασικός μισθός και bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@ultrand.gr, τηλ: 210 
6130777.

ΤΕΧΝΙΚΗ Εταιρία Ανελκυστήρων ζητά άτομο για 
συντήρηση και βλάβες ανελκυστήρων. Τυχόν 
εμπειρία θα εκτιμηθεί. Απαραίτητο δίπλωμα δί-
κυκλου. Βιογραφικά στο e-mail: info@alfalift.
gr, τηλ: 210 7751371.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μη-
χανικός από εταιρία μελετών, με εμπειρία σε 
εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και 
αδειοδότηση εγκαταστάσεων. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@elgek.com, fax: 2310 458062.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτροσυγκολλητής με προϋπηρεσία 
στην επιτόπια κατασκευή δεξαμενών πετρελαίου 
- νερού και συγκόλληση σε στεγανά σωληνώσε-
ων θέρμανσης - αερίου. Απαιτούμενα δίπλωμα 
αυτοκίνητου - μηχανάκι. Ώρες 09:00-19:00. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@heatingexperts.gr, 
τηλ: 210 4114164.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία Aνάπτυξης Ιατρικών Μηχα-
νημάτων αναζητά Ηλεκτρονικό ή Μηχανολόγο 
Μηχανικό παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου, 
απόφοιτο ΤΕΙ - ΙΕΚ, με 3ετή εμπειρία και πολύ 
καλή γνώση Η/Υ και Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
email: careers@micrelmed.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Αυτοματισμού ΑΕΙ / ΤΕΙ 
από τεχνική εμπορική εταιρία με εμπειρία σε 
συστήματα τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού plc / 
scada και γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: gmoustaf@otenet.gr.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ εταιρία στην περιοχή των 
Oινοφύτων ζητάει άμεσα Χειριστή Μηχανής CNC. 
Βιογραφικά στο e-mail:cv@pafos.gr, τηλ: 2262 
031919.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Υδραυλικού με προϋπηρε-
σία και συστάσεις σε αέριο, θέρμανση, ύδρευση, 
αποχέτευση. Απαραίτητο δίπλωμα για μηχανάκι, 
αυτοκίνητο. Ώρες 09:00 - 19:00. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@heatingexperts, τηλ: 210 4114164.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης Υδραυλικός με εμπειρία σε 
θέρμανση, αέριο, υδραυλικά, αποχέτευση, ανακαι-
νίσεις και μερεμέτια. Απαιτούμενη προϋπηρεσία 
και συστάσεις. Απαραίτητο δίπλωμα, μηχανάκι, 
αυτοκίνητο. Ώρες: 09:00 - 19:00. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@heatingexperts.gr, τηλ: 210 
4114164.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρονικός για κατασκευή μετα-
σχηματιστών, απόφοιτος ΤΕΙ, με προϋπηρεσία 
5 ετών, γνώση Αγγλικών, ms office και Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@amarad.gr.

ΒΟΗΘΟΣ Ψυκτικού με προϋπηρεσία στον τομέα 
του κλιματισμού ζητείται από εταιρία κλιματισμού. 
Απαραίτητα: Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, δί-
πλωμα αυτοκινήτου και εκπληρωμένες στρατι-
ωτικές υποχρεώσεις. Bιογραφικά στο e-mail: 
info@polarsystems.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Υδραυλικού με προϋπηρε-
σία σε αέριο, θέρμανση, ύδρευση, αποχέτευση. 
Απαραίτητο δίπλωμα για μηχανάκι, αυτοκίνητο 

και συστάσεις. Ώρες: 09:00 - 19:00. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@heatingexperts.gr, τηλ: 210 
4114164.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος - Συντηρητής από παι-
δική κατασκήνωση, για απασχόληση την θερινή 
περίοδο στη Χαλκιδική. Ώρες 9:30 - 15:00. Τηλ: 
2310 275660, 2310 280692.

Στελέχη Παραγωγής -  
Μεταποίηση - Ποιοτικός Έλεγχος
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - Μηχανικός, απόφοιτος ΤΕΙ, 
ζητείται από την εταιρία ανάπτυξης ιατρικών μηχα-
νημάτων Μicrel Medical Devices, για στελέχωση 
του τμήματος ποιοτικού ελέγχου. Βιογραφικά 
στο e-mail: careers@micrelmed.com

ΕΤΑΙΡΙΑ Γυναικείων ενδυμάτων ζητά έμπει-
ρη Πατρονίστ - Μοντελίστ με εξειδίκευση στα 
ελαστικά υφάσματα στη Μεταμόρφωση. Γνώση 
Gerber. Τηλ: 6936 774904.

H ΕΤΑΙΡΙΑ Medilco Hellas AE ζητά Γεωπόνο/
Πωλητή Υπεύθυνο των Νομών Ηλείας-Αχαΐας. 
5ετής προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση-τοπική 
καταγωγή. Ταλέντο στις πωλήσεις, ήθος, όρεξη 
για δουλειά. Φωτογραφία απαραίτητη. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@medilcohellas.com.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ανάπτυξης ιατρικών μηχα-
νημάτων, αναζητά Εργάτες /τριες παραγωγής 
- ποιοτικού ελέγχου, με επιθυμητή ανάλογη 
προϋπηρεσία, ή προϋπηρεσία σε κατασκευή 
κοσμημάτων. Βιογραφικά στο email: careers@
micrelmed.com.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ανάπτυξης ιατρικών μηχανη-
μάτων αναζητά Εργάτες Παραγωγής - Ποιοτικού 
Ελέγχου. Επιθυμητή ανάλογη προϋπηρεσία. Βι-
ογραφικά στο e-mail: careers@micrelmed.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης για τεμαχιοβαφή και κρύα 
βαφή ρούχων (Βούτα). Τηλ: 6932 374857, 
00359887977826.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιάστρια Μόδας για σχεδιασμό 
θεατρικών στολών σε σχολικές παραστάσεις. 
Τηλ: 210 2828025.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ εξαγωγική εταιρία ενδυμάτων 
περιοχή Ωραιοκάστρου, ζητούνται Υπεύθυνοι 
Κοπτηρίου & Υπεύθυνοι Ραφείου - Ποιοτι-
κού Ελέγχου. Βιογραφικά στο e-mail: info@
cottonfashion.gr, τηλ: 2310 689530.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μοδίστρες για εργασία σε εταιρίες 
στην Αγγλία με εμπειρία και γνώσεις, μισθός ανα-
λόγως των προσόντων, Αγγλικά βασικό επίπεδο, 
άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά και φωτογραφικό 
υλικό, στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ λευκών ειδών ζητά Κόπτη -τρια 
ενδυμάτων και λευκών ειδών με γνώση και 
σε γαζωτική μηχανή. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@crist.gr.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ λευκών ειδών με έδρα στην 
Αργυρούπολη ζητά Κόπτη /τρια με πείρα και 
σε γαζωτική μηχανή. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@crist.gr.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Λευκών Ειδών με έδρα στην 
Αργυρούπολη ζητά Γαζώτρια με πείρα σε εν-
δύματα και λευκά είδη. Αποστολή βιογραφικών 
στο info@crist.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από Μπισκοτοβιομηχανία Ελλη-
νικών συμφερόντων στην κεντρική Αφρική 
(Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό), Μηχανικοί 
και Ηλεκτρομηχανικοί, γνώστες στην παραγωγή 
και συσκευασία. Απαραίτητη προϋπηρεσία και 
βιογραφικό. Βιογραφικά στο e-mail: geozour@
yahoo.gr.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης ζητά νέο 
Υπάλληλο Bοηθό Παραγωγής, για μόνιμη απα-
σχόληση με γνώσεις από παραγωγή - χειρισμό 
μηχανημάτων vacum, μηχανουργείου. Γνώσεις 
ηλεκτρολογίας. Βιογραφικά στο e-mail: info@
sugart.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος - Μηχανικός για τμήμα 
παραγωγής εργοστασίου στη Θεσσαλονίκη. Απα-
ραίτητη προϋπηρεσία 3 ετών, γνώση Αγγλικών 
και H/Y. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο e-mail: 
hr.detect@gmail.com.

Στελέχη και Μηχανικοί  
Ναυτιλίας-Ναυτικοί-Marine
CHARTER Broker ζητείται από γνωστή εταιρία 
ενοικιάσεων πολυτελών σκαφών αναψυχής. 
Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση ή σε Τουριστικό Γραφείο, άριστη γνώση 
Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: info@
all4yachting.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός με εμπειρία σε πλοία. 
Γνώση Αγγλικών και δίπλωμα οδήγησης, για 
μόνιμη εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
forcecooling.gr.

ΕΡΓΑΣΙΑ σε ιδιωτικό σκάφος για θέση Ναυτο-
καμαρωτίνας. Έχει να κάνει με θέματα καθαριό-
τητας-service. Απαραίτητα γνώσεις Αγγλικών, 
διάθεση για εργασία και εξοικείωση με θάλασσα. 
Βιογραφικά στο e-mail: nikolstefanos@gmail.com.

SKIPPER - Καπετάνιος ιστιοπλοϊκών σκαφών 

ζητείται από ναυτιλιακή εταιρία διοργάνωσης εκ-
δρομών (καταμαράν) για σεζόν Απρίλιο - Οκτώβριο 
στην Σαντορίνη. E-mail: info@sailing-santorini.
com, τηλ: 22860 72200.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος για εταιρία ναυτιλιακού 
αντικειμένου στη Κηφισιά με 3ετή προϋπηρε-
σία σε ναυτιλιακή εταιρία. Άριστη γνώση Αγγλι-
κών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: captain@
navigatorltd.gr.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Σκαφών ζητείται από ναυτιλιακή 
εταιρία διοργάνωσης εκδρομών (καταμαράν) για 
σεζόν Απρίλιο - Οκτώβριο στην Σαντορίνη. E-mail: 
info@sailing-santorini.com, τηλ: 22860 72200.

GLOBAL Ships Service company requires 
a Marine Engineer with minimum 3 years 
experience onboard merchant vessels. 
Strong customer orientation, Proficiency level 
English and computer literacy are a must. CVs: 
portsalesengineer@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ναυτικός - Μηχανολόγος ΑΕΙ ή ΤΕΙ παρά 
εταιρίας. Απαραίτητη γνώση Αγγλικής γλώσσας. 
Βιογραφικά στο e-mail: central@ariexpo.gr.

 

Οδηγοί-Αποθηκάριοι-Logistics 
- Μεταφορές-Αεροπορία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός για τουριστικό λεωφορείο, με 
δυνατότητα ταξιδίων στο εξωτερικό. Να διαθέτει 
κάρτα ηλεκτρονικού ταχογράφου και εγγύηση 
2.000 €. Τηλ: 6936 377623.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικός Οδηγός συνταξιούχος 
ή μη, με επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης, 
άριστη γνώση της Αττικής, εμπειρία με αυτο-
κίνητα mercedes και αντίστοιχη προϋπηρεσία. 
Συστάσεις απαραίτητες. Βιογραφικά στο e-mail: 
resume@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αποθηκάριος από βιομηχανία καταψυγ-
μένων προϊόντων ζύμης στο Κορωπί. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@olympiacroissant.gr.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ προϊόντων ζύμης στην Πετρούπολη 
ζητά Οδηγό κάτοχο διπλώματος Β’ κατηγορίας για 
3 ωρη πρωινή διανομή. Δευτέρα - Παρασκευή. 
Τηλ: 6950 776651.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Oδηγός με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας 
από την περιοχή της Πάτρας. Βιογραφικά στο 
e-mail: psigeiap@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός, καινούριος Οδηγός Ε΄κατηγο-
ρίας με κάρτα ταχογράφου, διάθεση εκπαίδευσης 
και εξέλιξης στον τομέα των διεθνών μεταφορών. 
Τηλ: 2682 023225.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οδηγοί από Γ’ επαγγελματικό και άνω 
για μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες εφοδιασμού/
μεταφορών στην Αγγλία. Ικανοποιητικά Αγγλικά/
ΠΕΙ/ψηφιακός ταχογράφος. Μόνιμο συμβόλαιο/
ασφάλεια. Βιογραφικά στα αγγλικά με φωτογραφία 
και skype, id στο e-mail: silver.lining37@yahoo.
com, 2311 242026, 6937212290.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός για πλήρη απασχόληση μέσω 
προγράμματος Οαέδ, πλησίον σύνταξης. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@albus.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικός Οδηγός συνταξιούχος ή 
μη, με επαγγελματικό δίπλωμα, μηχανή, γνώστης 
αυτοκινήτων Mercedes και άριστη γνώση Αττικής. 
Συστάσεις απαραίτητες. Βιογραφικά στο e-mail: 
resume@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από Δυτική Θεσσαλονίκη για 
χειρωνακτική εργασία. Πρωινές ώρες, βασικός 
μισθός και μόνιμη θέση, για πλύσιμο και άδεια-
σμα βαρελιών σε εταιρία επεξεργασίας λαδιών. 
Βιογραφικά στο e-mail: xn@prladi.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με ανάλογο δίπλωμα για επο-
χική απασχόληση σε μεγάλο ξενοδοχειακό όμιλο 
στην Φολέγανδρο. Βιογραφικά στο e-mail: info@
aspalathras.com, fax: 210 8940845.

ΑΝΩΝΥΜΗ εμπορική εταιρία αναζητά Αποθηκάριο 
- Οδηγό Κλαρκ, κάτοχο άδειας οδήγησης κλαρκ. 
Βιογραφικά στο e-mail: agialini@topelcom.gr, 
Υπόψη κας Γιαλίνη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός ταξί στο κέντρο για μισή ή ολό-
κληρη βάρδια. Τηλ:6936 068116, 210 5142410.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Oδηγός ταξί για βραδινή βάρδια. Πε-
ριοχή Βύρωνας. Τηλ: 6986 228311.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Oδηγός ταξί για Skoda Octavia 5, μοντ 
07 για απογευματινή βάρδια, απαραίτητα κάρτα, 
εγγύηση, ΙΚΑ, ή ΟΑΕΕ, περιοχή Περιστέρι, Νέα 
Zωή, Κηπούπολη, Πετρούπολη. Τηλ: 6948 189731.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εργάτες -τριες, για να εργαστούν 
σε ταχυδρομικά καταστήματα στην Αλεξανδρού-
πολη, στη διαλογή αλληλογραφίας και δεμάτων. 
Παρέχονται: Πλήρης απασχόληση, ΙΚΑ. Βιογρα-
φικά στο e-mail: galyfanef@yahoo.gr, με θέμα 
Αλεξανδρούπολη.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Αποθήκης ζητούνται για ηλεκτρονικό 
κατάστημα, για παραλαβή προϊόντων & επεξεργασία 
παραγγελιών. Βιογραφικά με τίτλο Υπάλληλος 
αποθήκης στο e-mail: hrvoreiaproastia@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εργάτες-Εργάτριες για να εργαστούν 
σε ταχυδρομικά καταστήματα στη διαλογή αλλη-
λογραφίας και δεμάτων. Πλήρης απασχόληση, 
άμεση πρόσληψη και ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: 
galyfanef@yahoo.gr με θέμα ΑΘΗΝΑ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Οδηγοί σχολικών λεωφορείων 
για το κρατίδιο της Βαυαρίας! Προϋποθέσεις: 
Δίπλωμα οδήγησης Β ή ΒΕ DIN 95, fahrerkarte 
(Ψηφιακός ταχογράφος), σχετική εμπειρία, γνώση 
Γερμανικών επιπέδου Α2 - Β1. E-mail: tarasidou.
trianta@gmail.com, τηλ: 004921021485950.

ΓΡΑΦΕΙΟ αποφράξεων ζητεί Οδηγό με δίπλωμα 
Γ’ κατηγορίας και μηχανής για μόνιμη απασχόληση. 
Τηλ: 216 9001900.

ΕΤΑΙΡΙΑ DAXXA Γερμανίας ζητάει άμεσα να προ-
σλάβει, Οδηγούς λεωφορείων, με δίπλωμα Δ’ ή ΔΕ 
με Π.Ε.Ι. Προϋπόθεση: καλή γνώση Γερμανικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: tarasidis5@yahoo.gr.

ΑΠΟ E-SHOP στο Μοσχάτο ζητείται νεαρή με 
γνώσεις H/Y και Αγγλικά για αποθήκη. Ωράριο 
10:30-15:30. Παρέχεται εκπαίδευση, ασφάλιση 
και μισθός. Τηλ: 210 8005787, ώρες επικοινω-
νίας 11:00-13:00.

ΟΔΗΓΟΣ με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και μηχα-
νής ζητείται για αποφράξεις - απολυμάνσεις για 
μόνιμη απασχόληση και δυνατότητα ανέλιξης. 
Τηλ: 216 9001900.

Τουρισμός-Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
- Τουριστικά Γραφεία
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πρακτικά Ασκούμενοι από Ξενο-
δοχείο 3* στη Μύκονο για το 2015 για τις θέ-
σεις Reception / Service - Bar. Δεύτερη γλώσσα 
επιθυμητή. Προσφέρονται Διαμονή, διατροφή. 
Δίπλωμα Οδήγησης επιθυμητό. E-mail: info@
corfoshotel.com, τηλ: 6937 017820.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχείο 3* στη 
Μύκονο για το 2015. Γνώση Αγγλικών, δεύτερης 
γλώσσας επιθυμητή. Απόφοιτος/η Τουριστικής 
Σχολής. Διαμονή, διατροφή. Συστατική επιστολή 
επιθυμητή. Δίπλωμα Οδήγησης επιθυμητό. Ε-mail: 
info@corfoshotel.com, τηλ: 6937 017820.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρχηγός Ξεναγός για μικρά κρουαζιε-
ρόπλοια με αντίστοιχες σπουδές και προϋπηρεσία, 
άριστη γνώση και εμπειρία ξένων γλωσσών και 
Αγγλικά. Χειρισμό H/Y. Βιογραφικά, με φωτο-
γραφία, στο e-mail: jobs@varietycruises.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Thalatta Seaside Hotel, στην 
Β. Εύβοια, ζητά για την καλοκαιρινή σεζόν 2015, 
Γυμνάστρια - Ναυαγοσώστρια με δίπλωμα ναυαγο-
σωστικής. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: career@maestrogroup.gr, κωδ: ‘life’.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Thalatta Seaside Hotel, στην 
Β. Εύβοια, ζητά για την καλοκαιρινή σεζόν 2015, 
άτομα για το spa. Βιογραφικά με πρόσφατη φω-
τογραφία στο e-mail: career@maestrogroup.
gr, κωδ: ‘spa’.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Thalatta Seaside Hotel, στην 
Β. Εύβοια, ζητά για την καλοκαιρινή σεζόν 2015, 
άτομα για το Bar. Βιογραφικά με πρόσφατη φω-
τογραφία στο e-mail: career@maestrogroup.
gr, κωδ ‘bar’.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Thalatta Seaside Hotel, στην Β. 
Εύβοια, ζητά για την καλοκαιρινή σεζόν 2015, 
Σερβιτόρους. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτο-
γραφία στο e-mail: career@maestrogroup.gr, 
κωδ. serv.

ΝΕΑ απόφοιτος σχολής με άριστα Αγγλικά και 
ευχέρεια στις δημόσιες σχέσεις, ζητείται για Απρί-
λιο έως Οκτώβριο 2015 στο τμήμα εξυπηρέτησης 
πελατών-Guest Relation, σε πολυτελείας resort 
σε νησί του Ιονίου. Βιογραφικά στο e-mail: gsa@
otenet.gr, τηλ: 210 3634665.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Animateur Αθλητικών Δραστη-
ριοτήτων. Ευχάριστη προσωπικότητα, δραστή-
ριοι, κοινωνικοί με άνετες διαπροσωπικές και 
επικοινωνιακές σχέσεις. Πολύ καλά Αγγλικά, 
Γερμανικά και Ρώσικα. Βιογραφικά στο e-mail: 
manager@dionpalace.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εποχιακός Υπάλληλος από τουριστικό 
γραφείο με έδρα στην Αττική και στα νησιά του 
Αιγαίου. Δυνατότητα εργασίας όλο τον χρόνο. 
Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών και Ισπανικών. 
Επιπλέον γλώσσα θα θεωρηθεί προσόν. Ε-mail: 
anaxar84@yahoo.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 3* στη Σκιάθο αναζητά νέα για 
υποδοχή, Μάγειρα, Καμαριέρα, Σερβιτόρα, Μπαρ-
γούμαν για την σεζόν 2015. Μισθός αναλόγως 
εμπειρίας. Βιογραφικά με διεύθυνση skype και 
φωτογραφία στο jobs@melinasjobs.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Λειτουργίας από ξενοδο-
χείο 5* στη Θήρα Σαντορίνης. Βιογραφικά στο 
e-mail: astroae@otenet.gr, τηλ: 6947 188318.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος για ξενοδοχείο 5* στη 
Σαντορίνη. Βιογραφικά στο e-mail: astroae@
otenet.gr, τηλ: 6947 188319.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Κρατήσεων για ξενοδο-
χείο 5* στη Σαντορίνη. Βιογραφικά στο e-mail: 
astroae@atenet.gr, τηλ: 6947 188318.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής για ξενοδοχείο 
5* στη Θήρα Σαντορίνης. Βιογραφικά στο e-mail: 
astroae@otenet.gr, τηλ: 6947 188318.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Receptionist για εργασία σε ξενοδο-
χειακή μονάδα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για 
την καλοκαιρινή σεζόν. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobopp@pellihotel.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ αλυσίδας 4* στην πόλη της 
Ρόδου ζητά Υπάλληλους Υποδοχής με γνώση 
Αγγλικών και μιας δεύτερης ξένης γλώσσας. 
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο email: 
gmrodoshotel@gmail.com.

ΠΡΟΣΟΠΙΚΟ όλων των ειδικοτήτων για την ξε-
νοδοχειακή αλυσίδα Med Emerald Hotels που 
εδρεύει στη Ζάκυνθο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@med-emeraldhotels.com, τηλ: 26950 53055.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Μύκονο, ζητεί Front Office 
Manager, για την υποδοχή. Απαραίτητη προϋ-
πηρεσία σε ανάλογη θέση, απαραίτητες γνώσεις 
τουλάχιστον δυο ξένων γλωσσών (κατά προτί-
μηση Αγγλικά-Ιταλικά). Απασχόληση κατά την 
καλοκαιρινή περίοδο (Απρίλιος-Οκτώβριος). 
Ε-mail: mykmike@icloud.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από όμιλο ξενοδοχείων 4* στη Ρόδο, 
μαθητές Τουριστικών Σχολών, για μαγειρικό/
ξενοδοχειακό τμήμα τουριστικού πρακτορείου, 
για πρακτική άσκηση τη σεζόν 2015. Προτιμητέα 
γλώσσα: Αγγλικά και Γαλλικά. E-mail: ibiscus-
tr@otenet.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Σαντορίνη ζητά Καμαριέρες για 
τη σεζόν 2015. Βιογραφικά στο e-mail: poppyk@
otenet.gr, τηλ: 6944 922702.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητά Reservation 
Manager / Υπεύθυνο Κρατήσεων με αντίστοι-
χη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
poseidon-paros.gr, fax 210 6232082.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στη Πάρο ζητά Οperation 
Manager / Διευθυντή με αντίστοιχη προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@poseidon-paros.
gr, fax 210 6232082.

TRAVEL Agency is seeking for an Εmployee 
for ticket issuing. Qualifications: knowledge of 
GDS, at least 4 years experience with marine 
ticketing. CVs: ticketingadd@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Operation Manager και Υπεύθυνος 
Κρατήσεων για ξενοδοχειακή μονάδα στη Ρόδο. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 7774550.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στη Χαλκιδική ζητά Αnimatοr 
για την καλοκαιρινή σεζόν. Με γνώσεις kids 
animation, γυμναστικής, χορών. Βιογραφικά 
στο e-mail: ionannidouefi@gmail.com

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Guest Relation Representatives, με 
άριστη γνώση σε Αγγλικά/Γερμανικά/Πολωνικά/
Γαλλικά, πολύ εμφανίσιμες, με άριστες επικοινω-
νιακές σχέσεις, καλή χρήση Η/Υ και προηγούμενη 
εμπειρία σε αντίστοιχα 4* ξενοδοχεία. E-mail, με 
πρόσφατη φωτογραφία: ibiscus-tr@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος μορφωμένος με πολύ καλά Αγ-
γλικά και με δίπλωμα οδήγησης (ερασιτεχνικό) 
για πλήρη απασχόληση από Απρίλιο - Οκτώβριο 
2015 στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, σε resort 
πολυτελείας στο Ιόνιο. Βιογραφικά στο e-mail: 
gsa@otenet.gr, τηλ: 210 3634665.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στη Χαλκιδική, ζητά Front Οffice 
/Sales Manager με πολύ καλή γνώση online 
booking systems και contracting. Προσφέρεται 
μισθός, πλήρης ασφάλιση, διαμονή, διατροφή. 
Βιογραφικά στο e-mail: ionannidouefi@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Capsis στην Αγία Πελαγία Ηρα-
κλείου ζητά Υπάλληλους ρεσεψιόν Α’ και Β’, 
Υπάλληλους δημοσίων σχέσεων, Bar Manager και 
Βarmen. Βιογραφικά στο e-mail: anastasakis@
capsis.gr, fo-crete@capsis.gr.

Εστίαση-Μάγειρες  
-Παρασκευαστές
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος /α από Ξενοδοχείο 3* στη 
Μύκονο για το 2015. Γνώση Αγγλικών, δεύτερης 
γλώσσας επιθυμητή. Προσφέρονται Διαμονή, 
διατροφή. Συστατική επιστολή επιθυμητή. Δίπλωμα 
Οδήγησης επιθυμητό. E-mail: info@corfoshotel.
com, τηλ: 6937 017820.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Μάγειρα από Ξενοδοχείο 3* 
στη Μύκονο για το 2015. Γνώση κρύας κουζί-
νας, snacks, pizza, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής. 
Διαμονή, διατροφή, ικανοποιητικές αποδοχές. 
Συστατική επιστολή επιθυμητή. Δίπλωμα Οδήγη-
σης επιθυμητό. E-mail: info@corfoshotel.com, 
τηλ: 6937 017820.

ΑΓΓΛΙΚΗ αλυσίδα εστιατορίων στην Αγγλία προ-
σλαμβάνει Ζαχαροπλάστες με προϋπηρεσία και 
Αγγλικά. Αμειβόμενη εκπαίδευση με διαμονή 1-2 
εβδομάδων, διατροφή, ασφάλεια, 40-48 ώρες 
/ εβδομάδα, 5ήμερο. Βιογραφικά στα Αγγλικά + 
skype στο e-mail: jobs@melinasjobs.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Μύκονο ζητά για τη σεζόν 
Απρίλιος- Οκτώβριος 2015 άτομα για: Service, 
Bar, Captain και Chef. Απαραίτητα προσόντα: 
Προϋπηρεσία, γνώση Αγγλικών. Προσφέρεται: 
Διαμονή/διατροφή/ικανοποιητικές αποδοχές/ 
προοπτικές εξέλιξης. Απαραίτητη φωτογραφία. 
Ε-mail:cvhotelsmykonos@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Σάμο ζητά Μάγειρα για το 
εστιατόριο του ξενοδοχείου. Απαραίτητες συστά-
σεις. Βιογραφικά στο e-mail: hotelvotsalakia@
gmail.com, τηλ: 6946 064344.

BARWOMEN και Σερβιτόρα ευπαρουσίαστη με 
προϋπηρεσία και εμπειρία σε κοκτέιλ και καφέ, 



 Μάθετε περισσότερα: http://freepress.skywalker.gr/

 2 χρόνια
 Skywalker Free Press

!

Εργασία στην Ελλάδα

2 χρόνια το δουλεύουμε. Σήμερα το γιορτάζουμε!

Skywalker Free Press: 
• 25.000 φύλλα

• 32 σελίδες με αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και εξωτερικό

•  Περισσότερα από 120 σημεία διανομής σε πάνω  

από 30 πόλεις σε όλη την Ελλάδα

•  Διανομή κάθε Τρίτη σε σταθμούς του Μετρό και του ΗΣΑΠ 


