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

25.000 Αντίτυπα

168  
θέσεις εργασίας για 

Εμποροϋπαλλήλους
σελ. 20-21, 35-36

Υπάλληλοι Γραφείου,  
Γραμματείς,  
Στελέχη Επιχειρήσεων  σελ. 16

 
Λογιστές,  
Οικονομικά Στελέχη,  
Προγραμματιστές σελ. 18

Promotion-Merchandisers, 
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση, 
Στελέχη Πωλήσεων      σελ. 22

Ιατροί,  
Μηχανογράφηση         σελ. 24

Εκπαίδευση,  
Θετικές Επιστήμες,  
Τεχνικοί, Μηχανικοί,  
Logistics-Aποθηκάριοι  σελ. 26

Οδηγοί, Εστίαση           σελ. 28

Τουρισμός,  
Αισθητικοί                σελ. 30-31

Μικρές Αγγελίες 
Εργασίας              σελ. 32, 34-39

Εργασία..................................................σελ. 3

Εκπαίδευση........................................σελ. 6

Ψυχαγωγία.........................................σελ. 8
Διατροφή & 
βασικά αγαθά........................σελ. 10-11

Εθελοντισμός................................σελ. 12 2.297

Έρευνα - Τα Social Media στην εκπαίδευση  σελ. 14 Επιχειρηματικότητα  σελ. 4



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

Τρίτη 10 Μαρτίου 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

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

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Αγία Παρασκευή, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  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 Ξυνή
• Αθήνα, ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ
• Αθήνα, ΙΕΚ ΣΒΙΕ
• Αθήνα, Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Αθήνα, Κολλέγιο BCA
• Αθήνα, Κολλέγιο CNAM
• Αθήνα, ΚΥΑΔΑ
• Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
•  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, Equal Society
•  Αθήνα, Γραμμή Ζωής
•  Αθήνα, Οι Γιατροί του Κόσμου
•  Αθήνα, Διεύθυνση Κοινωνικής 

 Αλληλεγγύης & Υγείας
• Αθήνα, Κέντρο Αλληλεγγύης Praskis
• 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
• Δάφνη - Υμμητός, Emfasis
• Διόνυσος, Δημαρχείο
• Δραπετσώνα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Δραπετσώνα, Δημαρχείο
•  Ελληνικό, Μητροπολιτικό  

Κοινωνικό Ιατρείο
• Ελληνικό - Αργυρούπολη, Δημαρχείο
• Ελληνικό, ΑΜΥΜΩΝΗ
• Εξάρχεια, Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. Νόστος
• Εξάρχεια, MOm
• Εξάρχεια, KEΘΕΑ Παρέμβαση
• 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, Θεραπεία=Ελπίδα
• 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

• 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, ΟΚΟΙΠΑΔΑ
• Μαρούσι, ECOCITY
• Μεταμόρφωση, Δημαρχείο
• Μεταμόρφωση, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Μεταμόρφωση, ΚΕΚ01  

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

Πολιτικής
• Νέο Ψυχικό, Golden Cup
• Νίκαια, Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Δημαρχείο
• Παγκράτι, CIVISplus
• Παιανία, Δημαρχείο
• Παλλήνη, Δημαρχείο
• Παλλήνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Παπάγου - Χολαργού, Δημαρχείο
• Πειραιάς, ΑγκαλιάΖΩ
• Πειραιάς, Δημαρχείο
• Πειραιάς, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Πειραιάς, ΙΕΚ Ξυνή
• Πειραιάς, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Πεντέλη, Δημαρχείο
• Περιστέρι, Δημαρχείο
•  Περιστέρι, 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
• Αγρίνιο, ΚΕΚ Ευρωσυμβουλευτική ΕΠΕττ
• 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
• Βόλος, ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ
• Γύθειο, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Γύθειο, Καψάλειος Βιβλιοθήκη
• Διδυμότειχο, Δημαρχείο
•  Δράμα, Γραφείο Απασχόλησης  

& Τουρισμού
•  Δράμα, ΚΕΚ Αριστοτέλης
•  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, Ελληνικό Παιδικό Χωριό
•  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, ΜΚΟ Μέριμνα
•  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
•  Κρήτη (Ηράκλειο), ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης
• 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, ΚΕΚ Εύβουλος
• Σέρρες, Δημαρχείο 
•  Σίνδος, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
• Σκόπελος, Δημαρχείο 
• Τήνος, Δημαρχείο
• Τρίκαλα, ΚΕΚ Ροή
• Χαλκίδα, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Χαλκίδα, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Kαθενών
• Χαλκίδα-Κύμη, ΚΕΚ Πυθαγόρας
• 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
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εργασια

Είναι δεδομένο, ότι η επιλογή επαγγέλματος είναι στοιχείο 
καθοριστικό, για την μελλοντική ανάπτυξη του ατόμου. Ένα 
επάγγελμα μπορεί να σε ανεβάσει, μπορεί όμως και να σε 
εξαφανίσει. Το επάγγελμα, αργότερα θα επηρεάσει το κοι-
νωνικό σου status, το εισόδημά σου, ακόμη τον τρόπο ζωής 
σου και την προσωπική σου επιτυχία. 

Η αγάπη και το ενδιαφέρον γι αυτό που κάνουμε, δεν εξασφα-
λίζει μόνο την επαγγελματική επιτυχία αλλά και την προσωπική 
επιτυχία ή ευτυχία. Γι’ αυτό κανόνας είναι να εντάσσουμε το 
επάγγελμά μας στην προσωπική μας ζωή και όχι το αντίθετο. 
Επίσης κάτι που θέλουμε να επισημάνουμε, είναι ότι εφόσον 
κάποιος έχει κάνει συγκεκριμένες επιλογές, έχοντας επενδύσει 
χρήμα και χρόνο σε συγκεκριμένες σπουδές, θα πρέπει να 
αξιοποιήσει στην μετέπειτα πορεία του αυτό το κεφάλαιο. Ως 
εκ τούτου ο προγραμματισμός της καριέρας, μπορεί να είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμος. Αποτελεί όμως μια σύνθετη διαδικασία. Για 
να επιτευχθεί επιτυχημένα, θα πρέπει να μπορείς να απαντήσεις 
πειστικά, στα παρακάτω θεμελιώδη και ουσιώδη ερωτήματα:

1. Που βρίσκομαι τώρα; 2. Που θέλω να φτάσω; 3. Κατευ-
θύνομαι σωστά; 4. Μπορώ να πετύχω; 5. Πως θα πετύχω;

Η απάντηση στο πρώτο ερώτημα, προϋποθέτει αυτοανάλυση, 
για καλύτερη και βαθύτερη γνώση του εαυτού μας. Είναι μια 
αδιάκοπη διαδικασία αυτοαξιολόγησης, που θα πρέπει να γίνει 
αντικειμενικά και έντιμα. Απαιτεί να καθορίσεις τις ιδιαίτερες 
κλίσεις και τα προσόντα σου, τις έμφυτες τάσεις σου, τα εν-
διαφέροντά σου, τις ατομικές σου αξίες και να προσδιορίσεις 
νηφάλια αυτό που σήμερα είσαι, το ατομικό σου status.

Η απάντηση στο ερώτημα αυτό, αποτελεί μια ειλικρινή απο-
τίμηση του εαυτού μας.

Προϋποθέτει ακόμη μια ειλικρινή τοποθέτηση απέναντι 

στα δυνατά και αδύνατα σημεία του εαυτού μας. Η γνώση 
όμως αυτών των στοιχείων είναι απαραίτητη, προκειμένου 
να προχωρήσουμε στον προγραμματισμό της καριέρας μας.

Η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα, απαιτεί καθορισμό συ-
γκεκριμένων προσωπικών στόχων. Οι στόχοι σου, πρέπει 
να είναι ρεαλιστικοί, εφικτοί και μετρήσιμοι. Οι στόχοι σου 
πρέπει να είναι όχι απλώς μια επιθυμία ή μια ευχή αλλά μια 
επιθυμία με σαφή ημερομηνία λήξης. Ο καθορισμός προσω-
πικών στόχων είναι το πρώτο βήμα, για την ενεργοποίησή 
σου προς την κατεύθυνση της επίτευξής τους. Η απάντηση 
στο τρίτο ερώτημα, προϋποθέτει συναίσθηση κατεύθυνσης, 

επίγνωση της επαγγελματικής πορείας και εργαλείο αυτοε-
λέγχου. Μπορώ να πετύχω; Απαιτεί συσχετισμό δυνατών και 
αδύνατων σημείων. Είναι το πάντρεμα των ικανοτήτων σου, 
με τις απαιτήσεις του επαγγέλματός σου και η πιθανότητα 
αξιοποίησης των δυνατών σημείων σε σχέση με τις ευκαιρίες 
που βλέπεις να παρουσιάζονται. 

Στο μελλοντικό σου επάγγελμα, πρέπει να αξιοποιείς κατά 
το μεγαλύτερο βαθμό τα ισχυρά σου σημεία. Παράλληλα 
η γνώση των αδυναμιών σου, θα σου επιτρέψει να κινηθείς 
επιτυχώς στην κατεύθυνση ελαχιστοποίησης και μελλοντικής 
εξάλειψής τους. Πως θα πετύχω; Προϋποθέτει χάραξη στρα-
τηγικής για την επίτευξη των στόχων σου. 

Αποτελεί προσωπική σου δέσμευση και συνειδητή υλοποί-
ηση ενός τρόπου ζωής, που θα σου επιτρέπει να επιτυγχάνεις 
τους στόχους σου. Αξιολόγησε τυχόν φυσικούς, κοινωνικούς, 
πολιτιστικούς και οικονομικούς παράγοντες που τώρα επιδρούν 
στο σχεδιασμό σου ή θα επιδράσουν αργότερα, οπότε και θα 
επανασχεδιάσεις. 

Η οικογένεια, οι ομάδες συμμετοχής σου, ο τρόπος ζωής, 
οι αξίες σου, το εισόδημά σου και το κόστος σπουδών, κ.α. 
παράγοντες επιδρούν στο σχεδιασμό σου και στην επιλογή 
του επαγγέλματος. Η γνώση αυτών των παραγόντων είναι 
σημαντική. Ο άνθρωπος, είναι ένα σύστημα και όπως σε 
κάθε σύστημα, οι παραπάνω επιδράσεις, αντανακλώνται σε 
συγκεκριμένες επιλογές. Ο άνθρωπος, όμως, αποτελεί ένα 
μοναδικό και ιδιαίτερο σύστημα, λόγω της εσωτερικής του 
αυτορυθμίσεως.

Βασίλειος Γαλάνης - Marketing Manager /  
Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Καθηγητής- 

Συγγραφέας-Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

Είναι ευρέως διαδεδομένη η άποψη 
ότι η δημιουργία του βιογραφικού ση-
μειώματος είναι μια εύκολη υπόθεση 
η οποία απλά προϋποθέτει την πα-
ράθεση στοιχείων αναφορικά με την 
εκπαίδευση μας, την εργασιακή μας 
εμπειρία και άλλα προσωπικά μας 
στοιχεία. Η συγκριμένη άποψη είναι 
απλά εσφαλμένη. 

Ιδιαίτερα στις ημέρες μας που η προ-
σφορά θέσεων εργασίας είναι περιο-
ρισμένη και η ζήτηση από πλευράς 
ανθρώπινου δυναμικού είναι μεγάλη, 
ένα βιογραφικό σημείωμα που να μην 
είναι προσεγμένο και καλά δομημένο 
δεν είναι επιλογή. Όπως ακριβώς και 
στις προσωπικές μας σχέσεις, προκειμέ-
νου να προσελκύσουμε την προσοχή 
του ατόμου που μας ενδιαφέρει επιμε-
λούμαστε την εμφάνιση μας, έτσι και 
στα επαγγελματικά, το βιογραφικό μας 
σημείωμα είναι το εργαλείο προώθησης 
του εαυτού μας. Θα πρέπει να ξεχωρίσει 
από τα υπόλοιπα και να τραβήξει την 
προσοχή του στελέχους ανθρωπίνου 
δυναμικού προκειμένου να κληθούμε 
σε μια συνέντευξη. 

Τί μπορεί να αποκαλύπτει λοιπόν 
για εμάς ένα βιογραφικό σημείωμα; 

Αρχικά, η γλώσσα που έχει χρησι-
μοποιηθεί στο βιογραφικό σημείωμα, 
η επιλογή των ουσιαστικών και των 
ρημάτων καταδεικνύει το επίπεδο 
γνώσης της γλώσσας η οποία έχει 
χρησιμοποιηθεί. Όταν, ένα στέλεχος 
ανθρωπίνου δυναμικού λαμβάνει 
ένα βιογραφικό σημείωμα το οποίο 
χαρακτηρίζεται από ορθή χρήση της 
γλώσσας, η αίσθηση ότι ο αποστολέ-
ας, που κατά πάσα πιθανότητα είναι 
συντάκτη και υποψήφιος για τη θέση 
εργασίας, είναι καλός χρήστης της θα 
επιβεβαιωθεί και σε μια επερχόμενη 

συνέντευξη. Μη θεωρείτε δεδομένο 
ότι τα βιογραφικά σημειώματα που 
λαμβάνει ένα στέλεχος προσλήψεων 
χρησιμοποιούν ορθά τη γλώσσα. Απο-
κτήστε λοιπόν συγκριτικό πλεονέκτη-
μα έναντι των άλλων συνυποψήφιων 
σας χρησιμοποιώντας απλά σωστά τη 
γλώσσα.

Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο 
να υπογραμμίσουμε ότι είναι απαρά-
δεκτο ένα βιογραφικό σημείωμα να 
έχει ορθογραφικά λάθη την εποχή του 
spell check.Κάποιος μπορεί βάσιμα να 
εικάσει για το συντάκτη του ότι είναι ένα 
άτομο το οποίο δεν δίνει σημασία στη 
λεπτομέρεια, βιαστικό και αδιάφορο για 
τις συνέπειες που έχουν οι παραλείψεις 
του στην εικόνα της δουλείας του.

Όταν το περιεχόμενο ενός βιογρα-
φικού σημειώματος έχει αποδοθεί με 
ακρίβεια π.χ. είτε στην παράθεση των 
καθηκόντων, είτε στην σταχυολόγηση 

των επιτευγμάτων, με σαφήνεια, με 
δομή, συνοπτικά και εστιασμένο στα 
σημαντικά, οι ιδιότητες που μπορούν με 
μεγάλη βεβαιότητα να χαρακτηρίζουν 
τον συγγραφέα του και διεκδικητή της 
θέσης είναι: η καλή επικοινωνία, η ικανή 
κριτική σκέψη, η αφαιρετική σκέψη, η 
ικανότητας σύνοψης και εστίασης στα 
ουσιώδη.

Δώστε λοιπόν μεγάλη βάση στο βι-
ογραφικό σας σημείωμα καθώς ̈ λέει¨ 
πολύ περισσότερα για εσάς, από αυτά 
που σε πρώτη ανάγνωση φαίνονται. 
Αν δεν είστε σίγουροι ότι μπορείτε να 
επιτύχετε να συντάξετε ένα αποτελε-
σματικό βιογραφικό σημείωμα, μην 
αφήσετε την επαγγελματική σας εξέλιξη 
στη τύχη! Απευθυνθείτε σε ένα ειδικό!

Γεράσιμος Σπηλιώτης,  
Career Coach Specialist,  

My Future Career
www.myfuture.com.gr

Ο προγραμματισμός της καριέρας μπορεί να φανεί χρήσιμος

Όταν το βιογραφικό «μιλά» για εμάς... Τι μπορεί να μας μάθει ο Νίκος 
Ξυλούρης για τη θέση εργασίας μας

Πριν από λίγες ημέρες άκουγα στο ραδιόφωνο ένα τραγούδι του 
μεγάλου Νίκου Ξυλούρη, με τίτλο Ο Αντρειωμένος. Εκεί μία φράση 
μου τράβηξε την προσοχή:

“Ο άντρας κάνει τη γενιά, κι όχι η γενιά τον άντρα”
Αναφερόταν στο ότι την αξία μας την αποκτούμε μόνοι μας κι όχι 

λόγο της καταγωγής μας, ή άλλων εξωγενών παραγόντων. Κι εδώ 
μπορούμε να δούμε έναν παραλληλισμό με τον κόσμο της εργασίας. 
Πολλές φορές εγκλωβιζόμαστε σε μία θέση εργασίας που βλέπουμε ότι 
δεν έχει προοπτικές, δε μας δίνει περισσότερα εφόδια για να εξελιχθούμε 
ως επαγγελματίες κλπ.

Συχνά παραβλέπουμε το ότι κι Ε ΜΕΙΣ επηρέαζουμε τη δουλειά μας 
και δεν μας επηρεάζει μόνο αυτή. Μπορούμε να βρούμε πεδία βελτίωσης 
του τρόπου που λειτουργούμε, να αναλάβουμε περισσότερες ευθύνες, 
να οργανωθούμε καλύτερα και γενικότερα να κάνουμε κάτι διαφορετικό.

Οι γνώσεις που αποκτούμε σε μία θέση εργασίας είναι η π ροίκα 
μας ως εργαζόμενοι, είναι κάτι που αποκτούμε και μένει σε εμάς, όσες 
δουλειές κι αν αλλάξουμε. Το να προσπαθούμε να βελτιωθούμε και 
να μάθουμε κάτι παραπάνω, σε οποιαδήποτε θέση κι αν ήμαστε, είναι 
μία συνεχής διαδικασία.

Ακόμα λοιπόν και μία θέση που φαίνεται ότι δεν έχει..λαμπρό μέλλον 
μπορούμε να την εμπλουτίσουμε.
• Ένας απλός τρόπος είναι να δούμε τι κάνουν άλλα άτομα με αυτή τη 
θέση, κάνοντας μία μικρή έρευνα στο LinkedIn για να δούμε τις αρμο-
διότητες τους. Με βάση αυτό, μπορούμε να κάνουμε κάποιες προτάσεις 
στον προϊστάμενό μας για κάποιες επιπλέον αρμοδιότητες που θα μας 
κάνουν περισσότερο σημαντικούς για την εταιρεία και ταυτόχρονα θα 
αναβαθμίσουν τη θέση και το ενδιαφέρον μας για αυτή.
• Μπορούμε ακόμη να δούμε πως συνδέεται η θέση μας με μία άλλη 
θέση μέσα στην εταιρεία, για να δούμε αν μπορούμε να προτείνουμε 
αλλαγές που θα ωφελήσουν την εταιρεία γενικότερα. Άλλωστε όσα 
περισσότερα γνωρίζουμε για την αμέσως επόμενη θέση στην ιεραρ-
χία, τόσο περισσότερο ετοιμάζουμε τον εαυτό μας για μία προαγωγή 
ή μετακίνηση σε άλλη εταιρεία. Για παράδειγμα, κάποιος που κάνει 
υποστήριξη των πελατών στο γραφείο, μπορεί να φροντίσει ώστε να 
έχει μία εικόνα για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πωλήσεις και 
πρέπει να γνωρίζει το τι και το πως το κάνουν.
• Μπορούμε να αναζητούμε ευκαιρίες εκπαίδευσης (εσωτερικής ή εξω-
τερικής) ακόμη και σε φαινομενικά άσχετα με τη θέση μας αντικείμενα. 
Έτσι και την επαγγελματική μας δικτύωση θα αναπτύξουμε και θα δεί-
ξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα, αλλά και ότι 
μας ενδιαφέρει η προσωπική μας ανάπτυξη. Οι επιλογές που κάνουμε 
ή που δεν κάνουμε επηρεάζουν άμεσα τη ζωή μας. Ας προσπαθήσουμε 
λοιπόν στην επαγγελματική μας ζωή να ήμαστε ενεργοί και δραστήριοι 
άλλωστε είναι περισσότερο χρήσιμο και διασκεδαστικό από το να γινό-
μαστε γκρινιάρηδες και μίζεροι...

Θεόδωρος Παναγιωτόπουλος, Σύμβουλος Ανθρώπινου  
Δυναμικού, www.humanvalue.co
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επιχειρηματικοτητα

Η διήγηση Ιστοριών ως εργαλείο δημιουργίας εικόνας (brand storytelling)
Η διεθνής τάση “back-to-basics”
Μια πρόσφατα ανερχόμενη διεθνή τάση στο 

χώρο των τροφίμων και των ποτών, είναι η 
επιστροφή σε παραδοσιακά, αγνά προϊόντα 
και γεύσεις, όπου οι καταναλωτές στρέφο-
νται σε προϊόντα ζητώντας αυθεντικότητα. Οι 
γρήγοροι ρυθμοί ζωής και ο φόβος ο οποίος 
έχει περάσει πλέον με διάφορες μορφές στην 
καθημερινότητά μας, σε συνδυασμό με το 
στρες, έχει δημιουργήσει μία συναισθηματική 
ανάγκη για επιστροφή στις ρίζες (back-to-
basics), πίσω σε εκείνες τις μνήμες, τα αρώματα 
και τις γεύσεις, που μας κάνουν να νιώθουμε 
ασφαλείς και σίγουροι, αποτινάζοντας από 
πάνω μας όλη εκείνη την «ψευδαίσθηση του 
δήθεν». Τα παραδοσιακά προϊόντα διατροφής 
είναι προϊόντα που συνδέονται με τη διατρο-
φική κουλτούρα ενος τόπου, και μέσω αυτής 
με την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμά του. Ο 
παραδοσιακός χαρακτήρας των προϊόντων 
αυτών οφείλεται στην ιδιοτυπία των υλικών 
ή του τρόπου παρασκευής τους (συνταγή ή 
τεχνική), έχει ιστορία δεκαετιών ή και αιώνων 
και μεταδίδεται από γενιά σε γενιά.

Εξιστορώντας την ξεχασμένη «ταυτότητα 
των τοπικών μας προϊόντων»

Αυτή η αναζήτηση της «αλήθειας» φέρνει 
στην επιφάνεια και δίνει αξία στο κομμάτι της 
ελληνικής παράδοσης. Από τον κρόκο Κοζάνης 
μέχρι τα τυροπιτάκια Αλεξανδρούπολης κι από 
το ρακόμελο Αμοργού μέχρι τον καβουρμά 
Θράκης (ή σύγλινο όπως το λένε στη Μάνη…), 
τα ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα αποτελούν 
φορείς παράδοσης, κοινωνοί κουλτούρας 
και πρεσβευτές Ελληνικότητας. Η αυξημένη 
παγκόσμια ζήτηση για παραδοσιακά προϊόντα, 
αποτελεί μία από τις τελευταίες ευκαιρίες της 
Ελλάδας να αποκτήσει ένα ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα που θα ξεπερνάει τα σύνορά μας 
με αξιώσεις και αυτοπεποίθηση. Η χώρα μας 
είναι γεμάτη από καταπληκτικά προϊόντα που 
συνδιάζουν ποιότητα, γεύση και διατροφικές 
αξίες, αποτελώντας μοναδικές προτάσεις προς 
τον έλληνα αλλά και τον διεθνή καταναλωτή. 
Η σημασία της ανάδειξής τους, τόσο για τη 
διατήρηση της κληρονομιάς και της ιστορικής 
ταυτότητας μιας περιοχής, αλλά και την ανά-
πτυξη της τοπικής οικονομίας, είναι προφανής. 
Κατά παράδοση όμως, πολύ σπάνια διαθέτουν 
την κατάλληλη εικόνα που θα λειτουργήσει 
σαν δίαυλος επικοινωνίας προϊόντος – πελάτη 
εξασφαλίζοντας την πρώτη δοκιμή. Πρέπει 
να αναζητηθούν και να αναπτυχθούν νέοι 
τρόποι έτσι ώστε τα προϊόντα αυτά να εκμε-
ταλλευθούν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους, 
έτσι ώστε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του 
ξένου καταναλωτή.

Brand Storytellers: «Έναν μύθο θα σας πω…»
Πολύτιμος σύμμαχος στην προσπάθεια αυτή 

είναι η λειτουργία του Branding, που καλείται 
να «ντύσει» επικοινωνιακά τα προϊόντα, δημι-
ουργώντας τον «σαφή και πιστευτό Μύθο» που 
περικλείει όλες εκείνες τις αξίες που κάνουν το 
προϊόν μοναδικό, δίνοντας επιχειρήματα επι-
λογής στον καταναλωτή που τα πρωτογνωρίζει 
και μπαίνει στο πειρασμό να τα ανακαλύψει. 
Ένα από τα βασικότερα σύγχρονα εργαλεία που 
θα συνθέσουν και θα οπτικοποιήσουν όλα τα 
παραπάνω, κτίζοντας ένα στιβαρό και δυναμικό 
brand, είναι η διήγηση της ξεχωριστής ιστορίας 
του κάθε προϊόντος-υπηρεσίας-τόπου, στον 
καταναλωτή. Σύμφωνα με τη νέα παγκόσμια 
τάση, κάθε διαφημιστική προσπάθεια διηγείται 
μια ιστορία. Η Εξιστόρηση αυτή, είναι ο πλέον 
πειστικός και ελκυστικός τρόπος προώθησης 
που χρησιμοποιείται σήμερα. Οι σύγχρονες 

θεωρίες της επικοινωνίας πρεσβεύουν οτι οι 
καταναλωτές δεν αγοράζουν πλέον προϊόντα, 
αλλά τις ιστορίες που αυτά «διηγούνται». Δεν 
αγοράζουν μάρκες, αλλά τους μύθους και τα 
αρχέτυπα που αυτές οι μάρκες συμβολίζουν. 
Εδώ και αρκετά χρόνια οι μεγαλύτερες εταιρίες 
παγκοσμίως έχουν βάλει μπροστά τις αφηγη-
ματικές ανοικοδομήσεις τους. Οι αφηγηματικές 
σκηνές αντικατέστησαν τις διαφημιστικές κα-
μπάνιες. Η εικόνα της μάρκας (Brand Image) 
αντικαταστάθηκε από την ιστορία της μάρκας 
(Brand Story). Έχουμε περάσει στην εποχή της 
αφήγησης, όπου η μεγαλύτερη πρόκληση που 
αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι πώς να 
μιλούν για την ιστορία τους κατά τον πιό απο-
τελεσματικό και αξιόπιστο τρόπο. Το Εξιστορείν 
αποτελεί το πιο χρήσιμο εργαλείο σε αυτή 
την προσπάθεια, διότι έχει την ικανότητα να 
προσελκύει εύκολα την προσοχή του κοινού, 
εκπέμποντας μηνύματα τα οποία διεισδύουν 
αποτελεσματικά στον συναισθηματικό κόσμο 
του στοχευμένου κοινού.

Η αφήγηση παλιών τοπικών παραδοσι-
ακών ιστοριών, διεγείρει τη φαντασία των 
καταναλωτών σε σχέση με την παράδοση και 
τα Ελληνικά ήθη και έθιμα (Heritage Branding), 
αναδεικνύοντας ένα – εγκαταλειμμένο έως χθες 
Εθνικό Κεφάλαιο, που είναι ικανό να οδηγή-
σει τις Ελληνικές Επιχειρήσεις και την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση σε μια δυναμική παρουσία στο 
νέο χώρο της «ιστορίας της μάρκας» (Brand 
Storytelling), ενισχύοντας τον αγώνα τους για 
εξωστρέφεια και στόχευσης σε συγκεκριμένες 
ανταγωνιστικές αγορές.

Χαράλαμπος Μιχαηλίδης
Διευθυντής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, 

στο New York College, Θεσσαλονίκη.

Τα 4Μ της ανάπτυξης των ΜΜΕ
Ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το μοντέλο των 4Μ, 

αποτελεί πλέον σε πανευρωπαϊκό επίπεδο έναν νέο & υγιή κορμό για την ανάπτυξη τους.
MANAGEMENT: Διαχείριση επιστημονική, με οργάνωση και συστήματα, βασισμένα 

στο όραμα, στην αποστολή, στην φιλοσοφία και στους στόχους της επιχείρησης. Και 
η πιο μικρή σε μέγεθος οικονομική μονάδα απαιτείται σήμερα να έχει ξεκαθαρισμένες 
αυτές τις έννοιες. Γιατί δημιουργήθηκε, γιατί δραστηριοποιείται και με ποιο τρόπο και 
μέθοδο θα υλοποιήσει το όραμα της? 

MARKETING: Οι επενδύσεις και οι δράσεις πρέπει να είναι στραμμένες στην αγορά. 
Είναι σημαντικό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα αρκετές επιχειρήσεις: παράγουν 
εξαιρετικά προϊόντα ή και υπηρεσίες και δεν διαθέτουν την υποδομή και τον τρόπο να τα 
διοχετεύσουν στην αγορά. Δεν είναι κρίμα να χάνονται εξαιρετικές και πρωτοποριακές 
ιδέες, γιατί απλά δεν υλοποιούνται και τα 4 Μ της ανάπτυξης; 

MONEY: Στόχος η οικονομική επιβίωση, η αυτοδύναμη ανάπτυξη και τελικά το κέρ-
δος. Η οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα απαιτεί κεφάλαια. Σήμερα, η εξεύρεση 
πόρων είναι ευκολότερη. Το τραπεζικό σύστημα, αλλά και αρκετοί διεθνείς οργανισμοί 
σήμερα χρηματοδοτούν κάθε καινοτόμο και πρωτοποριακή ιδέα. Το ίδιο ισχύει και για 
τους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που όπως όλοι διαβάζουμε καθημερινά δεν 
είμαστε έτοιμοι ως κράτος-γραφειοκρατία, αλλά και ως επιχειρήσεις, να απορροφήσουμε. 

MOTIVATION: Υποκίνηση. Μέσα από τις αστείρευτες δυνατότητες του, ο επιχειρημα-
τίας πρέπει να αντλεί την δύναμη να υποκινεί όλα τα μέλη της ομάδας του, όλους τους 
εργαζόμενους του. Το πρόβλημα της υποκίνησης εντοπίζεται στην β’ γενιά των επιχειρη-
ματιών. Γίνομαι μάρτυρας πολλών συζητήσεων με νέους επιχειρηματίες στην φάση της 
διαδοχής, οι οποίοι μου εκφράζουν το παράπονο, την βεβαιότητα, την θέση, ότι «Δεν 
έχω υποκίνηση για κάτι καινούργιο, κάτι νέο. Δεν θέλω άλλα κέρδη, νέα επέκταση, νέους 
πελάτες, new business. Φρόντισαν οι γονείς μου γι’αυτό. Μου τα εξασφάλισαν όλα. Γιατί 
λοιπόν, να αγωνιστώ; Ποιο θα είναι το όφελος;» 

Δεν μπόρεσα να δώσω απάντηση σε πολλές παρόμοιες θέσεις που δυστυχώς συναντώ 
καθημερινά σχεδόν σε ελληνικές οικογενειακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όμως σκέ-
φτηκα, ότι εάν και τα 4 Μ δεν λειτουργήσουν όλα μαζί συντονισμένα, τότε είναι σαν να 
έχουμε μια καρέκλα με τρία πόδια. Οπότε κάποια στιγμή, είναι σίγουρο, ότι η επιχείρηση 
δεν θα μπορέσει να σταθεί και θα πέσει... Τότε θα είναι αργά…

Άρθρο του Δρος Κωνσταντίνου Γ. Γεωργάκα της «GECON CONSULTING»
info@gecon.gr

Η πρωτοβουλία του skywalker.gr «Μονοπάτια Επιχειρηματικότητας», για την πα-
ροχή αρχικής εκπαίδευσης στην Επιχειρηματικότητα συνεχίζεται με το 5ο Μονοπάτι 
Επιχειρηματικότητας. 

Η δράση απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να διερευνήσουν τις δυνατότητες 
επιχειρηματικής δράσης ως εναλλακτικό δρόμο επαγγελματικής δραστηριότητας και 
δημιουργικότητας.

Σε εικοσιπέντε (25) ώρες, στις 17, 18, 19 και 20 Μαρτίου 2015, εικοσιπέντε (25) εκπαι-
δευόμενοι θα προσεγγίσουν τις βασικές αρχές, μεθόδους και εργαλεία του «επιχειρείν» 
και θα κατανοήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες του επιχειρηματία.

Η συμμετοχή στην εκπαίδευση είναι χωρίς χρέωση, χάρη στην εθελοντική συμμετο-
χή καταξιωμένων εισηγητών και στη χορηγία του χώρου διεξαγωγής από την Ecinisi 
Business Centers.

Την επιστημονική ευθύνη κατάρτισης του εκπαιδευτικού προγράμματος έχει η Career 
Design www.career-design.gr.

Στην Αρχική Εκπαίδευση θα παρουσιαστούν σημαντικές θεματικές ενότητες που 
άπτονται της δημιουργίας και λειτουργίας μιας επιχείρησης, όπως: βασικές αρχές επι-
χειρηματικότητας και σύστασης μιας επιχείρησης, δεξιότητες του επιχειρηματία, αρχές 
διοίκησης, marketing, αξιολόγηση της επιχειρηματικής ιδέας, βασικά λογιστικά και 
φορολογικά θέματα ενάρξεως, κοστολόγησης και εταιρικής χρήσης των social media.

Για περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να επισκέπτονται το site: www.footsteps.gr ή να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 210 
9730280 με την υπεύθυνη του προγράμματος, κα Γεωργία Κωνσταντίνου.

Το 5o Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας θα διεξαχθεί στις 17, 18, 19 και 20 Μαρτίου 
2015, από 09:30 έως 16:00.

Τόπος διεξαγωγής: Ecinisi Business Centers 
 Διεύθυνση: Μπάκου 1 Νέο Ψυχικό, τηλ: 211 800 1840

Με την ευγενική χορηγία
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Για περισσότερες πληροφορίες: www.skywalker.gr/education

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

12o Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής  
Επιστήμης & Τεχνολογίας
Θέμα & Στόχος του Συνεδρίου: Η ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών δράσεων 
αποτελεί βασικό παράγοντα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στο 
σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η διοίκηση των 
σύγχρονων επιχειρηματικών δράσεων δημιουργούν την ανάγκη για νέα πρότυπα δι-
οίκησης και τεχνολογίας, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρημα-
τικού περιβάλλοντος. Το φοιτητικό συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 
αποσκοπεί σε μια πανελλήνια επιστημονική συνάντηση νέων μελών ΔΕΠ, υποψήφιων 
διδακτόρων, νέων ερευνητών αλλά και προπτυχιακών/μεταπτυχιακών φοιτητών με στό-
χο την παρουσίαση σύγχρονων τάσεων στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία και τη 
διερεύνηση του ρόλου τους στη βιωσιμότητα και ανάπτυξη επιχειρηματικών δράσεων. 
Φοιτητές από όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια, καθηγητές, εκπρόσωποι φορέων και επι-
χειρήσεων δίνουν το παρόν στη διοργάνωση. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να 
παρευρεθούν στις θεματικές συνεδρίες που πραγματοποιούνται και έχουν ως κύριο 
αντικείμενο την παρουσίαση εργασιών από νέους ερευνητές πολλών ελληνικών και 
ξένων πανεπιστημίων. Παράλληλα διενεργούντα ομιλίες από στελέχη επιχειρήσεων 
και οργανισμών παρουσιάζοντας βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της Επιχειρηματικής 
Καινοτομίας. Η επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου αποτελείται από καθηγητές του 
Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ ενώ η οργανωτική επιτροπή 
συγκροτείται από φοιτητές του τμήματος.
Ενδεικτικά Θέματα: Ενδεικτικά θέματα του συνεδρίου είναι: Επιχειρησιακή πολιτική και 
στρατηγική, Διοίκηση παραγωγής, Διοίκηση συστημάτων μεταφορών και εφοδιαστικής 
αλυσίδας, Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, πληροφοριακά συστήματα και συστήματα στή-
ριξης αποφάσεων, Βελτιστοποίηση συστημάτων παραγωγής και εφοδιαστικής διαχείρισης, 
Διαδίκτυο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Ψηφιακό μάρκετινγκ και διαφήμιση, Business 
analytics, E-Business,κ.α.
Σημαντικές ημερομηνίες
02/04/2015: Προθεσμία υποβολής εργασιών (περίληψη 500 λέξεων ή πλήρες άρθρο 
3.000-5.000 λέξεων).
17/04/2015: Γνωστοποίηση απόφασης αποδοχής εργασίας.
11-15/05/2015: Διεξαγωγή του συνεδρίου και Best Paper Award.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 12ο Φοιτητικό Συνέδριο του ΔΕΤ: 
E-mail: fsdet@dmst.aueb.gr - Τηλ.: 210 8203930

Δωρεάν Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για  
μετανάστες «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» στον Πειραιά
Το Έργο «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και 
τον ελληνικό πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΠ8» απευθύνεται σε πολίτες της Ε.Ε. και υπηκόους 
τρίτων χωρών ανεξαρτήτως καταγωγής, από την ηλικία των 16 ετών και άνω, που διαμένουν 
νόμιμα στην Ελλάδα. 
Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις γλωσ-
σικές δεξιότητες και τις πρακτικές κοινωνικές και διαπολιτισμικές ικανότητες που απαιτούνται 
για την κοινωνική ένταξη των ίδιων και των οικογενειών τους. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης 
διαρθρώνεται στα επίπεδα: Α1 (διάρκειας 125 ωρών), Α2 (διάρκειας 175 ωρών), Β1 (διάρκειας 
185 ωρών) και Β1 με έμφαση στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου (διάρκειας 
195 ωρών).
Τα μαθήματα παρέχονται δωρεάν. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτούνται:
Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής - Διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο - Άδεια διαμονής.
Πληροφορίες: Υπεύθυνος εκπαίδευσης τομέα Πειραιώς και Νήσων, κα Γεωργία Παπαγεωρ-
γίου, τηλ. 6979196669.

Δύο νέα δωρεάν προγράμματα προαγωγής  
και αγωγής υγείας από το Δήμο Αθηναίων
Ο Δήμος Αθηναίων πραγματοποιεί δύο νέα δωρεάν προγράμματα προαγωγής και  αγωγής 
υγείας στους τομείς: Διατροφή και υγεία
Σωστή στάση του σώματος σε καθημερινές δραστηριότητες και διατροφή
Στόχος των προγραμμάτων είναι η απόκτηση γνώσεων και η υιοθέτηση υγιών συμπεριφορών 
πάνω σε θέματα διατροφής και λειτουργικότητας του σώματος, έτσι ώστε να βελτιωθεί η 
ποιότητα της καθημερινής ζωής των σε δημοτών και των κατοίκων της Αθήνας.
Τα προγράμματα υλοποιούνται από επιστημονικό προσωπικό του δήμου Αθηναίων στους 
χώρους τριών Δημοτικών Ιατρείων:
1ο Δημοτικό Ιατρείο, Σόλωνος 78, Αθήνα
2Α Δημοτικό Ιατρείο, Πρωταγόρα 3, Παγκράτι
3ο Δημοτικό Ιατρείο, Θεσσαλονίκης 48 & Ηρακλειδών, Πετράλωνα
Τα προγράμματα ξεκινούν στις 16 Μαρτίου και διαρκούν 6 εβδομάδες, ενώ αποτελούνται 
από δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις σε ομάδες 15 ατόμων (πρωινές ώρες).
Η συμμετοχή στα προγράμματα είναι δωρεάν.
Για τα προγράμματα του Μαρτίου οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 13 
Μαρτίου 2015 στο τηλέφωνο: 210 3626587. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Σεμινάρια Παρασκευής Καλλυντικών και  
Οδοντόπαστας από Βότανα Ελληνικής Φύσης
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ηλιούπολης συνεχίζει τη διοργάνωση μαθημάτων παρα-
σκευής βιολογικών προϊόντων από βότανα της ελληνικής φύσης. Τα μαθήματα θα πραγμα-
τοποιηθούν στις 14 και 15 Μαρτίου 2015 ημέρες Σαββάτο και Κυριακή σε χώρο του Κέντρου 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αγ. Κωνσταντίνου 7.
Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση με τα βότανα της πατρίδας μας και η γνώση παρα-
δοσιακής κατασκευής σπιτικών γιατρικών. Εισαγωγή στη χρήση βοτάνων, ενεργά συστατικά 
βοτάνων και η επίδραση τους στον ανθρώπινο οργανισμό.
Τα χαρακτηριστικά και οι χρήσεις των βασικών βοτάνων. Δημιουργία κήπου βοτάνων.
Συλλογή, αποξήρανση και αποθήκευση βοτάνων.
Μέθοδοι παρασκευής σπιτικών γιατρικών (έγχυμα, αφέψημα, σιρόπι, βάμμα, χάπια, κατά-
πλασμα). Φτιάχνουμε οδοντόπαστα από φυσικά υλικά. Φτιάχνουμε τζέλ προσώπου με χρήση 
βοτανόλαδου - βάμματος για την αντιμετώπιση της ακμής.
Γίνεται παρουσίαση κρέμας για κουρασμένες επιδερμίδες και ρυτίδες. 
Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου θα πραγματοποιηθούν έξι σεμινάρια 3ωρης διάρκειας
Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν εντυπα με αναλυτικές σημειώσεις, 
τρία προϊόντα, βεβαίωση συμμετοχής από τους συμμετέχοντες.
Η δήλωση συμμετοχής θα είναι οριστική χωρίς την δυνατότητα ακύρωσης. Για πληροφορίες 
και δηλώσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα μπορείτε να επικοινωνείτε με την αρμόδια Στέλλα 
Λάμπρου ή με τον Αντιδήμαρχο κ. Γιαννάκη στο τηλέφωνο 210 9970009.

«Κυριακές στην Τεχνόπολη» ξανά!
Στις 15 Μαρτίου, η τρίτη από τις «Κυριακές στην Τεχνόπολη» καλωσορίζει τα παιδιά, με 
πρωτότυπες διαδραστικές δράσεις, στον μαγικό κόσμο της επιστήμης, ενόψει του του Athens 
Science Festival, που θα πραγματοποιηθεί στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων από τις 17 
έως τις 22 Μαρτίου!
Το πρόγραμμα της Κυριακής ξεκινάει στις 10.30 το πρωί στο INNOVATHENS, τον κόμβο και-
νοτομίας και επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, με δύο εργαστήρια 
για τον προγραμματισμό και την επιστήμη από την ομάδα Girls Go Coding. Στην αίθουσα 
«Παλαιοί Φούρνοι», ακολουθούν εργαστήρια και πειράματα από το Μουσείο Πειραμάτων, 
ενώ στις 13.00, στις «Δεξαμενές Καθαρισμού» η ομάδα Θεατρόνιο παρουσιάζει την παρά-
σταση «Θέμα Χημείας» του Γιάννη Γουλέ. Επιπλέον, στις 12.30, θα πραγματοποιηθεί δω-
ρεάν ξενάγηση στους χώρους του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου για οικογένειες και 
μεμονωμένους επισκέπτες.
Η είσοδος σε όλες τις δράσεις είναι ελεύθερη. Κρατήσεις: 210 3467322. Δευτέρα-Παρασκευή: 
10:00-17:00.

Πρόγραμμα egg: Νέος κύκλος για τη στήριξη 
της νεανικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας
Την έναρξη του τρίτου κύκλου του προγράμματος egg-enter • grow • go, με στόχο τη 
στήριξη της νεανικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας ανακοίνωσε η Eurobank σε συ-
νεργασία με το Corallia. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους και νέες 18-40 ετών, που 
έχουν μια καινοτόμο επιχειρηματική ιδέα και θέλουν να τη μετατρέψουν σε επιτυχημένη 
επιχείρηση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέχρι 
τις 31 Μαρτίου 2015 στις 15:00.
Οι ομάδες που θα επιλεγούν μέσα από τη διαγωνιστική διαδικασία θα έχουν στη διάθεσή 
τους, για ένα χρόνο, ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επιχειρηματικής επώασης (incubation), 
επιτάχυνσης (acceleration) και συνεργασίας (co-working) που περιλαμβάνει μια πλήρη 
σειρά από υποστηρικτικές δράσεις και εργαλεία. Παράλληλα, επιδιώκοντας την αποτε-
λεσματικότερη διασύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα, το πρόγραμμα egg 
απευθύνει πρόσκληση σε όλους τους διακριθέντες του Διαγωνισμού «Η Ελλάδα Καινο-
τομεί!» να υποβάλουν –εφόσον ενδιαφέρονται και πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις 
ένταξης στο egg– το επιχειρηματικό τους σχέδιο.
Το πρόγραμμα υλοποιείται από τη Eurobank και το Corallia, εποπτεύεται από συντο-
νιστική επιτροπή (steering committee) με την υποστήριξη συμβουλευτικής επιτροπής 
(advisory board) που αποτελείται από διακεκριμένους επιστήμονες, επιχειρηματίες και 
εμπειρογνώμονες. Επιπλέον, μια σειρά κορυφαίων επιχειρήσεων και οργανισμών της 
ελληνικής και διεθνούς αγοράς συμμετέχουν ως χορηγοί και υποστηρικτές, παρέχο-
ντας δωρεάν κρίσιμες υπηρεσίες και υποδομές υψηλού επιπέδου στις συμμετέχουσες 
επιχειρηματικές ομάδες.
Οι υποστηρικτικές δράσεις και εργαλεία του προγράμματος περιλαμβάνουν:
Συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring) από διακεκριμένα, καταξιωμένα πρόσωπα 
από όλο το φάσμα των κλάδων της οικονομίας και της επιστήμης.
Κτηριακή υποδομή με πλήρως λειτουργικούς και άρτια εξοπλισμένους συνεργατικούς 
γραφειακούς χώρους στο κέντρο της Αθήνας (Λ. Συγγρού 190, Καλλιθέα)
Υποστηρικτικές υπηρεσίες «μίας στάσης» (one-stop-shop) για όλα τα καίρια θέματα 
εκκίνησης και λειτουργίας μιας επιχείρησης (όπως υπηρεσίες λογιστικής και εταιρικής 
διαχείρισης, διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, εταιρικής ταυτότητας και επικοινωνίας, 
προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας και νομικής κατοχύρωσης, τεχνικής υποστήριξης 
πληροφορικής καθώς και οικονομικών συμβουλών και δικτύωσης με επενδυτικά σχήματα).
Επιχειρηματική κατάρτιση μέσω προκαθορισμένου τρίμηνου εντατικού προγράμματος 
εκπαίδευσης (“business bootcamp”) με στόχο να εφοδιαστούν οι συμμετέχοντες με τα 
απαραίτητα γνωστικά εργαλεία για την μετέπειτα πορεία τους.
Εξειδικευμένο Κέντρο Εξυπηρέτησης για ενημέρωση, υποστήριξη και κάλυψη των χρη-
ματοδοτικών τους αναγκών (Τραπεζική Μικρών Επιχειρήσεων, Ηλία Ηλιού 51, Νέος 
Κόσμος, τηλ. 210-9097712, Υπεύθυνος: κ. Μ. Βουγιούκας). Πληροφορίες, όροι συμ-
μετοχής και φόρμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Προγράμματος: www.theegg.gr
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Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr

ψυχαγωγια

Υπάρχουν στις μέρες μας κάποιοι άνθρω-
ποι με μεράκι, που δεν έχουν εμπορευ-
ματοποιήσει την τέχνη και επιθυμούν 

να προσφέρουν όχι απλώς ανιδιοτελώς αλλά 
βάζοντας τον κόπο τους, με ελάχιστα μέσα 
αλλά με πείσμα και ενίοτε χρήματα από την 
τσέπη τους. Τέτοιοι άνθρωποι είναι και τα μέλη 
της θεατρική σκηνής «Εκτός Σχεδίου» που 
με έδρα το Καματερό έστησαν το θεατράκι 
τους στο χώρο των Εργατικών Κατοικιών 
Γεροβουνού και την αποτελούν εργαζόμενοι, 
μαθητές και σπουδαστές. 

Τι είναι τελικά η Εκτός Σχεδίου;
Είναι μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που 

αγαπάει το θέατρο αλλά και τις άλλες μορφές 
τέχνης. Αρκετοί ασχολούνται ενεργά με το 
ανέβασμα παραστάσεων, ενώ άλλοι λειτουρ-
γούν υποστηρικτικά , βέβαια η προσφορά 
τους είναι εξίσου σημαντική.

Πώς ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία;
Ουσιαστικά είμαστε μια παρέα ανθρώπων 

που ξεκινήσαμε το 2004 με μεράκι για το 
θέατρο και πεποίθηση ότι ο πολιτισμός μπορεί 
να επηρεάζει αλλά και να επηρεάζεται απ’ 
τους κοινωνικούς αγώνες. Με βάση το πα-
ραπάνω δημιουργήσαμε τη θεατρική σκηνή 
Εκτός Σχεδίου. Σιγά σιγά αυτή η προσπάθεια 
αγκαλιάστηκε κι από άλλους, η θεατρική 
σκηνή μετατράπηκε σε πολιτιστικό σύλλο-
γο κι έτσι φτάσαμε σταδιακά στα 11 χρόνια 
συνεχούς δραστηριότητας.

Πέρυσι κλείσατε 10 χρόνια. Ποιά είναι τα 
στοιχεία που συνέβαλαν ώστε να διατη-
ρηθεί η ομάδα; 
Αγάπη για το θέατρο και το λαϊκό πο-

λιτισμό, σκληρή και συλλογική δουλειά, 
πείσμα και βεβαίως διαρκή επαφή με τις 
κοινωνικές εξελίξεις και ανάγκες. 

Παρατηρούμε ότι η επιλογή των έργων 
που ανεβάζετε δεν είναι τυχαία. Επιδιώκετε 
να δώσετε κάποιο μήνυμα στους θεατές;
Θέλουμε κυρίως, μέσω των παραστάσεών 

μας, να οξύνουμε τη σκέψη και την αισθητική 
των θεατών, αλλά και τη δική μας. Θέλουμε 
να προτείνουμε κάτι διαφορετικό, πέρα από 
το εύπεπτο τηλεοπτικό – θεατρικό κατανα-
λωτικό προϊόν που υπάρχει γύρω μας.  

Οι παραστάσεις που πραγματοποιείτε εί-
ναι με ελεύθερη είσοδο. Για ποιό λόγο 
επιλέξατε να μην βάλετε κάποιο αντίτιμο; 
Για να μπορεί ο κάθε άνθρωπος, ανεξάρ-

τητα από την οικονομική του δυνατότητα, 
να παρακολουθεί τις παραστάσεις μας. 
Βεβαίως το κόστος για το ανέβασμα μιας 
παράστασης είναι σημαντικό. Γι’ αυτό το 
λόγο και έχουμε «κουμπαρά», εάν θέλει 
και μπορεί κάποιος να βοηθήσει, ένας είδος 

προαιρετικής συνεισφοράς. Είναι αυτονόητο 
ότι όλοι οι συντελεστές των παραστάσεων 
συμμετέχουν ανιδιοτελώς.

Σήμερα η τέχνη και δε το θέατρο αποτελεί 

ένα είδος πολυτελείας για τους περισσό-
τερους. Ταυτίζεστε με αυτή την άποψη ή 
θεωρείτε ότι η τέχνη είναι είδος πρώτης 
ανάγκης;

Σίγουρα είναι είδος πρώτης ανάγκης, εξί-
σου σημαντικό με άλλες καθημερινές μας 
ανάγκες. Η ενασχόληση με τα γράμματα 
και τις τέχνες κάνει καλύτερο τον άνθρω-
πο, του ανοίγει τους ορίζοντες του. Όμως 
παράλληλα, το κόστος εισιτηρίου -ειδικά 
στις μέρες μας- είναι υψηλό όχι μόνο για 
τους χιλιάδες άνεργους, αλλά και γι’ αυτούς 
που έχουν ακόμα δουλειά, για αυτό τον 
λόγο άλλωστε δεν έχουμε και υποχρεω-
τική είσοδο.  

Πρόσφατα βραβευτήκατε στους 28ους 
Πανελλήνιους Θεατρικούς Αγώνες Ερασι-
τεχνικών Θιάσων. Αποτελεί μια δικαίωση 
όλων αυτών των προσπαθειών;
Δικαίωση για μας είναι κυρίως η αποδοχή 

και η ανταπόκριση του κόσμου μέχρι σήμερα. 
Ότι έχουν περάσει 11 χρόνια και ο κόσμος 
ακόμα μας στηρίζει και μας παρακολουθεί 
είναι η βασικότερη επιβράβευση. Παράλ-
ληλα κάθε παράσταση – και σε θεατρικούς 
αγώνες – αποτελεί ενδιαφέρουσα εμπειρία 
και μέσα από αυτή τη διαδικασία συνεχώς 
κερδίζουμε.

Εκτός από τις θεατρικές παραστάσεις τι 
άλλες δράσεις πραγματοποιείτε;
Πέρα λοιπόν από τις παραστάσεις που 

ανεβάζουμε πραγματοποιούμε και τα εξής: 
Παραστάσεις καραγκιόζη, προβολές ταινιών, 
μουσικά γλέντια, αφιερώματα σε σημαντικά 
γεγονότα κ.α. Βέβαια προσπαθούμε συνεχώς 
να δένουμε όλες τις δράσεις μας με αυτό 
το διαφορετικό.

Αυτή την περίοδο ανεβάζετε “τα τέσσε-
ρα πόδια του τραπεζιού” του Ιάκωβου 
Καμπανέλλη. Για ποιο λόγο επιλέξατε 
αυτό το έργο;
Γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό κείμενο, 

γραμμένο από ένα συγγραφέα – Πατριάρχη 
του νεοελληνικού θεάτρου – που αποκα-
λύπτει «χειρουργικά» τις σχέσεις, τις με-
θόδους και τις συμπεριφορές, μιας «αγίας 
οικογένειας», αντιπροσωπευτικό δείγμα της 
οικονομικής ολιγαρχίας.  

Κλείνοντας τι θα θέλατε να πείτε στους 
αναγνώστες μας;
Να έρθουν να δουν την παράστασή μας, 

να κουβεντιάσουμε και να ανταλλάξουμε 
εμπειρίες και φυσικά να περάσουμε καλά. 
Οι παραστάσεις είναι κάθε Σάββατο και Κυ-
ριακή στις 9:00μμ, στις Εργατικές Κατοικίες 
Γεροβουνού (Θεοτόκου 33) στο Καματε-
ρό. Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορούν 
να επικοινωνήσουν στο εξής τηλέφωνο: 
6944935221

Αποστόλης Ζαβιτσάνος,  
Δημοσιογραφική Τεκμηρίωση

➤ Ο γνωστός καλλιτέχνης Albino υπογράφει την έκθεση Cultura 
collages, μια ιδιαίτερη μορφή τέχνης που ξεφεύγει από τα πα-
ραδοσιακά πρότυπα. Η ιδέα Cultura collages γεννήθηκε από 
την ανάγκη να δημιουργηθεί μια μορφή τέχνης με πολύ απλά 
υλικά: χαρτί, κόλλα, περιοδικά μόδας και ανακυκλώσιμα υλικά.

Στην έκθεση αυτή το κοινό θα μπορέσει να δει ιστορικές 
προσωπικότητες μέσα στο χωροχρονικό πλαίσιο της Ελλά-
δας του εδώ και του τώρα. Ο Lincoln και ο Nelson Mandela, 
η Marilyn που προωθεί το σύνθημα «Όχι στον Ρατσισμό», η 
άστεγη Θεά Αφροδίτη, ο γυμνός Σωκράτη και ο Τεχνοκράτης 
Ηρακλής, επιφανείς και μη είναι ένα μικρό δείγμα της δουλειάς 
που θα παρουσιαστεί.

Τοποθεσία: Τεχνοχώρος Φάμπρικα, Μεγάλου Αλεξάνδρου 
125, Κεραμεικός

Ημερομηνία: 2-31 Μαρτίου 2015 Μέρες & ώρες: Καθημερινά 
10.00 – 00.00 - Είσοδος ελεύθερη

➤ Στον νέο Κινηματοθέατρο Έφη του Δήμου Περι-
στερίου (Βασιλικών 6, Κηπούπολη) διοργανώνονται 
για το 2015 ξεχωριστές, πολιτιστικές δράσεις και 
εκδηλώσεις. 

Ο προγραμματισμός μέχρι και το Μάιο του 2015 
περιλαμβάνει ποικίλες εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, 
καλλιτεχνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Μι-
κροί και μεγάλοι μπορούν να παρακολουθήσουν 
δωρεάν παιδικές παραστάσεις, κινηματογραφικές 
προβολές, γκαλά όπερας, μουσικές και θεατρικές 
παραστάσεις κλπ.

• Τετάρτη, 11 Μαρτίου, ώρα 20.00:
Κινηματογραφική Λέσχη Δήμου Περιστερίου
Αφιέρωμα στις Ντίβες της Μεγάλης Οθόνης - Λάνα 

Τάρνερ «Αυτή είναι η ζωή μου».
• Σάββατο, 14 Μαρτίου, ώρα 17.30:

Παράσταση μαριονέτας «Ο Μικρός Πρίγκιπας»
Το θέατρο μαριονέτας Γκότση παρουσιάζει την 

ιστορία του Μικρού Πρίγκιπα σε ένα μαγικό παρα-
μύθι γραμμένο για μικρούς και μεγάλους.

• Κυριακή, 15 Μαρτίου, ώρα 11.30:
Παιδική παράσταση «Μ’ ένα σπυρί σιτάρι»
Το Θέατρο του Παπουτσιού Πάνω στο Δέντρο» 

παρουσιάζει ιστορίες για τη φύση από τον σπόρο 
μέχρι τον καρπό, με ζωντανή μουσική, τραγούδια 
και ζύμωμα επί σκηνής

• Δευτέρα, 16 Μαρτίου, ώρα 19.30:
Μουσική παράσταση «Οι Ποιητές που Αγαπάμε 

και Τραγουδάμε»
Ένα ζωντανό, μουσικό αφιέρωμα σε αγαπημένα 

τραγούδια και ποιήματα της γενιάς μας από το θέ-
ατρο Αργώ.

Μια θεατρική σκηνή «Εκτός Σχεδίου»συνεντευξη
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ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΑΘΑ

Δωρεάν γεύματα & δέματα αγάπης σε Αθήνα, Πειραιά & Θεσσαλονίκη
Αθήνα
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Αικατερίνη,  
οδ. Κειριαδών - Αιγηιδών,118 53 Πετράλωνα,  
τηλ. 210-3458133. 
➤ Δέματα αγάπης στους Αγ. Ανάργυρους,  
Πλ. Αγ. Αναργύρων, 135 61 Αγ. Ανάργυροι,  
τηλ. 210-2611689.
➤ Δέματα αγάπης (αρχές του μήνα) στους  
Αγ. Ανάργυρους, οδ. Κεφαλληνίας και Δαμασκηνού, 
163 42 Ηλιούπολη, τηλ. 210-9930 817.  
➤ Καθημερινά γεύματα στους Αγ. Ακίνδυνους,  
Ν. Πλαστήρα & Αγ. Ακινδύνων, 13561,  
τηλ. 2102610011. 
➤ Καθημερινά γεύματα και δέματα αγάπης 
(συνήθως στις 20 του κάθε μήνα) στους Αγ. 
Αποστόλους Τζιτζιφιών, οδ. Αγ. Αποστόλων 4, 176 75 
Καλλιθέα, τηλ. 210- 9422021.  
➤ Καθημερινά γεύματα και δέματα αγάπης 
(τελευταίο Σάββατο του μήνα) στον Αγ. Αρτέμιο,  
οδ. Φιλολάου 165, 116 32 Παγκράτι,  
τηλ. 210-7514125.  
➤ Καθημερινά γεύματα στους Αγ. Ασωμάτους, οδ. 
Θερμοπυλών 5, 104 35 Θησείο, τηλ. 210-5240675.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Βαρβάρα, οδ.  
Αγ. Βαρβάρας 85, 172 35 Δάφνη, τηλ. 210-9711661.
➤ Δέματα αγάπης (αρχές του μήνα)  
στον Αγ. Βασίλειο, οδ. Αγ. Βασιλείου 52,  
173 43, Αγ. Δημήτριος, τηλ. 210-9717890. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Γεράσιμο, οδ. Αγ. 
Γερασίμου 30, 157 71 Άνω Ιλίσια, τηλ. 210-7793331.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Γεώργιο, οδ.  
Αγ. Γεωργίου, 113 61 Κυψέλη, τηλ. 210-8212667.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Γεώργιο,  
οδ. Μπαρμπάνου 61, 117 44 Κυνοσάργους,  
τηλ. 210-9018408.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Γεώργιο, οδ. 
Ευαγγελιστρίας 22, 17671, Καλλιθέα, 2109560943
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Δημήτριο, οδ. 
Πανόρμου 16 11523 Αμπελόκηποι, 2106464351
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Δημήτριο, Οδ. Στρ. 
Κάλλαρη 57, 10445, Κάτω Πατήσια, 2108315506
➤ Γεύματα Δευτέρα έως Σαββάτο και δέματα 
αγάπης (15-25 κάθε μήνα) στον Αγ. Δημήτριο,  
οδ. Βασ. Κωνσταντίνου, 173 43 Αγ. Δημήτριος,  
τηλ. 210-9712456. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Ελευθέριο,  
οδ. Αχαρνών 382, 111 43 Αχαρνών,  
τηλ. 210-2281754.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Ελευθέριο οδ.  
Ι. Βαρβάκη 28, 114 74 Γκύζη, τηλ. 210-6427053.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Ζώνη, οδ. Αγ. 
Ζώνης 27, 112 56 Κυψέλη, τηλ. 210-8674250.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Θεράπων,  
οδ. Γαλήνης 26, 157 73 Ζωγράφου,  
τηλ. 210-7706807.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Θωμά,  
οδ. Παπαδιαμαντο-πούλου 115, 115 27 
Αμπελόκηποι, τηλ. 210-7771533.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Ιωάννη,  
οδ. Λεωφ. Βουλιαγμένης 117, 117 44. Βουλιαγμένη, 
τηλ. 210-9016 617.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Ιωάννη 
Γαργαρέττας, οδ. Λ. Βεϊκου 17, 117 42 Αθήνα,  
τηλ. 210-9232940.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Κωνσταντίνο,  
οδ. Αγ. Κωνσταντίνου 10, Ηλιούπολη, 163 46  
τηλ. 210-9712 254.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Κωνσταντίνο,  
οδ. Λ. Λένορμαν 140, 104 44 Κολωνός,  
τηλ. 210-5112 669.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Κωνσταντίνο,  
οδ. Αγ. Κωνσταντίνου 8, 183 44 Μοσχάτο,  
τηλ. 210-4813570.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Κωνσταντίνο,  
οδ. Αγ. Κωνσταντίνου και Κουμουνδούρου,  
104 37 Ομόνοια, τηλ. 210-5225139.

➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Λουκά, οδ. 
Πατησίων 287, 11 144, Πατήσια, τηλ. 210-2281778.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Μαρίνα,  
οδ. Αλεξάνδρου Παναγούλη 2, 16 345, Ηλιούπολη, 
τηλ. 210-9711 531.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Μαρίνα, οδ.  
Αγ. Μαρίνης, 11 851 Θησείο, τηλ. 210-3463783.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Μαρκέλλα,  
οδ. Σπ. Πάτση 87, 118 55 Βοτανικός,  
τηλ. 210-3463061.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Μάρκο Ευγενικό, 
οδ. Αλεξ. Παπαναστασίου 48, 104 45, Πατήσια,  
τηλ. 210-8310 629.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Μαύρα και 
Τιμοθέους, οδ. Μαραθωνομάχων 1, 163 42 
Ηλιούπολη, τηλ. 210-9928744.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Μελέτιο, Πλ.  
Αγ. Μελετίου, Σεπόλια, 104 43, τηλ. 210-5128059.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Νικόλαο,  
οδ. Αγ. Νικολάου Αχαρνών, Κάτω Πατήσια 104 46, 
τηλ. 210-8319385.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Νικόλαο, οδ.  
Κ. Κοτζιά, 163 46 Ηλιούπολη, τηλ. 210-9914540.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Νικόλαο,  
οδ. Ελευθ. Βενιζέλου 173, 176 73 Καλλιθέα,  
τηλ. 210- 9568969.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Νικόλαο, οδ. 
Ασκληπιού 38, 106 80 Πευκάκια, τηλ. 210- 3612449.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Νικόλαο,  
οδ. Δυοβουνιώτου 56, 117 41 Φιλοπάππου,  
τηλ. 210-9228323.
➤ Καθημερινά γεύματα στους Αγ. Πάντες,  
οδ. Ελευθ. Βενιζέλου 90, 176 76 Καλλιθέα,  
τηλ. 210-956205.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Παρασκευή,  
Πλ. Αγ. Παρασκευής, 153 42 Αγ. Παρασκευή,  
τηλ. 210-6526818.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Παρασκευή, 
οδ. Κυπρίων Ηρώων και Μαραμβέλια, 163 41 
Ηλιούπολη, τηλ. 210-9922 666.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Παύλο, Χίου καί 
Κρήτης 104 38 Σταθμός Λαρίσης, τηλ. 210-5234711.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Σπυρίδωνα, οδ. 
Ερατοσθένους 13, 116 35 Σταδίου, τηλ. 210-7515122.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Στυλιανό, οδ. 
Παπαστράτου 12, 114 76 Γκύζη, τηλ. 210-6420015.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Τριάδα, οδ. Λ. 
Κηφισίας 80, 115 26 Αμπελόκηποι,τηλ. 210-6927527.
➤ Δέματα αγάπης (μια φορά το μήνα) στην Αγ. 
Τριάδα, οδ. Πειραιώς 67 Β', 105 53 Κεραμεικός,  
τηλ. 210-3252227. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Χαράλαμπο,  
οδ. Δραγούμη 7, 115 28 Ιλίσια, τηλ. 210-7223860.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Εσταυρωμένο, Πλ. 
Εσταυρωμένου, 177 78 Ταύρος, τηλ. 210-3462301.

➤ Καθημερινά γεύματα στην Κοίμηση Θεοτόκου,  
οδ. Μπουαίων 24, 115 24 Ελ. Βενιζέλου,  
τηλ. 210-6918033.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Κοίμηση Θεοτόκου,  
οδ. Ειρήνης 29, 163 45 Ηλιούπολη, τηλ. 210-9915842.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Κοίμηση Θεοτόκου,  
οδ. Ανδροπούλου 2, 111 41 Κυπριάδου,  
τηλ. 210-2918987.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Κοίμηση Θεοτόκου,  
οδ. Σωκράτους 19, 117 43 Κυνοσάργους,  
τηλ. 210-9236428.
➤ Καθημερινά γεύματα στη Μεταμόρφωση 
Σωτήρος, οδ. Μεταμορφώσεως 3, 173 41 Αγ. 
Δημήτριος, τηλ. 210-9335 918.
➤ Καθημερινά γεύματα στη Μεταμόρφωση 
Σωτήρος, oδ. Μεταμορφώσεως και Υψηλάντου,  
176 73 Καλλιθέα, τηλ. 210-9562051.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Παναγία 
Μαρμαριώτισσα, οδ. Σοφοκλή Βενιζέλου, 152 32 
Χαλάνδρι, τηλ. 210-6814 960.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Παντάνασσα, οδ. 
Πραξιτέλους 35, 176 74 Καλλιθέα, τηλ. 210-9419 002.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Προφήτη Ηλία,  
οδ. Προφήτου Ηλία 17, 153 41 Αγ. Παρασκευή,  
τηλ. 210-6399692.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Προφήτη Ηλία,  
οδ. Αρύββου 1, 116 33 Παγκράτι Αθήνα,  
τηλ. 210-7013034.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Προφήτη Ηλία,  
οδ. Διοπόλεως 2, 111 42 Ριζούπολη Αθήνα,  
τηλ. 210-2516483.
➤ Καθημερινά γεύματα στους Τρεις Ιεράρχες  
οδ. Τριών Ιεραρχών 91, 118 51 Πετράλωνα,  
τηλ. 210-3465878.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Ύψωση Τιμίου 
Σταυρού, οδ. Καυκάσου -Λαζαράδων 2, 113 63 
Κυψέλη, τηλ. 210-8218110.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Ύψωση Τιμίου 
Σταυρού, οδ. Αναστάσεως και Κλειούς, 156 69 
Παπάγου, τηλ. 210-6515952.
➤ Γεύματα (εκτός Παρασκευής και Κυριακής)  
στον Αγ. Κωνσταντίνο, 190 05 Ν. Μάκρη,  
τηλ. 22940-94001. 
➤ Δέματα αγάπης (δεν υπάρχουν σταθερές ημέρες) 
στον Αγ. Ελευθέριο, 151 25 Μαρούσι,  
τηλ. 210-61.96.388.  
➤ Δέματα αγάπης (δεν υπάρχουν σταθερές μέρες) 
στον Αγ. Νικόλαο, Καισαριανή, τηλ. 210-72.36.204.  
➤ Δέματα αγάπης (δεν υπάρχουν σταθερές μέρες) 
στην Αγ. Τριάδα, Βύρωνας, τηλ. 210-76.53.461. 
➤ Δέματα αγάπης (μια φορά το μήνα) στον  
Αγ. Δημήτριο, Βύρωνας, τηλ. 210-76.60.943.
➤ Καθημερινά γεύματα (όχι τα Σαββατοκύριακα)
στους Αγ. Αποστόλους, Υμηττός, τηλ. 210-76.23.525. 
➤ Δέματα αγάπης (κάθε 15 του μήνα) από την 

Ύψωση Τιμίου Σταυρού, Σταυρός, τηλ. 210-6613800.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγία Τριάδα 
Κεραμεικού, οδ. Πειραιώς Αθήνα, 210-3252227.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Τρύφωνα,  
οδ. Αρχιπελάγους και Υμηττού, Γλυφάδα. 
➤ Καθημερινά γεύματα στην Κοίμηση Θεοτόκου 
Κυνοσάργους, Σωκράτους 19 Αθήνα, 210-9236428.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Σοφία.  
Πλατεία Αγ. Σοφίας 15451, τηλ. 210-6776868.
➤ Καθημερινά γεύματα στους Αγ. Ανάργυρους 
Αττικής, Πλ. Αγίων Αναργύρων, 13561,  
τηλ. 210-2611689.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Νικόλαο, Αγ. 
Νικολάου, 13562, Αγ. Ανάργυροι, τηλ. 210-8319385.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Παντελεήμονα, 
Αχαρνών 113-117, Αθήνα, τηλ. 210-8211996.

Πειραιάς
➤ Καθημερινά γεύματα (εκτός Κυριακής)  
στο Συσσίτιο Απόρων «Δος ημίν σήμερον»,  
Αγία Τριάς, τηλ. 210-41.77.271. 
➤ Δέματα αγάπης στον Αγ. Παντελεήμονα,  
οδ. Αγ. Παντελεήμωνος, Δραπετσώνα,  
τηλ. 210-46.15.704
➤ Δέματα αγάπης (κάθε 20 του μήνα)  
στον Αγ. Ελευθέριο, πλατεία Αγ. Ελευθερίου,  
τηλ. 210-41.78.778. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Κωνσταντίνο,  
οδ. Καραΐσκου 109, τηλ. 210-41.78.178.

Θεσσαλονίκη
➤ Καθημερινά γεύματα στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία 
Πυλαίας, οδ. Προφήτη Ηλία 109-111,  
τηλ. 2310-300934. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Γεώργιο, οδ. Π. 
Τσαλδάρη 12, 567 28 Νεάπολις, τηλ. 2310-613060. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Δημήτριο, οδ. Αγ. 
Δημητρίου 28, 566 25 Συκιές, τηλ. 2310-611811. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Χαράλαμπο, οδ. 
Επταπυργίου 93, 566 25 Συκιές, τηλ. 2310-213866. 
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Παρασκευή 
Ξηροκρήνης, οδ. Λαγκαδά 99, 561 01 Νεάπολη,  
τηλ. 2310-747303  
➤ Καθημερινά γεύματα στην Ι. Ν. Παναγία Δεξιάς, 
οδ. Καμάρα, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-209753. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Ι.Ν. Αγίων Κυρίλλου και 
Μεθοδίου, οδ. Καλλιδοπούλου 2, τηλ. 2310-827444. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Ι.Ν. Αγίας Μαρίνας Άνω 
Τούμπας, οδ. Πολυκλείτου 28, τηλ. 2310-913530. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Ι.Ν. Αγ. Βαρβάρας Άνω 
Τούμπας, οδ. Γρ. Λαμπράκη 106, τηλ. 2310-911212. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Ι.Ν. Παναγίας 
Λαοδηγήτριας, οδ. Πλ. Λαοδηγήτριας 8 και 
Ιουλιανού, τηλ. 2310-210159.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Ι.Ν. Αναλήψεως,  
οδ. Αναλήψεως 6, τηλ. 2310-830306.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Ι.Ν. Αγίων Πάντων,  
οδ. Μοναστηρίου 28, τηλ. 2310-513977, 2310-510029. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονα 
Αμπελοκήπων, οδ. Φιλιππουπόλεως 20,  
τηλ. 2310-738400. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Ι.Ν. Αγίου Θεράποντα, 
οδ. Αρτάκης 1, τηλ. 2310-912151, 6977245730. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Χαρίσειο γηροκομείο 
Άνω Τούμπας, οδ. Δ. Χαρίση, τηλ. 2310-913310. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία,  
οδ. Ιέρωνος και Ολυμπιάδος, τηλ. 2310-235398. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Ι.Ν. Αγ. Κοσμά Αιτωλού 
Ευόσμου, οδ. Δαβάκη 69, τηλ. 2310-764380. 

Σημειώσεις: Τα τρόφιμα δίνονται στους ενορίτες και 
θα πρέπει να προμηθευτείτε τα κατάλληλα έγγραφα 
προκειμένου να δια-πιστώσουν πως έχετε ανάγκη 
για στήριξη. Η διανομή τροφίμων ξεκινά στις 11.00 
και διαρκεί ώσπου να τελειώσουν τα τρόφιμα. Θα σας 
συνιστούσαμε να επικοινωνήσετε πρώτα μαζί τους, για 
να ενημερωθείτε σχετικά.

*Για να λαμβάνετε γεύματα ή δέματα αγάπης χρειάζεται να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο του Ναού. Εκείνος θα σας υποδείξει αν και ποιες διαδικασίες απαιτούνται.
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➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου  
Νέας Ιωνίας 
Τηλ.: 210 2793916 - 210 2777198 - 210 2793785 
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 3 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Παλλήνης 
Tηλ.: 210 6604659/683 
Site: http://www.pallini.gr/2011072840/ 
koinoniko-pantopoleio.html
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Μαρκόπουλου 
Τηλ.: 22990 20173/20174 
Διεύθυνση: Χρ. Μεθενίτη 7, δίπλα στο δημαρχείο 
Site: http://www.markopoulo.gr/frontoffice/
portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=2123&c
node=1.
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ηλιούπολης 
Τηλ.: 210 2380208, 6936 784725 
Διεύθυνση: Ποσειδώνος 49 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πετρούπολης  
Τηλ.: 210 5064080 
Διεύθυνση: Λεωφόρος Πετρουπόλεως 168
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου  
Ηρακλείου Αττικής 
Τηλ.: 210 2718952 

Διεύθυνση: Στέλιου Καραγιώργη 2  
(Μέγαρο Δημαρχείου -1) 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αλίμου  
Τηλ.: 210 9886947, 210 9886950, 210 9853580 
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 25 & Αυξεντίου γωνία.
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου  
Αμαρουσίου  
Τηλ.: 213 2038345 
Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9 Μαρούσι, 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Αγ. Αναργύρων  
Τηλ.: 6936 784725 
Υπεύθ. κα. Ανδριαννοπούλου Παναγιώτα
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πειραιά 
Τηλ.: 213 2022025 
Διεύθυνση: Κουντουριώτου 100 
 
➤ Τράπεζα Τροφίμων στην Αθήνα 
Τηλ.: 210 6220025-210 6220059 
Διεύθυνση: 3ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 
κόμβος Αγ. Στεφάνου και Λεωφ.  
Κρυονερίου 124
 
➤ Εστία Παροχής Τροφίμων, Ρούχων και 
Οικιακού Εξοπλισμού στο Δήμο Πεντέλης 

Τηλ.: 210 8040580, 213 2140555,  
6944 659857, 6932 222072 
Διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου & Σκρα 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Carrefour 
Μαρινόπουλος Αθήνας 
Διεύθυνση: Σοφοκλέους 66 
Ωράριο: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Carrefour 
Μαρινόπουλος Πειραιά  
Διεύθυνση: Φίλωνος 31 
Ωράριο: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο 1ο Ειδικό  
Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου 

Τηλ.: 210 4311939 (για προσφορές) 
Διεύθυνση: Ανδρέα Μιαούλη 147 
 
➤ Κολωνάκι 
Το σούπερ μάρκετ της αλληλεγγύης  
«Παιδί και Οικογένεια». 
Τηλ.: 210 9245545, 210 9245518 
Διεύθυνση: Δράκου 26-28 11741, Φιλοπάππου, 
2ο γραφείο: Διδότου 26, Κολωνάκι 
 
➤ Φιλοπάππου 
Το σούπερ μάρκετ της αλληλεγγύης  
«Παιδί και Οικογένεια». 
Τηλ.: 210 9245545, 210 9245518 
Διεύθυνση: Δράκου 26-28, τ.κ. 11741,  
Φιλοπάππου, 2ο γραφείο: Διδότου 26, Κολωνάκι

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Μεσολογγίου 
Διεύθυνση: Λουδοβίκου Βαυαρίας  
(πίσω από το ξενοδοχείο Λίμπερτυ)
Τηλ.: 26313 63432, 26313 63400, 26313 63427
 
➤ ''Πύλη της Αγάπη'' - Ναύπλιο 
Διεύθυνση: Αγ. Παράσχου 4.  
Τηλέφωνο: 27520 27474
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Ιωαννίνων
Διεύθυνση: ΚΕΠΑΒΙ (κατάστημα 126).  
Τηλ.: 26510 77077, 26510 01045
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Καρπενησίου
Τηλέφωνο: 22370 80239 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Καλαμάτας
Διεύθυνση: Βιοτεχνικό Πάρκο, Νέα Είσοδος.  
Τηλ.: 27210 97173 - 27213 60700 
υπεύθ. κα Οικονομάκου
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Χανίων
Διεύθυνση: Κυδωνίας 29, Ισόγειο.  
Τηλ.: 2813 41628-630, υπεύθ. κα Κουνελάκη
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Νομαρχίας 
Ηρακλείου 
Διεύθυνση: Καζαντζάκη 6-8  
(πάροδος Γιαμαλάκη)
Τηλ.: 28134 00383 - 28134 00374
Υπευθ. Βεργής Μανώλης

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Ιεράπετρας
Διεύθυνση: Νικηφόρου Φωκά 20
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Ηρακλείου
Διεύθυνση: Αττικής Στέλιου Καραγιώργη 2  
(Μέγαρο Δημαρχείου -1)
Τηλ.: 21320 00221 - 6974 875786
υπευθ. κα Τζικάκη - κος Ζηγούλης
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Βόλου
Διεύθυνση: Δον. Βελεζίου & Ρήγα Φεραίου
Τηλ.: 24210 55156 - 24210 29908
Υπεύθ. κα Παρησάκη
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Αγρινίου
Διεύθυνση: Άγιος Χριστόφορος
Τηλ.: 26413 360300
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Νομαρχίας 
Δωδεκανήσου
Διεύθυνση: Καποδιστρίου 98,  
έναντι εργοστασίου ΚΑΙΡ.
Τηλ.: 22413 64414 - 6945399660
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Καβάλας
Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9 (π. ΠΙΚΠΑ)  
Συλλ. ΠΝΟΗ. Τηλ.: 25104 51367 - 6976105341
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κομοτηνής
Διεύθυνση: Λαϊκή Αγορά, Κέντρο,
Τηλ.: 25310 81802 - 6937129709

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Λάρισας
Διεύθυνση: Μανωλάκη 13-17
Τηλ.: 24106 61196 - 6974910509
Υπεύθ. κος Λέτσιος Κλεάνθης
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Σταυρούπολης Ξάνθης
Διεύθυνση: Κτίριο Δημοτικής Επιχείρησης
Τηλ.: 25420 22693 - 6937 336819
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Τυρνάβου
Διεύθυνση: Ηλ. Τριανταφύλλου 17
Τηλ: 24923 50181
Υπεύθ. κα Μάγγου-Στατίρη
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Νομαρχίας Χίου
Διεύθυνση: Κουντουριώτη 15
Τηλ.: 22710 44258/26731
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κατερίνης 
Διεύθυνση: Υψηλάντου 2
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Άργους - Μυκηνών  
Διεύθυνση: Γούναρη (κοντά στον Άη Γιάννη) 
Ωράριο: Δευτέρα-Τρίτη απογευματινές ώρες
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Αλεξανδρούπολης 
Τηλ.: 25510 26298
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Σερρών 

Διεύθυνση: Ραιδεστού 36 
Τηλ.: 23210 85470
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Νιγρίτας 
Διεύθυνση: Ι. Μητροπολιτικός Ναός Νιγρίτας 
Αγίου Γεωργίου
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο  
«Παναγιά η Ελεούσα» - Γιαννιτσά 
Διεύθυνση: Α’ Πάροδος Χατζηδημητρίου 
Τηλ.: 23820 22714
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Παραμυθιάς (Σούλι) 
Διεύθυνση: ΚΕΓΕ Παραμυθιάς 
Τηλ.: 26663 60100
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κέρκυρας 
Διεύθυνση: Αγίων Αποστόλων 3-5 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Σάμου 
Τηλ.: 22730 87640
 
➤ Πολίτες της Βέροιας 
Διεύθυνση: Πλατάνων και Ακαταμάχητου,  
πίσω από τη δημοτική αγορά 
Τηλ.: 6971912733
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Άμφισσας  
Τηλ.: 22650 22905 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Ιτέας  
Τηλ.: 2265 351121

Κοινωνικά παντοπωλεία Αττικής

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Θεσσαλονίκη (Μ.Α.Ζ.Ι)
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 4 - Θεσσαλονίκη.  
Τηλέφωνο: 698 4114725
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πολίχνης Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Αγίου Παντελεήμονος 10 και Αγνώστου Στρατιώτη 
(Πάρκο Δημαρχείου), στο χώρο κάτω από τον παιδικό σταθμό, 
τηλ. 2313 302300-301 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Νεάπολης Θεσσαλονίκης 
Διεύθυνση: Σεφέρη & Ίμβρου 25, υπεύθ. κα Χαλκιά, δέχεται και 
ρούχα, τηλ. 2310 63026441 - 2310 671100

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μενεμένης Θεσσαλονίκης 
Διεύθυνση: Βότση 15 & Δελφών. Ρούχα & ένδυση.  
Υπευθ. Κα Τσολάκη, τηλ. 2310 729260
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Καπετάν Χάψα 37, υπεύθ. κος Γρηγόρης Ντότσης, τηλ. 
2310 466555/466610
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Θεσσαλονίκης
Το 3ο «Κοινωνικό Παντοπωλείο» στη Θεσσαλονίκη δημιούργησε 
ο όμιλος Carrefour Μαρινόπουλος, σε συνεργασία με το δήμο 
Θεσσαλονίκης,  

το οποίο έχει ως στόχο την ανακούφιση των ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων. Διεύθυνση: Μοναστηρίου 124,  
τηλ. 2310 534543/552775
 
➤"Μπουτίκ" των φτωχών
Διεύθυνση: Ολύμπου 64, γωνία με Βενιζέλου.  
Το κατάστημα λειτουργεί 9:00-13:00 κάθε πρωί - και Σάββατο - 
και Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα 17:00-19:00. 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ωραιοκάστρου 
Θεσσαλονίκης 
Τηλέφωνο: 2313 304000-1, 2313 304035

Κοινωνικά παντοπωλεία Θεσσαλονίκης

Κοινωνικά παντοπωλεία υπόλοιπης Ελλάδας
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Για περισσότερες πληροφορίες: www.voluntaryaction.gr

Ένας ισχυρός ΔΕΣΜΟΣ μεταξύ κοινωνίας και επιχειρήσεων

Όταν μια οργάνωση βραβεύεται από τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη σημαντική 
προσφορά της στο κοινωνικό σύνολο, τότε 

είναι ελάχιστα τα πράγματα τα οποία μπορούμε να 
προσθέσουμε για να περιγράψουμε τη μοναδικότητα 
της. Η δράση του ΔΕΣΜΟΥ μιλάει από μόνη της. 
Μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2012 και έφερε 
πιο κοντά επιχειρήσεις και κοινωνία, μας δείχνει ότι 
σήμερα υπάρχει τρόπος έτσι ώστε να καλυφτούν 
οι διαπιστωμένες ανάγκες των συμπολιτών μας. 
Αναγκαία συστατικά σε όλη αυτή την διαδρομή το 
όραμα και η θέληση 5 φίλων, που δεν σταμάτησαν 
να θέλουν να βοηθάνε το συνάνθρωπο. Μιλήσαμε 
με την κα Εκάβη Βαλερά η οποία μας βοήθησε να 
γνωρίσουμε καλύτερα τον ΔΕΣΜΟ. 

Τι είναι αυτό που σας ώθησε να ξεκινήσετε 
το εγχείρημα του ΔΕΣΜΟΥ και τι επιδιώκει 
να καλύψει σήμερα στην ελληνική κοινωνία;
Ο Δεσμός είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο 

που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο 2012 μέσα από τον 
προβληματισμό για την οικονομική κρίση και τις 
σημαντικές ανθρωπιστικές και κοινωνικές συνέπειες 
που παρατηρούσαμε να επιδεινώνονται ραγδαία. 
Από προσωπική μας εμπειρία παρατηρούσαμε 
γύρω μας ιδιώτες και εταιρείες που ενδιαφέρονταν 
να προσφέρουν αλλά δεν ήξεραν πού, πώς και 
κυρίως αν η προσφορά τους «θα πιάσει τόπο». Από 
την άλλη, οι φορείς κοινωνικής ωφέλειας και οι 
πρωτοβουλίες πολιτών πάσχιζαν να ανταπεξέλθουν 
στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες συνανθρώπων 
μας σε βασικά είδη. 

Μέσα από αυτόν τη συνειδητοποίηση γεννήθηκε 
ο Δεσμός με σκοπό την κάλυψη αναγκών ευπαθών 
ομάδων μέσα από τη μέγιστη αξιοποίηση πλεο-
νάσματος σε είδη - που είναι σε καλή κατάσταση 
και είναι απολύτως κατάλληλα για χρήση- και 
δωρεάν υπηρεσίες από εταιρείες και ιδιώτες. Για 
να κάνουμε την διαδικασία όσο το δυνατόν πιο 
εύκολη και αποτελεσματική ο Δεσμός αναλαμβάνει 
την διεκπεραίωση της προσφοράς μέσω των δύο 
γραφείων του σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, της 
αποθήκης του στην Αθήνα όπου προσφερόμενα 
αγαθά συγκεντρώνονται, οργανώνονται από εθε-
λοντές μας και διανέμονται σε όλη την Αττική με 
το βαν του Δεσμού ανάλογα με τις ανάγκες του 
κάθε φορέα. 

Μέχρι σήμερα, ο Δεσμός, ορμώμενος από δύο 
γραφεία, Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, έχει 
προσφέρει σε ένα ολοένα και αυξανόμενο δίκτυο 
406 οργανισμών κοινωνικής ωφελείας στην Ελλάδα, 
βοηθώντας συνολικά πάνω από 300.000 βραχυ-
πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα επωφελούμενους 
χάρη στην προσφορά περισσότερων από 170 εται-
ρειών και εκατοντάδων ιδιωτών. Με συντηρητικούς 
υπολογισμούς, η εκτιμώμενη αξία των αγαθών 
που έχει προσφέρει ο Δεσμός σε ανθρώπους και 
οργανισμούς που έχουν πραγματικά ανάγκη μέσα 
σε λιγότερα από τρία χρόνια λειτουργίας υπερβαίνει 
το €1.300.000.

Πώς πείθεται ένας ιδιωτικός φορέας να σας 
προσφέρει τις υπηρεσίες του ή τα προϊόντα του;
Με γενικό μότο πως «Με το Δεσμό η προσφορά 

σας πραγματοποιείται με ευκολία, αποτελεσματι-
κότητα και απόλυτη διαφάνεια!» καταβάλλουμε 
διαρκή προσπάθεια να εφευρίσκουμε νέους τρόπους 
και να ξεπερνάμε εμπόδια ώστε η διαδικασία της 
προσφοράς να γίνει όσο το δυνατόν ευκολότερη 
και αποτελεσματική για τους ιδιώτες & τις εταιρεί-
ες έτσι ώστε να συμβάλουμε όλοι στην επίλυση 
πραγματικών προκλήσεων στο χώρο της κοινωνικής 
προσφοράς στην Ελλάδα.

Μία από αυτές τις προκλήσεις, ήταν η επιβάρυν-
ση με ΦΠΑ των δωρεών σε είδος που υπάρχουν 
σε πλεόνασμα, που ίσχυε τα τελευταία 27 χρόνια 
στην Ελλάδα βάσει Ευρωπαϊκής οδηγίας. Αυτή η 
επιβάρυνση λειτουργούσε ως σημαντικό αντικίνητρο 
για την δωρεά ειδών απολύτως κατάλληλων για 
χρήση και κατανάλωση που δεν μπορούσαν όμως 
να αξιοποιηθούν εμπορικά, με αποτέλεσμα πολλές 
εταιρείες να καταστρέφουν προϊόντα σε πλεόνα-
σμα αντί να τα δωρίζουν σε φορείς που τα έχουν 

ανάγκη! Νωρίτερα φέτος ψηφίστηκε στη Βουλή 
νομοθετική τροποποίηση που εισηγήθηκε ο Δεσμός 
και η Κυβέρνηση στήριξε από την πρώτη στιγμή 
και έκανε πράξη, για την απαλλαγή των δωρεών 
σε είδος από την επιβολή του ΦΠΑ όταν οι δωρεές 
αυτές γίνονται προς κοινωφελείς ή φιλανθρωπικούς 
οργανισμούς για την ανακούφιση ευπαθών κοι-
νωνικών ομάδων. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι 
πρώτες δωρεές που επωφελούνται της νέας αυτής 
σημαντικής τροποποίησης και ευελπιστούμε πως 
όλες οι εταιρείες θα ευαισθητοποιηθούν ακόμη 
περισσότερο!

Τέλος, ο Δεσμός έχει δημιουργήσει το καινοτόμο 
διαδικτυακό εργαλείο προσφοράς DesmosDirect 
(www.demosdirect.org). Το Desmos Direct είναι 
το πρώτο και μοναδικό socialmediaplatform για 
καλό σκοπό: αφενός, φορείς – συνεργάτες του 
Δεσμού έχουν τη δυνατότητα 1) να δημιουργή-
σουν προφίλ προβάλλοντας τη δράση τους και 
2) να καταχωρούν τις ανάγκες τους ως «post» 
και αφετέρου, ιδιώτες, εταιρείες, αλλά και οι ίδιοι 
οι φορείς έχουν μπορούν να αναρτούν τα είδη σε 
πλεόνασμα ή τις δωρεάν υπηρεσίες που επιθυμούν 
να προσφέρουν. 

Μόλις προκύψει αντιστοιχία μιας αναρτημένης 
ανάγκη με μια προσφορά από ιδιώτη, εταιρεία ή 
και άλλο οργανισμό, το Desmos Direct ειδοποιεί 
αυτόματα δωρητή και φορέα για το επιτυχές ταίρια-
σμα και κατευθύνει τα μέρη για την ολοκλήρωση 
της συναλλαγής!

Έτσι το Desmos Direct «παντρεύει» αυτόματα 
τις ανάγκες με τις ανάλογες προσφορές ιδιωτών 
και εταιρειών μέσω του Δεσμού με ταχύτητα και 
απόλυτη διαφάνεια, αφού ο δωρητής επιλέγει 
τον αποδέκτη της δωρεάς του, το είδος και την 
ποσότητα που θέλει να προσφέρει! 

Σε συνδυασμό με όλα τα παραπάνω, θεμελιώδης 
αρχή του Δεσμού είναι η διασφάλιση της διαφά-
νειας για κάθε δωρεά και θεωρούμε πως η άρση 
της καχυποψίας αυτό αποτελεί σημαντικό κίνητρο 
για ενδεχόμενους τους δωρητές και λειτουργεί ως 
προτροπή ώστε κάποιος να προσφέρει για δεύτε-
ρη, τρίτη πολλαπλή φορά. Χαρακτηριστικό του 
Δεσμού είναι πως κάθε δωρεά που φτάνει στον 
τελικό φορέα – αποδέκτη παραδίδεται σε είδος και 
ποτέ σε χρήματα. Προς χάριν διαφάνειας, ακόμα 
και μια οικονομική δωρεά προς τρίτο φορέα μέσω 
του Δεσμού μετατρέπεται σε είδος, αφού ο Δεσμός 
πραγματοποιεί έρευνα αγοράς, προμηθεύεται τα 
είδη και τα παραδίδει στον προορισμό τους. 

Τέλος, σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας υλο-
ποίησης μιας προσφοράς από το Δεσμό είναι η 
αποστολή ενημερωτικού emailστον κάθε δωρητή 
με την καταμέτρηση των αγαθών που έχουμε 
παραλάβει αλλά και αποστολή email με πληρο-
φορίες για τον ή τους τελικούς φορείς αποδέκτες 
των ειδών ώστε κάθε δωρητής να γνωρίζει πού 
πηγαίνει η προσφορά του.

Η κοινωνία ανταποκρίνεται ως προς την προ-
σφορά προϊόντων;
Ναι, παρατηρούμε πως υπάρχει μεγάλη δρα-

στηριότητα ως προς την κοινωνική προσφορά 
και ευτυχώς υπάρχει θετικότατη ανταπόκριση στο 
έργο και τον τρόπο λειτουργίας του Δεσμού, που 
επιβεβαιώνει πως με το έργο μας έχουμε πράγματι 
επιφέρει βελτιώσεις και λύσεις στη διαδικασία 
της προσφοράς. Δυστυχώς όμως οι ανάγκες των 
φορέων, δηλαδή οι ανάγκες των συνανθρώπων 
μας αυξάνουν καθώς οι αρνητικές ανθρωπιστικές 
και κοινωνικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης 
εξακολουθούν να είναι έντονες. 

Για τις δράσεις σας, σίγουρα χρειάζονται εθε-
λοντές. Υπάρχει διάθεση από τους συμπολίτες 
μας να ενταχθούν σε όλη αυτή την διαδικασία;
Ο Δεσμός προάγει ενεργά τον εθελοντισμό μέσω 

της δράσης του και του δικτύου εθελοντών του που 
σήμερα αριθμεί περισσότερους από 850 εγγεγραμ-
μένους. Ο Δεσμός δημιουργήθηκε από εθελοντές 
(που παράλληλα έχουν πλήρη επαγγελματική 
ενασχόληση), αναπτύχθηκε χάρη σε εθελοντές 
και λειτουργεί ως επί το πλείστον από εθελοντές – 
χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι πως το γραφείο 
του Δεσμού στη Θεσσαλονίκης λειτουργούσε 
αποκλειστικά χάρη στην εργασία 10 εθελοντών 
για τουλάχιστον ένα έτος, προτού στελεχωθεί με 
μόνιμο εργαζόμενο! 

Η προσφορά των εθελοντών στο Δεσμό είναι 
η ραχοκοκαλιά της εύρυθμης λειτουργίας του 
οργανισμού. Οι εθελοντές μας προέρχονται από 
ποικίλα περιβάλλοντα επαγγελματικά, ηλικιακά, 
εκπαιδευτικά, κ.ά. και έχουν τη δυνατότητα να 
συμμετάσχουν σε εύρος δραστηριοτήτων του Δε-
σμού, από τη συστηματική παρουσία και βοήθεια 
στο γραφείο, την καταγραφή και οργάνωση της 
αποθήκης μας, μέχρι την υποστήριξη εκδηλώσεων 
του Δεσμού, όπως το ARTOFGIVINGII ή το περίπτερο 
του Δεσμού στο AthensMarathonEXPO! 

Η επιλογή φορέων ή και ιδιωτών, που θα δώ-
σετε τα αγαθά που συγκεντρώνεται, με ποια 
κριτήρια γίνεται;
Ο Δεσμός δεν προσφέρει απευθείας σε ιδιώτες 

παρά μόνο σε φορείς κοινωνικής πρόνοιας που 
έχουν δομές αξιολόγησης αναγκών των επωφε-
λούμενών τους. Ο Δεσμός πραγματοποιεί πρώτη 
επικοινωνία, επί τόπου επίσκεψη και αναλυτική 
καταγραφή των έκτακτων και μακροπρόθεσμων 
αναγκών κάθε φορέα προτού υλοποιήσει κάποια 
δωρεά. Τέλος, πολλές φορές, η ίδια η προσφορά 
καθορίζει τα χαρακτηριστικά του αποδέκτη, π.χ. 
εάν προσφερθεί μεγάλη ποσότητα συσκευασμένων 
τροφίμων, που όμως βρίσκονται κοντά στην ημε-
ρομηνία λήξης τους, που είναι ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγμα πλεονάσματος, τότε είναι απαραίτητο τα 
είδη να διατεθούν σε οργανισμούς που εξυπηρετούν 
μεγάλους πληθυσμούς, ώστε να καταναλωθούν 
όσο το δυνατόν συντομότερα, κ.ο.κ.

Συνεργάζεστε με άλλες Μ.Κ.Ο.;
Ναι, φυσικά – ο Δεσμός σήμερα συνεργάζεται 

με περισσότερους από 400 μη κερδοσκοπικούς 
οργανισμούς σε όλη την Ελλάδα. Βασική αρχή 
του Δεσμού είναι να στηρίζει φορείς κοινωνικής 
πρόνοιας και να τους βοηθά να αποκτήσουν πό-
ρους, να καλύψουν ανάγκες και να εξυπηρετήσουν 
όσο το δυνατόν καλύτερα ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες και συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. 

Παρατηρούμε ότι η ομάδα του ΔΕΣΜΟΥ απο-
τελεί μια ιδιαίτερα νεανική ομάδα. Το νεαρό 
της ηλικίας σας έχει θετικό αντίκτυπο στον 
χαρακτήρα της οργάνωση σας αλλά και στην 
όραμα του εγχειρήματος σας;
Μεγαλύτερο ρόλο στη διαμόρφωση του χα-

ρακτήρα του Δεσμού έχουν οι κοινές μας αντι-
λήψεις για τη σημασία του επαγγελματισμού, την 
προσήλωση στους στόχους και τις αρχές μας, και 
το πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας που 
βρίσκονται πάντα στον πυρήνα της λειτουργίας 
μας. Δεν είναι σαφές σε εμάς τι από αυτά έχει να 
κάνει με την ηλικία μας, αφού είμαστε εντός του 
Δεσμού και είναι δύσκολο να το δούμε αντικειμε-
νικά! Το σίγουρο όμως είναι πως όσοι έρχονται σε 
επαφή με το Δεσμό, βρίσκουν πως είναι ιδιαίτερα 
αναζωογονητικό να συζητούν με την ομάδα και 
σχολιάζουν πολύ θετικά πως οι νέοι δραστηριο-
ποιούνται δυναμικά στα κοινά.

Όλη αυτή την περίοδο της οικονομικής κρίσης 
παρατηρείτε ότι έχει αλλάξει η νοοτροπία που 
έχουμε σαν κοινωνία γύρω από το ζήτημα της 
αλληλεγγύης;
Σίγουρα η κοινωνία έχει ευαισθητοποιηθεί σε 

μεγάλο βαθμό. Το στοίχημα για όλους μας είναι η 
αλλαγή αυτή να μην έχει μόνο τη διάρκεια «φάσης» 
ή την αίσθηση της έκτακτης, επείγουσας προσφοράς, 
αλλά να έχει συντελεστεί μια αλλαγή κουλτούρας 
προς την ενεργό συμμετοχή στην προσπάθεια 
αντιμετώπισης των κοινωνικών προβλημάτων.

Στην προσπάθειά μας να βοηθήσουμε στη δη-
μιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος που θα 
εμφυσήσει την ενεργή κοινωνική προσφορά σε 
όλους, με αφετηρία τα παιδιά, ο Δεσμός ξεκίνησε 
σε συνεργασία με το Ίδρυμα Λαμπράκη για τη 
δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και πιλοτική 
εφαρμογή του σε 10 σχολεία στην Αττική. Αυτή 
η φάση του έργου χρηματοδοτείται στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το 
οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού 
Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, του οποίου 
διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος 
είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Τον Οκτώβριο 2014 
το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ενέκρινε πρόσθετη 
χρηματοδότηση για την επέκταση της πιλοτικής 
φάσης σε 50 επιπλέον σχολεία σε όλη την Ελλάδα! 

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει την δημιουργία 
του εκπαιδευτικού υλικού, την επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών, την κατασκευή των εγχειριδίων, 
έως την άνοιξη του 2015, την πιλοτική εφαρμογή 
σε 60 δημοτικά και γυμνάσια πανελλαδικά σε 10 
περιφέρειες της Ελλάδος, από το Σεπτέμβριο του 
2015, και την αναμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού, 
σύμφωνα με τα συμπεράσματα της πιλοτικής εφαρ-
μογής. Το εκπαιδευτικό υλικό θα περιλαμβάνει 
βιωματικές δράσεις και θα επικεντρώνεται τόσο 
στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, όσο και 
στην εισαγωγή καινοτόμων πρακτικών στα σχο-
λεία με σκοπό την ενεργοποίηση και την παγίωση 
του αισθήματος της κοινωνικής προσφοράς στις 
νεότερες γενιές.

Πώς μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σας 
και να συνδράμει στο έργο σας;
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη 

δράση του Δεσμού και πώς μπορείτε να βοηθήσετε 
το Δεσμό, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.
desmos.org τη σελίδα του Δεσμού στο Facebook, 
επικοινωνήστε απευθείας στα info@desmos.org και 
2108119365 για την Αθήνα και στα thessaloniki@
desmos.org & 2310 527620 για τη Θεσσαλονίκη! 

Για να δείτε ανάγκες και να προσφέρετε απευθείας 
σε φορείς επισκεφθείτε το www.desmosdirect.org!

εθελοντισμοσ

συνεντευξη
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Για περισσότερες πληροφορίες: pyxida.skywalker.gr
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ΕΡΕΥΝΑ

Τα Social Media στην αναζήτηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Στο πλαίσιο της 17ης Διεθνούς έκθεσης 

Εκπαίδευσης, το Skywalker.gr διεξήγαγε μια 
έρευνα με στόχο τη διερεύνηση της χρήσης 
των social media στην αγορά εργασίας και 
στην εκπαίδευση. 

Η έρευνα αυτή διήρκησε και τις τρεις ημέρες 
που πραγματοποιήθηκε η έκθεση “Εκπαί-
δευση” (6,7,8 Μαρτίου 2015) στην οποία το 
Skywalker.gr συμμετείχε με περίπτερο. Όσοι 
περνούσαν από το περίπτερό μας είχαν τη 
δυνατότητα να πάρουν μέρος στην έρευνα 
χωρίς κανένα περιορισμό. 

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο απα-
ντήθηκε από άτομα ηλικίας άνω των 18 
ετών. Από αυτό το δείγμα η πλειοψηφία 
ήταν ηλικίας 18-24 ετών με ποσοστό 44%. 
Δεύτερη έρχεται η ηλικιακή ομάδα 35-44 
ετών το ποσοστό της οποίας ανέρχεται σε 
21%. Επιπλέον, το 38% των συμμετεχόντων 
είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου ενώ 
17%  έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους 
σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων 
που απάντησαν στην έρευνα (80.71%) θεωρεί 
τα social media σημαντικά εργαλεία στην 
αναζήτηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Βλέπουμε δηλαδή ότι τα social media 
έχουν γίνει αποδεκτά τόσο από την πλευ-
ρά των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που τα 
χρησιμοποιούν για την προώθηση των προ-
γραμμάτων τους και για την επικοινωνία με 
τους υποψήφιους ή υπάρχοντες σπουδαστές 
τους, όσο και από την πλευρά των φοιτητών 
που μέσα από τα social media ψάχνουν, 
ενημερώνονται, συγκρίνουν πληροφορίες 
σχετικές με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 
θα παρακολουθήσουν. 

Πράγματι, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 
(57.5%) έχει βρει κάποιο εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα στα social media. Προκύπτει δηλαδή 
η ανάγκη για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να 
έχουν κάποια σελίδα στα social media, ώστε 
να προσεγγίζουν τους σπουδαστές τους 
που αναζητούν πληροφορίες εκπαιδευτικού 
περιεχομένου και ήδη πολλά εκπαιδευτικά 
προγράμματα ανταπεξέρχονται με επιτυχία.

Πιο συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό 
των ατόμων ηλικίας 18-24 ετών δήλωσαν 
ότι βρήκαν κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
μέσω κάποιας σελίδας κοινωνικής δικτύωσης. 
Πρόκειται για την γενιά Z που έχει μεγαλώ-

σει μέσα στην τεχνολογία και το ποσοστό 
γνώσης της σε σχέση με το διαδίκτυο είναι 
πάρα πολύ υψηλό. Στις ηλικίες 25-44 ετών 
το ποσοστό των ατόμων που βρήκαν κάποιο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε σχέση με αυ-
τούς που δεν βρήκαν είναι περίπου το ίδιο. 
Να σημειωθεί επίσης ότι στις ηλικίες 45-54 
ετών τα άτομα που βρήκαν εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα μέσω social media είναι σχεδόν 
το διπλάσιο σε σχέση με τα άτομα που δεν 
έχουν βρει.

Από τα social media το πιο δημοφιλές είναι 
το Facebook, το οποίο μέσο το χρησιμοποιεί 
το 53.19% των ατόμων που έλαβαν συμμε-

τοχή, με δεύτερο να συναντάμε το Google+ 
του οποίου το ποσοστό διείσδυσης είναι της 
τάξεως του 28.08% και τρίτο το κατεξοχήν 
επαγγελματικό μέσο κοινωνικής δικτύω-
σης LinkedIn, το οποίο χρησιμοποιείται σε 
ποσοστό 23.28% από το σύνολο των ερω-
τηθέντων για την αναζήτηση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων. 

Σίγουρα το Facebook αποτελεί ένα από τα 
πιο γνωστά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η 
αμεσότητα, η εξοικείωση και η δυνατότητα 
χρήσης υλικού που προέρχεται από διάφορα 
πολυμέσα δικαιολογούν ίσως την 1η του 
θέση όσον αφορά την για εκπαιδευτικούς 
λόγους αναζήτηση.  

Μια νέα τάση στο χώρο των social media 
που ενδεχομένως στο μέλλον να μας απασχο-
λήσει ιδιαιτέρως είναι η δημιουργία group 
στο Facebook. Στα groups αυτά τα μέλη 
έχουν τη δυνατότητα να μοιράζονται τους 
προβληματισμούς τους, να ενημερώνονται 
για ό,τι νέο υπάρχει, να μοιράζονται πλη-
ροφορίες. Ήδη το 39,7% των υποψηφίων 
δήλωσε ότι είναι μέλος κάποιου γκρουπ 
που αφορά την εκπαίδευση.

 Η συγκεκριμένη ανάρτηση αφορά τα απο-
τελέσματα της έρευνας σχετικά με το κομμάτι 
της εκπαίδευσης. Περισσότερα αποτελέσματα 
από την έρευνα θα ανακοινωθούν σε επό-
μενα τεύχη.

*Οι συμμετέχοντες της έρευνας έμπαιναν 
αυτόματα σε μια κλήρωση που είχε ως δώρο 
ένα tablet Samsung Galaxy. Νικητής του 
διαγωνισμού είναι ο κύριος Παρλαμέντης 
Γεώργιος, ο οποίος παρέλαβε το δώρο του 
από τα γραφεία της εταιρίας μας.

Θεωρείτε τα social media σημαντικά εργαλεία 
στην αναζήτηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων;

Είστε εγγεγραμένος σε κάποιο group που αφορά 
την εκπαίδευση στο Facebook;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Έχετε βρει κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  
στα social media;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ηλικίες Μορφωτικό επίπεδο
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Εύρεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνάρτηση με την ηλικία





Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Η εταιρία HB BODY ABEE, μεγάλη εξαγωγική βιο-
μηχανία χρωμάτων ζητά να προσλάβει:

Υπάλληλο Γραφείου 
έως 35 ετών για το Τμήμα Εξαγωγών

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΤΕΙ ή απόφοιτος λυκείου 
•Άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας 
•Ικανότητα χρήσης Η/Υ 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση καθώς  
και γνώση δεύτερης γλώσσας θα θεωρηθούν  
επιπλέον προσόντα

Προσφέρουμε: 
•Ικανοποιητικό μισθό και εξέλιξη 
•Εβδομάδα εργασίας πέντε ημερών 
•Επιπλέον ομαδική ασφάλιση 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Αποστείλατε βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
xdeli@hbbody.com

Υπάλληλος Γραφείου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Έχει τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Γνωρίζει άριστα την αγγλική Γλώσσα  
(γραπτά & προφορικά) 
•Γνωρίζει άριστα την χρήση του MS Office 
•Είναι εχέμυθος/η, αξιόπιστος/η, οργανωτικός/ή, 
εργάζεται υπό πίεση και με πολύ στενά  
χρονοδιαγράμματα 
•Είναι ομαδικός/ή, προσαρμοστικός/ή,  
ευέλικτος/η, με ευχάριστη προσωπικότητα  
και προσανατολισμένος/η στο αποτέλεσμα

Παρέχονται: 
•Ασφάλιση 
•καλός μισθός

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις απαιτήσεις της θέσης, 
παρακαλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό 
τους στην παρακάτω διεύθυνση: nikos.mavroudis@
gmail.com

Η Auto Marin A.E. αναζητά:

Υπάλληλο Γραφείου Ασφαλειών

H Auto Marin αναζητά άμεσα για πρόσληψη υπάλληλο 
γραφείου ασφαλειών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο μέσης εκπαίδευσης, ΤΕΙ 
•Γνώση Η/Υ & Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση Microsoft Office 
•Εμπειρία στον τομέα ασφαλειών 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Οργανωτική ικανότητα 
•Ικανότητα συνεργασίας

Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικός μισθός & bonus 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Διαρκής εκπαίδευση 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα στο e-mail: hr@automarin.gr. Για 
ευκαιρίες καριέρας στην Auto Marin A.E. επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση: www.automarin.gr. 
Στα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

ΓΡΑμμΑτΕΙς
Η ιατροφαρμακευτική εταιρεία CIMIFAR, με έδρα 
στην καισαριανή, αναζητά κυρία ή κύριο για υπεύ-
θυνη θέση:

Γραμματειακής Υποστήριξης

Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα 
προσόντα / ικανότητες: 
•Άριστη γνώση Αγγλικών, γραπτά και προφορικά. 
Κάτοχος Proficiency. 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας επιθυμητή. 
•Άριστη γνώση Ms Office. 
•Ικανότητα αντίληψης και οργάνωσης  
των καθημερινών αναγκών της εταιρείας. 
•Υπευθυνότητα και επαγγελματικό προφίλ. 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση ή στο χώρο  
των πωλήσεων επιθυμητή. 
•Μη καπνιστές. 
•Μόνιμη κατοικία, κατά προτίμηση, κοντά  
στην εργασία.

Η εταιρεία παρέχει: 
•Μισθό βάσει προσόντων. 

•Ασφάλιση και κάλυψη ΙΚΑ. 
•Δυνατότητα εξέλιξης. 
•5νθήμερο συνεχόμενο ωράριο.

Μόνο σοβαρές προτάσεις. Αποστολή βιογραφικών 
στο e-mail: cimifar@cimifar-miralis.gr. Πληροφορίες 
στο τηλέφωνο: 210 7252222. Υπεύθυνος: Μυράλης 
Χρήστος.

Ζητείται άμεσα, από κέντρο αποκατάστασης στην 
περιοχή του Χολαργού:

Νέα Γραμματέας

•Με οργανωτικές ικανότητες, επικοινωνιακή,  
για εξολοκλήρου διαχείριση της γραμματείας. 
•Πλήρης ή μερική 5νθήμερη απασχόληση  
με ικανοποιητικές αποδοχές.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ- ΤΕΙ 
•1-2 χρόνια προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση 
•Ηλικία: 24-28 ετών 
•Αγγλικά: Πολύ καλά 
•Χρήση Η/Υ: Άριστη (world, excel) 
•Βασικές γνώσεις λογιστικής ή προηγούμενη 
εμπειρία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθούν ιδιαιτέρως.

Αποστείλετε βιογραφικό με φωτογραφία στο e-mail: 
cv2@skywalker.gr

ςτΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗςΕΩΝ
Από διεύθυνση HR ομίλου επιλογής προσωπικού 
και για επιχειρησιακό project’s χρηματοοικονομικού 
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.

Eπικοινωνία: Κα Σοφία Τσακίρογλου, τηλ: 210 9986750.

Η DOPPLER S.A. η ελληνική πολυεθνική βιομηχανία 
ανελκυστήρων, κυλιόμενων σκαλών, parking lifts και 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επιθυμεί να προσλάβει:

Junior Marketing Executive 
με κωδικό JM/01

Για την έδρα της στο Πολύκαστρο Κιλκίς.

Αρμοδιότητες: 
•Γνώση της αγοράς και του ανταγωνισμού  
και εκπόνηση έρευνας για εύρεση νέων προϊόντων 
και πελατών 
•Διοργάνωση και συντονισμός εμπορικών εκθέσεων 
ανά τον κόσμο 
•Υπεύθυνος για την προβολή της εταιρείας με κάθε 
δυνατό τρόπο (διαφήμιση, δελτία τύπου κτλ.) 
•Διαμόρφωση επικοινωνιακού υλικού εταιρίας 
•Δημόσιες σχέσεις

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ στο marketing ή συναφές  
αντικείμενο 
•Μεταπτυχιακό επιθυμητό 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας επιθυμητή 
•Άριστος χειρισμός Η/Υ 
•Θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως προϋπηρεσία  
στη συγκεκριμένη θέση 
•Γνώση διαφήμισης μέσω Internet  
και Social Media

Χαρακτηριστικά: 
•Οργανωτικότητα 
•Δημιουργικότητα 
•Επικοινωνιακές ικανότητες γραπτές και προφορικές 
•Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών

Παροχές: 
•Μεταφορικό μέσο από την περιοχή  
της Θεσσαλονίκης 
•Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: kkhr@doppler.gr

qmetric | HR & Career Solutions is currently recruiting, 
on behalf of Incrediblue, the position of:

  Market Manager 
  (Job opening ID: SMM01)

The company Incrediblue is busting the myth that 
boating is only for the rich and famous by enabling any 
traveller to book an amazing holiday on a boat. As it 
happened in lodging and in transportation, Incrediblue 
is changing the travel industry again, by introducing 
a whole new travel category; boating. Boating is the 
ultimate vacation with all the comforts of being at 
home while you are exploring new destinations. 

The position: As Incrediblue’s market manager you 
will have a very demanding and important role. You 
will continuously build its market position in order 
to increase awareness of its brand as well as listings 
by locating, developing, defining, negotiating, and 
closing business relationships. Additionally, you will 
identify and create promotable seasonal offers as 
needed and work closely with the customer support 
and marketing departments.

Your responsibilities will include  
the following: 
•Generate leads and build trust with potential 
suppliers via phone, email and in-person meetings 
•Locate and establish relationships with new 
supply partners 
•Develop a network to strengthen the company’s 
brand as well as facilitate finding and adding  
new partners 
•Negotiate, and close agreements with agencies 
and boat owners 
•Design the launch strategy to ensure  
a long-term presence and expansion  
in a specific territory (supplier value proposition, 
supplier acquisition model,  
local marketing and communication plan 
•Attend industry related events as needed 
•Manage implementation of internal business 
initiatives and improve related processes 
•Act as key contact to train and educate suppliers 
•Ensure contracted services are achieving 
company goals related to service level 
expectations 
•Identify trendsetter ideas by researching industry 
and related events, publications,  
and announcements 
•Identify and gather seasonal or trendy offers  
to promote in order to increase booking

Your profile: We are looking for enthusiastic, 
self-motivated and organized candidates 
with a good understanding of the travel 
industry, a customer mindset and a passion 
for e-commerce, that meet the following 
requirements: 
•3+ years’ experience in vacation rental industry, 
travel/tourism industry or a related field 
•Excellent usage of English, both verbal  
and written 
•Self-motivation and self-sufficiency, asking 
guidance and direction when needed 
•Solid network of contacts 
•Stellar communication skills 
•Great presentation and business development 
skills 
•Region management 
•Good computer and internet skills 
•Genuine passion and availability for travel 
•Appreciation of high quality services  
and goods.

Our client offers in case you are selected  
for the position of market manager,  
you will have access to the following: 
•Competitive salary, depending on skills  
and experience 
•Apple workstation 
•Company cell phone 
•Private medical insurance 
•Employee travel credits (on a boat of course!)  

or boating license course.
Are you interested? Are you thrilled by the prospect 
of advancing your already successful career and 
developing professionally in an innovative and fast-
growing company? If yes, please send your CV at 
the following link: http://tinyurl.com/osgwngb. Our 
company treats each application with strict confidence.

 
International cosmetic company is looking for a:

Product Developer 

Fluency in English is a must/ previous experience in 
cosmetic industry as product developer is mandatory 
(at least 2 years).

Product development duties: 
•Participate in regular product development 
meetings with the directors and the creative team. 
•Work with executive members of the team in 
choosing colors, products, etc. on new product 
releases. 
•Test and evaluate product samples and provide 
detailed feedback to management and suppliers. 
•Extensive internal and external follow up 
on packaging, product samples, pricing, PO’s, 
artwork, delivery deadlines, etc., for new  
and existing products. 
•Work closely with product development team  
in communicating product specification requests 
to suppliers and organizing product samples  
to/from various locations. 
•Work to stay apprised of industry trends  
and competitor products for pricing comparison, 
packaging, formulas, etc. 
•Ability to communicate through email  
and telephone with foreign suppliers  
in an effective way to ensure project changes  
and requirements are being met. 
•Proofread all artwork for unit cartons  
and components for all projects  
(new and re-orders), including spellchecking  
the cosmetic ingredients, checking the bar code 
and completing the Artwork checklist. 
•Organize and maintain the current and new 
inventory for all components and cosmetic 
samples from various suppliers. 
•Organize and stay current on the supplier files, 
including paperwork from various conferences  
and cosmetic shows. 
•Maintain potential projects, including sending 
samples to be matched, request pricing and keep 
samples on hand for future meetings. 
•Develop timelines for specific projects  
and ensure that suppliers stay on the designated 
timeline. 
•Ensure that the product development office  
is kept organized, clean and samples are readily 
available. 
•Communicate with suppliers during development 
process and follow up regarding logistics.

Organization values and personal qualities  
to be demonstrated: 
•A passion for the organization and its employees 
•Integrity 
•Ethics 
•Approachability 
•Empathy and understanding 
•Motivation and drive to achieve the highest 
professional standards and results 
•Professional communication skills both written 
and verbal (in English) 
•High level of confidentiality at all times

Core competencies: 
•Fluency in English is a must 
•Previous experience in cosmetic industry  
as product developer is mandatory  
(at least 2 years) 
•Flexibility 
•Innovation 
•Leadership 
•Managing capability 
•Managing change 
•Managing customers 
•Organizational sensitivity 
•Planning and achieving management 
•Punctuality 
•Availability to travel/valid passport

When responding, please include your resume, 
explain why you are a good fit & provide salary 
requirements. You must be willing to submit to a full 
background check upon applying for the job and to 
sign a confidentiality agreement as a condition of 
employment. Send your CV to the following e-mail:  
napopd2@gmail.com

συνέχεια στη σελ. 18

Αγγελίες Εργασίας



Η CFT (Carbon Fiber Technologies), μία νέα και καινοτόμος εταιρεία που εστιάζει στην ανάπτυξη και 
στην παραγωγή προϊόντων από ανθρακονήματα για αρχιτεκτονικές εφαρμογές αναζητά:

Μηχανικό R&D 
(με έδρα τη ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς)

Προσόντα: 
•Πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού ΑΕΙ 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ και προγραμμάτων σχε-
διασμού (AutoCAD, ANSYS) 
•Πρότερη εμπειρία σε εφαρμογές  
ανθρακονημάτων θα θεωρηθεί πρόσθετο  
προσόν

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Μετακίνηση από και προς το χώρο εργασίας με 
εταιρικό λεωφορείο 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
cv2@skywalker.gr 

Η εταιρία πετρελαιοειδών REVOIL ΑΕΕΠ επιθυμεί να προσλάβει:

Υπάλληλο Τμήματος Διακίνησης  
(έδρα Θεσσαλονίκη) (Κωδ. Θέσης REV 61)

Προφίλ εταιρίας: Η REVOIL είναι η πιο δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία πετρελαιοειδών στην ελληνική 
αγορά. Είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Α. και κατέχει μερίδιο αγοράς άνω του 10% με δίκτυο 535 πρατηρίων. 
Στόχος της εταιρίας είναι η συνεχής ανάπτυξη με καινοτομία, πρωτοπορία και σεβασμό στον άνθρωπο, 
την κοινωνία και το περιβάλλον.
Κύριες αρμοδιότητες:  
•Κατάρτιση πλάνου δρομολογίων 
•Συντονισμός και έλεγχος της ροής  
των δρομολογίων 
•Επικοινωνία για ενημέρωση με οδηγούς  
και πελάτες 
•Έκδοση των προβλεπόμενων συνοδευτικών 
παραστατικών που αφορούν τη διακίνηση /  
πώληση των προϊόντων

Απαραίτητα προσόντα:  
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Εμπειρία στον κλάδο των μεταφορών  
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Άριστη γνώση προγραμμάτων MS Office  

και μηχανογραφικών εφαρμογών 
•Ικανότητα συνεργασίας και πνεύμα  
ομαδικότητας 
•Προσανατολισμός στην λεπτομέρεια,  
μεθοδικότητα και αναλυτική σκέψη 
•Ικανότητα οργάνωσης και συντονισμού  
διεκπεραίωσης πολλαπλών εργασιών ταυτόχρονα 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Η εταιρία προσφέρει:  
•Ευκαιρίες συνεχούς ανάπτυξης 
•Ομαδικό πρόγραμμα νοσοκομειακής  
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

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

H εταιρία XLCLOSET δραστηριοποιείται στο χώρο της μόδας, έχοντας φυσική παρουσία με τα καταστή-
ματα VERTICE στα κεντρικότερα σημεία στην Αττική (The Mall, Έρμου κτλ), αλλά και μέσω ηλεκτρονικών 
πωλήσεων με το μεγαλύτερο ηλεκτρονικό κατάστημα για γυναικεία ρούχα σε μεγάλα μεγέθη xlcloset.gr. 
Στα πλαίσια της ευρύτερης ανάπτυξης της εταιρίας  επιθυμούμε να εντάξουμε στο δυναμικό μας:

Υπεύθυνο Αγορών - Διαχειριστή Εμπορευμάτων 
- Buyer - Stock Controller

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 ηλεκτρολογικών πινάκων.

Απαριθμούμε 45 σημεία εταιρικής παρουσίας σε πανελλαδικό επίπεδο και προσφέρουμε υψηλού επιπέδου 
εξυπηρέτηση σε 5000 πελάτες σε καθημερινή βάση.

Συνδυάζουμε προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, συστήματα και 
οργανωτικές δομές που μας επιτρέπουν να είμαστε η αδιαμφισβήτητη επιλογή των πελατών μας και το 
πετυχαίνουμε, επειδή μαζί μας εργάζονται μόνο οι καλύτεροι της αγοράς.

Επιλέγουμε και δημιουργούμε ικανά στελέχη, που με την εξαιρετική τους απόδοση, συμβάλλουν στον 
εντοπισμό και την αξιοποίηση όλων των ευκαιριών που ανακύπτουν.

Εάν πιστεύετε ότι οι γνώσεις, οι ικανότητες και τα μελλοντικά σας σχέδια ταιριάζουν με εμάς, τότε ίσως 
σας ενδιαφέρει η θέση που θέλουμε να καλύψουμε:

Υπάλληλος Γραφείου - Τμήμα Αγορών 
Κωδικός Θέσης: PrOfc03032015

Περιγραφή ρόλου: Θα έχει την ευθύνη να διασφαλίζει την εύρυθμη διεκπεραίωση της ηλεκτρονικής, 
συλλογής και διαχείρισης των παραστατικών αγορών των καταστημάτων, καθώς και τη σωστή διευθέ-
τηση των οικονομικών υποχρεώσεων της εταιρείας προς τους προμηθευτές.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΤΕΙ λογιστικής 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας 

•Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές  
ικανότητες 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη σε λογιστήριο

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

Για όσους νοσηλευτές-τριες ενδιαφέρονται να εργαστούν στο Βερολίνο, η εταιρεία μας competence 
& more είναι η ιδανική λύση. Το νοσηλευτικό προσωπικό της εταιρείας μας απασχολείται σε διάφορα 
νοσοκομεία του Βερολίνου, έχοντας τη δυνατότητα επιλογής κλινικής.

Το Βερολίνο είναι πολυπολιτισμική πρωτεύουσα και το ίδιο χαρακτηρίζει και την ομάδα μας. Για να 
διευκολύνουμε την είσοδο των Ελλήνων νοσηλευτών/-τριών στη γερμανική αγορά εργασίας, έχουμε 
δημιουργήσει μία νέα ιδέα. Εάν είσαι:

Νοσηλευτής/τρια με Γνώσεις Γερμανικών 
(επιπέδου Β1/Β2)

θα χαρούμε να μας στείλεις το βιογραφικό σου!

Τι προσφέρουμε: 
•Συμβόλαιο εργασίας αορίστου χρόνου 
•Πολύ καλές αποδοχές 
•Ευέλικτο ωράριο εργασίας,  
μιας κι εσύ διαμορφώνεις το πρόγραμμά σου  
και επιλέγεις τις βάρδιές σου 
•Εργασία σε διαφορετικά νοσοκομεία  
ή γηροκομεία, αποκτώντας έτσι γρήγορα  
εμπειρία σε διάφορα πεδία

Τι πρέπει να διαθέτεις: 
•Πτυχίο νοσηλευτικής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) 
•Καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας.  
Για την αναγνώριση του πτυχίου σου  
στην Γερμανία είναι απαραίτητη η γνώση  
Γερμανικών επιπέδου Β2.  
•Ωστόσο, αν δε βρίσκεσαι σε αυτό το επίπεδο,  
θα θέλαμε ευχαρίστως να σε γνωρίσουμε. 
•Όρεξη για εργασία σε ομάδες

Οι αρμοδιότητές σου: Επιβλέπεις και φροντίζεις 

ασθενείς σε διάφορες κλινικές του Βερολίνου, 
έχοντας τη δυνατότητα να επιλέξεις το που θες να 
εργαστείς. Στους πελάτες μας συγκαταλέγονται όλα 
τα μεγάλα νοσοκομεία και γηροκομεία του Βερολίνου, 
κάτι που προσφέρει πολλές δυνατότητες επιλογής.

Διαδικασία: 
•Μπορείς να μας στείλεις το βιογραφικό σου  
στα γερμανικά, αγγλικά ή ελληνικά 
•Οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται τηλεφωνικά 
ή μέσω Skype 
•Η ελληνόφωνη συνεργάτης μας, κα Ελένη 
Ιωαννίδου, θα σε υποστηρίξει και βοηθήσει 
σε όλα τα διαδικαστικά θέματα, όπως: 
-τη διαδικασία αναγνώρισης του πτυχίου σου 
-την εύρεση διαμερίσματος

Περιμένουμε το βιογραφικό σου με mail: competence 
& more: Personaldienstleistungen GmbH, Eleni 
Ioannidou, Karl-Liebknecht-Str. 32, 10178 Berlin, 
Deutschland/Germany, phone: +49 30 700 104-678, 
e-mail: eleni.ioannidou@competenceandmore.de, 
website: www.competenceandmore.de

Mobile Applications Developer
Εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής, Business Center της SingularLogic με πι-
στοποιημένους τεχνικούς με πολυετή εμπειρία στο χώρο επιθυμεί να προσλάβει: Mobile Applications 
Developer με εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών iOS & Android.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση των XCode 
& Eclipse 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Προϋπηρεσία 2 ετών

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα: 

•Πολύ καλή γνώση σχεσιακών 
βάσεων δεδομένων  
(SQL Server, MySQL, Oracle) 
•Γνώσεις ανάπτυξης WCF 
services 
•Portfolio

Προσφέρονται: 

•Προοπτικές επαγγελματικής 
εξέλιξης, συνεχής εκπαίδευση, 
σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογρα-
φικό σημείωμα  στο e-mail: info@
upgrade.net.gr  (όλα τα βιογραφικά 
θεωρούνται εμπιστευτικά).

Αρμοδιότητες: 
•Συγκεντρώνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 
στην αρχή της σεζόν σχετικά με τάσεις μόδας, 
«key trends & pieces», χρώματα, τις μεταφράζει 
και τις χρησιμοποιεί σαν εργαλείο αγορών. 
•Καταρτίζει ολοκληρωμένο πρόγραμμα αγορών, 
με επιμερισμό ανά καταναλωτική περίοδο  
(σεζόν), ανά αξία είδους και ανά προμηθευτή, 
προϋπολογίζοντας μάλιστα τις αποδόσεις  
ανά κατηγορία είδους και ανά προμηθευτή  
και το παρουσιάζει στη διοίκηση προς έγκριση.  
•Συνεργάζεται με τους τοπικούς προμηθευτές 
αποφασίζει για το προϊοντικό μείγμα και φροντίζει  
για τη σωστή και έγκαιρη τοποθέτηση  
των προϊόντων στα καταστήματα. 
•Αναζητά συστηματικά νέες τάσεις με έρευνα 
αγοράς και παρακολουθεί στενά τον ανταγωνισμό. 
•Εποπτεύει και συμμετέχει όταν κρίνεται  
απαραίτητο στις διαδικασίες της αποθήκης,  
με σκοπό να διατηρούνται τα επίπεδα του στοκ 
της αποθήκης και των καταστημάτων  
σε ισορροπία. 
•Σε συνεργασία με τον υπεύθυνο δικτύου  
και τους υπεύθυνους των καταστημάτων  
καθορίζει την ποσότητα και το είδος  
του εμπορεύματος που θα διοχετευθεί  
σε κάθε σημείο πώλησης της επιχείρησης.   
•Φροντίζει για την έγκαιρη ανατροφοδοσία  
των σημείων πώλησης. 
•Σε συνεργασία με τον υπεύθυνο δικτύου  
κατανέμει τα εμπορεύματα που η επιχείρηση 
θέλει να διαθέσει μέσω ειδικών προωθητικών  

ενεργειών ή μέσω ειδικών εκπτώσεων  
(τελευταία τεμάχια, εμπορεύματα εκτός εποχής  
ή εκτός σειράς).   
•Μεριμνά και διεκπεραιώνει επιστροφές  
και ανακλήσεις εμπορευμάτων από τα σημεία 
πώλησης.

Προσόντα υποψηφίων: 
•Διάθεση να είναι ο καλύτερος 
•Κάτοχος πτυχίου (ΑΕΙ,ΤΕΙ) ή αποδεδειγμένη 
εμπειρία στον κλάδο 
•Άριστη γνώση Αγγλικών σε προφορικό  
και γραπτό λόγο 
•Γνώση υπολογιστικών φύλλων (Excel)  
σε ικανοποιητικό επίπεδο 
•Ικανότητα να συμμετέχει και να συνεργάζεται 
με ομάδες 
•Ικανότητα για σκληρή και αποδοτική δουλειά 
•Δυνατότητα προσαρμογής σε συχνές αλλαγές 
και σε περιβάλλον με συνθήκες πίεσης

Αναζητούμε κάποιο άτομο με εμπορική αντίληψη 
που ήδη μπορεί να έχει αποκτήσει κάποια πείρα από 
τον κλάδο της λιανικής και να έχει ασχοληθεί και 
με τη διαχείριση εμπορευμάτων. Ο ιδανικός υπο-
ψήφιος θα πρέπει να είναι οργανωτικός, συνεπής 
σε προθεσμίες μέσα σε ένα απαιτητικό περιβάλλον 
και ικανός να επικοινωνεί αποτελεσματικά με όλα 
τα επίπεδα της επιχείρησης.

Αν πιστεύεις ότι έχεις τα απαραίτητα προσόντα και 
εμπειρία κάνε αίτηση σήμερα μέσω του e-mail: 
jobs@xlcloset.com
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ΛΟΓΙςτΕς
Λογιστική εταιρεία οικονομικών συμβούλων εν-
διαφέρεται να προσλάβει:

Λογίστριες

Για τα τμήματα λογιστών - συμβούλων επιχειρήσεων.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισοδύναμο 
•Άριστη γνώση λογιστικής - λογιστικού σχεδίου, 
φορολογικού - εργατικού - εμπορικού δικαίου 
•Ελάχιστη εμπειρία 4 έτη 
•Επιθυμητό επίπεδο της αγγλικής γλώσσας  
προσόντα: Proficiency ικανότητα εργασίας  
υπό πίεση, ικανή να διατηρήσει μια επαγγελματική 
συμπεριφορά. 
•Υψηλό επίπεδο της διακριτικής ευχέρειας  
των εμπιστευτικών πληροφοριών. 
•Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες  
και την ικανότητα να λειτουργήσει αποτελεσματικά 
στο πλαίσιο μιας ομάδας. 
•Προϋπηρεσία σε άλλη λογιστική εταιρεία  
θα θεωρηθεί ιδιαίτερο προσόν 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Απαραίτητο μεταφορικό μέσο

Οι ενδιαφερόμενες παρακαλούμε να αποστείλουν 
παραθέτοντας τον κωδικό αναφοράς (ST-LO-05). 
Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν με απόλυτη εχε-
μύθεια.  Βιογραφικό σημείωμα στη δ/νση e-mail: 
tcoliotom@efm.gr

 
Η αναπτυσσόμενη εταιρεία TAXATION CONSULTING 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ, αναζητά:

Λογιστή για Ανάληψη 
Υποκαταστήματος στο Βόλο

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος Τ.Ε.Ι./Α.Ε.Ι. οικονομικής κατεύθυνσης 
•Προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο / λογιστήριο 
τουλάχιστον 3 έτη 
•Πολύ καλή γνώση ΕΛΠ (ν4308), ΚΦΑΣ,  
μισθοδοσίας 
•Γνώση I.F.R.S 
•Γνώση προγραμμάτων epsilon net θα θεωρηθεί 
προσθετό προσόν. 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Ηλικία 30-40 ετών
Η προαναφερθείσα προϋπηρεσία θεωρείται προϋ-
πόθεση εξέτασης του βιογραφικού. Η προϋπηρεσία 
σε περιβάλλον λογιστικού γραφείου θα προσθέσει 
βαρύτητα στο ενδιαφέρον μας.
Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Εργατικότητα 
•Αυτοπεποίθηση 
•Συνέπεια 
•Επικοινωνιακά χαρακτηριστικά 
•Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα  
συνεργασίας 
•Χαρακτηριστικά διοίκησης ανθρωπίνων πόρων 
•Διάθεση για τακτική, μεθοδική και οργανωμένη 
εργασία 
•Δυνατότητα προσαρμογής σε συνθήκες πίεσης
Οι ενδιαφερόμενοι που πιστεύουν ότι μπορούν να 
ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης 
παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους 
στο  e-mail: info@taxcons.gr. Περιοχή: Βόλος.

ΟΙΚΟΝΟμΙΚΑ ςτΕΛΕΧΗ
Assistant Auditor

H TMS ανώνυμη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λο-
γιστών είναι εταιρεία παροχής ελεγκτικών, φορολο-
γικών, συμβουλευτικών και λογιστικών υπηρεσιών 
με έδρα την Ελλάδα. Τα κεντρικά εταιρικά γραφεία 
βρίσκονται στην οδό Λουκιανού 6 στην Αθήνα. Η TMS 
από τον Απρίλιο 2013 εντάχθηκε, ως ανεξάρτητο μέ-
λος, στο Διεθνή Οργανισμό ανεξάρτητων ελεγκτικών 
επιχειρήσεων «IAPA International» ο οποίος είναι o 
9ος σε μέγεθος παγκοσμίως, ιδρύθηκε το 1979 και 
αποτελείται από 220 εταιρείες-μέλη, με γραφεία σε 
60 χώρες και ετήσιο κύκλο εργασιών που ανέρχεται 
περίπου στο 1 δις $. Αναζητούμε φιλόδοξα άτομα με 
πνεύμα ομαδικότητας και ισχυρή προσωπικότητα προ-
κειμένου να στελεχώσουμε την ελεγκτική μας ομάδα, σε 
ένα ανταποδοτικό με γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον, 
όπου δίδεται η δυνατότητα εξέλιξης και καθιέρωσης 
στον κλάδο μας.  

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα εργαστεί ως 
assistant auditor και θα πρέπει να διαθέτει: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ελεγκτική εταιρεία. 
•Κάτοχος (ή σε εξέλιξη) επαγγελματικής  
πιστοποίησης ACCA ή ΙΕΣΟΕΛ (απαραίτητη  
προϋπόθεση η ολοκλήρωση παρακολούθησης  
των μαθημάτων) 
•Γνώση διεθνών λογιστικών προτύπων (IFRS) 

•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (επιπέδου 
Proficiency) 
•Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης  
(λογιστική, ελεγκτική, χρηματοοικονομική,  
διοίκηση επιχειρήσεων)

Η εταιρεία μας προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών, συνεχείς ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυ-
ξης, άριστες προοπτικές σταδιοδρομίας και ευχάριστες 
συνθήκες εργασίας μέσα σε ένα δυναμικό περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι θα αποστέλλουν το βιογραφικό 
τους στο e-mail: info@tms-auditors.gr

ΠΡΟΓΡΑμμΑτΙςτΕς
Η Τεχνόπολις Α.Ε., με 20-ετή παρουσία στο χώρο 
του internet και των νέων τεχνολογιών, προκειμένου 
να αναπτύξει τις δραστηριότητες και το στελεχιακό 
δυναμικό της, αναζητά:

Drupal Developer 
(Κωδ.: DD07)

Περιγραφή θέσης: 
•Η θέση αναφέρεται στο διευθυντή ανάπτυξης web 
•Σχεδιάζει και αναπτύσσει ολοκληρωμένα έργα 
web portals σε περιβάλλον Drupal 
•Υποστηρίζει και φροντίζει για τα επιθυμητά  
εσωτερικά και εξωτερικά παραδοτέα 
•Συνεργάζεται με υπευθυνότητα και συνέπεια  
σε ομάδες εργασίας

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο με κατεύθυνση στην πληροφορική  
ή συναφές 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση και αντικείμενο 
•Πολύ καλή γνώση ανάπτυξης web sites  
σε πλατφόρμα Drupal (WCMS) 
•Πολύ καλή γνώση PHP, MySQL, HTML5, CSS, 
Javascript (JQuery), Ajax 
•Ικανότητες ανάλυσης απαιτήσεων και επίλυσης 
προβλημάτων 
•Άριστη χρήση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 
(γραπτά και προφορικά)

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως  
προσόντων 
•Ευκαιρία επαγγελματικής σταδιοδρομίας  
σε έναν αναπτυσσόμενο τομέα 
•Ευχάριστο, φιλικό, σύγχρονο και δυναμικό  
περιβάλλον εργασίας 
•Ευκαιρία ενασχόλησης με μεγάλα έργα

Αναζητούμε δραστήριους, πρόθυμους και συνεργάσιμους 
επαγγελματίες, με στόχους και προσόντα, ομαδικότητα 
και συνέπεια, για να συμμετάσχουν στην ομάδα, το 
όραμα και τις δραστηριότητες μας.

Αποστολή βιογραφικών με κωδικό θέσης (DD07) 
στο e-mail: career@open.gr

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

Software Developer  
(Κωδ. SD 0315)

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

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

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλυση, σχεδιασμό & υλοποίηση 
σε σύνθετα τεχνικά περιβάλλοντα 
•Linux Mail Server administration 
•Γνώση SVN Server 
•Θα θεωρηθεί προσόν η εμπειρία σε Singular Logic 
ERP 
•Πολύ καλές γνώσεις σε e-commerce platforms 
και Open Source CMS (CS-Cart, Magento, Joomla, 
Xcart, PrestaShop, OpenCart κλπ.) 
•Γνώσεις HTML, CSS, JavaScript 
•Εμπειρία σε RESTful ή SOAP services 

•Ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον με γρήγορους 
ρυθμούς 
•Ικανότητα στην οργάνωση και το σχεδιασμό 
•Να είναι σε θέση να επικοινωνεί αποτελεσματικά 
με τους συναδέλφους

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

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

 
Η Web and Art Solutions, με 10ετή δραστηριοποίη-
ση  στην Ελληνική και διεθνή αγορά, αναζητεί:

Front-end Developer

Για να γίνει το επόμενο μόνιμο μέλος της ομάδα της!

Τι ζητάμε: 
•Πολύ καλές γνώσεις HTML / CSS / Javascript  
& libraries (Jquery) 
•Γνώσεις PHP coding. 
•Άνεση με responsive design. 
•Ευχέρεια με photoshop. 
•Επαφή με περιβάλλοντα open source CMS. 
•Εξοικείωση με theming Joomla & Wordpress. 
•Διάθεση για συνεχή εξέλιξη και προσαρμογή  
στα trends & best practices του τομέα. 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε ανάλογη θέση.

Τι παρέχουμε: 
•Ένα σύγχρονο, φιλικό και άνετα προσβάσιμο  
περιβάλλον εργασίας στο Μαρούσι. 
•Ευκαιρίες εξέλιξης. 
•Αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα με ασφάλιση. 
•Απολαυστικούς Nespresso!
Μπορείτε να στείλετε τα βιογραφικά σας στο e-mail: 
cv@webandart.gr

Software Developer

Responsibilities: 
•Experience with user interfaces, service 
management back-office systems (J2EE). 
•Mobile Application (User-Level tier) Development.

Required qualifications: 
•Very good knowledge of Java 
•Intermediate HTML/CSS/Javascript technologies 
knowledge 
•Intermediate database and SQL knowledge 
•Very good command of the English language 
•Analytical and communication skills

Optional qualifications: 
•Programming in iPad/iPhone or Android 
platforms 
•Portfolio with an example of at least  
one complete application paradigm 
•Competence in graphical editing programs 
•Worked on projects within payment systems
Send your CV to the following e-mail: info@veriah.com

 
Μηχανικός Λογισμικού 

(IT Engineer) 

Που θα ενταχθεί στο τμήμα υποστήριξης, θα αναφέρεται 
στο διευθυντή του τμήματος και θα ασχοληθεί με ένα 
ή και περισσότερα από τα παρακάτω αντικείμενα:
•Ανάπτυξη web ή client server εφαρμογών  
ως μέλος ομάδας έργου 
•Συντήρηση υπαρχόντων portals, εφαρμογών  
και βελτιστοποίηση αυτών. 
•Συλλογή λειτουργικών απαιτήσεων και συγγραφή 
τεχνικών αναλύσεων 
•Συγγραφή εγχειριδίων τεκμηρίωσης και χρήσης 
•Εκπαίδευση πελατών στην χρήση των εφαρμογών 
•Διαχείριση και ανάπτυξη βάσεων δεδομένων 
(databases) 
•Συντήρηση λειτουργικών συστημάτων (Servers, etc)

Απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα: 
Τα στελέχη πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ (ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου) 
•Τεχνολογίες: Drupal, PHP, SQL, .net 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής τόσο σε γραπτό  
όσο και σε προφορικό επίπεδο 
•Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν  
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στην ανάπτυξη  
λογισμικού και web/client servers.

Επιθυμητά προσόντα είναι: 
•Οι μεταπτυχιακές σπουδές 
•Η γνώση και εμπειρία στις τεχνολογίες HTML, 

DHTML, JavaScript, και τα σχετικά εργαλεία  
όπως Corel Photopaint ή Photoshop.

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως  
προσόντων 
•Συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
marilena.mavrodopoulou@isihellas.com

 
Software Developers (Aθήνα)

H SIGMASOFT S.A., εταιρεία με αντικείμενο την πα-
ραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής για 
τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αναζητά Software 
Developers στην Αθήνα.

Οι υποψήφιοι θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, ανά-
πτυξη, συντήρηση και ποιοτικό έλεγχο JAVA & C# 
.NET εφαρμογών.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο TEI/ΑΕΙ στην πληροφορική ή σε συναφές 
αντικείμενο 
•Άριστη γνώση JAVA 
•Άριστη γνώση C# .NET 
•Άριστη γνώση JAVASCRIPT 
•Ελάχιστη εμπειρία 2 ετών στην ανάπτυξη  
εφαρμογών 
•Άριστη γνώση Web Service (REST και SOAP/XML) 
•Καλή γνώση CSS, CSS3, HTML  
•Καλή γνώση object oriented analysis & design 
patterns

Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Εμπειρία Spring MVC & JSON. 
•Eμπειρία σε AngularJS  
•Eμπειρία σε Oracle 
•Πολύ καλές δυνατότητες επικοινωνίας  
και συνεργασίας

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Bonus επίτευξης στόχων 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητα συνεργασίας είτε με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας (πρόσληψη ΙΚΑ) είτε μέσω απόδειξης  
παροχής υπηρεσιών για ελεύθερους επαγγελματίες.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: hr@sigmasoft.
gr με κωδικό: DevAth2015 για την Αθήνα.

Amco Advanced Technologies was established in 2003 
by a team of experienced and highly knowledgeable 
members with the aim of high technology solutions 
deployment and integration, and the implementation of 
IT and telecommunications projects in general. Since 
then Amco has gradually become a leading provider 
of mobility systems as well as electronic information 
display systems. The company has successfully 
implemented hundreds of projects for private and 
public sector as it has the expertise and the technology 
to design and develop a whole system from scratch, 
and provide total support for its products. This way, 
Amco can deliver reliable and high-quality solutions 
to its customers. Amco’s key aspect of success is its 
exclusively in-house product design and manufacture, 
which are tailored to the customer needs, as well as 
the high-standard after-sales support. Enterprises 
opting for Amco’s advanced solutions are bound to 
enjoy trouble-free performance and company growth.

Business activities: 
•Fare collection systems for public transport 
•Passenger information systems 
•Automated payment systems  
•On-street and off-street smart parking systems

AMCO invites high caliber professionals with the 
requested professional characteristics, to apply 
for the following position of:

Embedded Systems Engineer

Job description: As an embedded systems engineer 
at AMCO SA, the candidate shall research and invent 
systems with electronic sensors and RF communication. 
The candidate should be passionate about experimenting 
with new designs as well as rock solid competent when 
it comes to implementing them for production. The 
candidate will directly own design, implementation, 
and testing of a virtual reality system across the 
lifecycle from initial conception to mass production.

Required qualifications: 
•Master in electrical engineering or computer 
science. 
•Expertise at design of embedded software 
systems written primarily in C. 
•Familiarity with scripting languages like Python 
is nice. 

συνέχεια στη σελ. 22



Στην Tasty Foods ζητάμε να καλύψουμε τη θέση του/της:

Πωλητής Ex-van
Για την προώθηση των προϊόντων της εταιρείας  στα μικρά σημεία πώλησης στο νομό Αττικής.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία στις πωλήσεις καταναλωτικών  
προϊόντων 
•Απολυτήριο λυκείου ή πτυχίο ανώτερης  
εκπαίδευσης 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας  
& διαπραγμάτευσης, εργατικότητα, συνέπεια, 
επαγγελματισμό 
•Απαραίτητη η κατοχή διπλώματος οδήγησης 
αυτοκινήτου Γ’ κατηγορίας 
•Για του άντρες υποψηφίους εκπληρωμένες  

οι στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Μόνιμη κατοικία στην Αττική

Προσφέρεται: 
•Δυναμικό και προκλητικό περιβάλλον εργασίας 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και κινήτρων 
•Δυνατότητες εξέλιξης και ανάπτυξης 
•Φορτηγό αυτοκίνητο & κινητό τηλέφωνο  
εταιρείας

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

Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το ομορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό συ-
γκρότημα στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει με έδρα στο Πόρτο Καρράς:

Revenue Manager (Code: RM) 

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

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής  
λογιστικής κατεύθυνσης 
•Τουλάχιστον 7ετή  
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχεία  
και σε μεγάλες τουριστικές 
μονάδες 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 

•Γνώση Δ.Λ.Π. και reporting 
μεταπτυχιακός τίτλος  
στα οικονομικά θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών 
υπολογιστών. Άριστη  
γνώση ξενοδοχειακών  
προγραμμάτων. Γνώση  
του Sysco epitome system  

θα θεωρηθεί  
επιπρόσθετο προσόν 
•Άριστη γνώση και ευχέρεια 
στην χρήση SAP 
•Επικοινωνιακές  
και οργανωτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Δυνατότητα διαμονής  
στη Σιθωνία Χαλκιδικής

Marketing Manager Μεγάλων Πελατών  
(Γυναίκα) με έδρα την Αθήνα

Η θέση αφορά την επικοινωνία και τη διαχείριση 
των υπαρχόντων μεγάλων πελατών.

Η υποψήφια θα χρειάζεται να είναι: 
•Άκρως επικοινωνιακή, result oriented, μεθοδική 
και ακριβής στο σκοπό και στους στόχους της

Η υποψήφια θα χρειάζεται να έχει: 
•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 
•Μεταπτυχιακό στην ψυχολογία  

του καταναλωτή/neuromarketing 
•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 διεύ-
θυνση: speros@megasystems.gr μέχρι 15/3/2015, 
website: www.scent-magazine.info

Βιομηχανικός Σχεδιαστής 
Αναζητούμε άτομο με τεχνικές γνώσεις και σχεδιαστική εμπειρία για εργασία σε μηχανουργείο (τεχνική 
εταιρία) κατασκευής μηχανημάτων τροφίμων με έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα.

Απαραίτητη είναι: 
•Γνώση σχεδιασμού CAD 
•Συνεννόηση με υπόλοιπους σχεδιαστές,  
εργοδηγούς για σχεδίαση τεμαχίων ή κατασκευών 
(PARTS / ASSEMBLIES) 
•Επαρκή γνώση σχεδιασμού για την τελική 
εφαρμογή εξαρτημάτων σε μηχανές 
•Επαρκή γνώση σχεδιασμού για την καθοδήγηση 
εργασιών προσωπικού βάση μηχανολογικού 
σχεδίου 
•Δυνατότητα επικοινωνίας για παραγγελία  
εξαρτημάτων από προμηθευτές 
•Συνεργασία με τμήματα ηλεκτρολόγων,  
εργαλειομηχανών (CNC), τμήματα αποθήκης 
προμηθειών

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα: 
•Γνώση πνευματικών - υδραυλικών  
(δεν είναι απαραίτητη) 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας (γενικής τεχνικής 
ορολογίας) 
•Καλή γνώση χρήσης CIMATRON – 
SOLIDWORDS

Προσφέρουμε: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον 
•Προσωπικό γραφείο στο χώρο παραγωγής 
•Σύγχρονο Η/Υ

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
ioakim@lakidis.gr

To ξενοδοχείο 4 αστέρων «Aphrodite Beach Resort Mykonos»στον  Καλαφάτη της Μυκόνου επι-
θυμεί να προσλάβει για τη θερινή σεζόν 2015:

E – Commerce & Reservations Agent

H αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία είναι απαραίτητη. Αποστολή βιογραφικών 
στο e-mail: manager@aphrodite-mykonos.com

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προηγούμενη εμπειρία  
σε παρόμοια θέση στο τμήμα 
πωλήσεων/κρατήσεων  
ξενοδοχειακής επιχείρησης  
ή στον τουρισμό. 
•Σπουδές σε ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις ή στη διοίκηση 
επιχειρήσεων στην Ελλάδα  
ή στο εξωτερικό. 
•Άριστη γνώση  
του ξενοδοχειακού  
προγράμματος Protel. 
•Άριστη προφορική και γραπτή 
γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
(γνώση μιας δεύτερης  

γλώσσας θα θεωρηθεί  
επιπλέον προσόν) 
•Να γνωρίζει αποτελεσματικά 
την διαχείριση της πολιτικής 
κρατήσεων μέσω των μηχανών 
κράτησης (BOOKING, EXPEDIA, 
WEB HOTELIER, etc.) 
•Να παρακολουθεί  
τις on line δραστηριότητες  
του ανταγωνισμού σχετικά  
με τη στρατηγική  
και την πολιτική τιμών του. 
•Ικανότητα ανάπτυξης,  
εγκατάστασης, ενημέρωσης  
και παρακολούθησης  
των on line κρατήσεων. 

•Ικανότητες πώλησης  
και επίτευξης στόχων 
•Εμπειρία σε social media, 
yield revenue management 
analysis, εβδομαδιαίες,  
μηνιαίες αναφορές  
και στατιστικές προβλέψεις. 
•Συνεργάσιμος/η,  
επαγγελματική συμπεριφορά, 
ευχάριστη προσωπικότητα

Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
βάσει προσόντων 
•Διαμονή και σίτιση 
•Ευκαιρίες εξέλιξης

Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος - Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Ζητείται από εταιρία με έδρα το Λουμβουβάση Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό:

Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος

Παρακαλώ να αποστείλουν το βιογραφικό τους μόνο όσοι επιθυμούν πραγματικά να μετακομίσουν 
στο εξωτερικό στο e-mail: info@kretatransport.com

•Απόφοιτος ΤΕΙ – ΑΕΙ 
•Υποστήριξη πωλήσεων στο τμήμα ηλεκτρικών 
ειδών 
•Καλή γνώση ηλεκτρικού σχεδίου Autocad

Απαραίτητα προσόντα: Ηλικία έως 40 ετών, 
Αγγλικά, Γαλλικά, επικοινωνιακή ευχέρεια. 
Παροχές: Μισθός και ποσοστά αναλόγως  
προσόντων.

Εργαζόμενος στο Τμήμα Παραγγελιών 
& Εξυπηρέτησης Πελατών

H VARIO CLEAN A.E. δραστηριοποιείται στο χώρο των συστημάτων καθαρισμού και υγιεινής, προσφέ-
ροντας στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά καινοτόμα και ποιοτικά επαγγελματικά προϊόντα, κατέχοντας 
κορυφαία θέση στο χώρο. Διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα και αναπτύσ-
σεται δυναμικά με στρατηγικές συνεργασίες προσεγγίζοντας νέες αγορές.

Σκοπός θέσης: Ο υποψήφιος θα συμμετέχει στη λήψη και τη διαχείριση των παραγγελιών, καθώς και 
στην εξυπηρέτηση των πελατών της εταιρίας. Η θέση αναφέρεται στον προϊστάμενο τμήματος παραγ-
γελιών & εξυπηρέτησης πελατών.

Ο υποψήφιος θα: 
•Συμμετέχει στη λήψη και την διαχείριση των παραγγελιών των πελατών στο ERP σύστημα της εταιρίας 
•Επικοινωνεί με τους πελάτες της εταιρίας και θα φροντίζει για την εξυπηρέτησή τους. 
•Επικοινωνεί με τη συνεργαζόμενη logistic εταιρία και θα ενημερώνει τους πελάτες σχετικά  
με το στάδιο που βρίσκεται η παραγγελία τους. 
•Λαμβάνει και θα καταγράφει αιτήματα, ή παράπονα των πελατών της εταιρίας 
•Συμμετέχει σε άλλες υποστηρικτικές εργασίες.

Προφίλ/προσόντα υποψηφίου: 
•Απόφοιτος λυκείου, επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών στην εξυπηρέτηση πελατών 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Γνώση ERP προγραμμάτων (γνώση του προγράμματος Microsoft Nav θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν) 
•Ισχυρή πελατοκεντρική αντίληψη 
•Καλή επικοινωνιακή ικανότητα και άνεση στην τηλεφωνική επικοινωνία 
•Θετική, ευχάριστη προσωπικότητα, με όρεξη για δουλειά και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Επιπρόσθετες παροχές  
•Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

Αναγνωρίζουμε ότι ένας σημαντικός παράγοντας της επιτυχίας μας είναι οι άνθρωποί μας. Γι’ αυτό προ-
σφέρουμε άριστο περιβάλλον, με ομαδικό πνεύμα και σύγχρονες αντιλήψεις διοίκησης, ενώ παράλληλα 
επενδύουμε στους εργαζόμενους μας με τη συνεχή εκπαίδευση και τη δυνατότητα για επαγγελματική ανά-
πτυξη. Εάν πιστεύετε πως τα προσόντα σας ταιριάζουν με τις απαιτήσεις της θέσης, παρακαλούμε στείλτε 
μας το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr-cs@varioclean.gr, website: www.varioclean.gr

Φύλακες / Προσωπικό Ασφαλείας  
Θρακομακεδόνες

Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας ζητά ικανά άτομα έως 35 ετών, περίπου 90 κιλά και 1,80 
ύψος, χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις, να απασχοληθούν μόνιμα ως Προσωπικό Ασφαλείας (Φύ-
λακες) στην περιοχή Θρακομακεδόνων.

•Απαραίτητη η ειδική άδεια εργασίας νέου τύπου και η άδεια οδήγησης αυτοκινήτου. 
•Θα προτιμηθούν οι έχοντες απολυτήριο λυκείου.  
•Μισθός πολύ ικανοποιητικός.

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: sscenter@otenet.gr, τηλ: 22960 64400 , fax: 22960 64405.
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Τρίτη 10 Μαρτίου 2015

ΕμΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, η Νο 1 αλυσίδα καταστημάτων 
λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
ειδών, με παρουσία σε όλη την Ελλάδα και μέλος 
του διεθνούς ομίλου Dixons Carphone, ζητά για τα 
καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης:

Πωλητές/τριες  
Μερικής Απασχόλησης

•Είστε άνθρωπος που επικεντρώνεται στην άριστη 
εξυπηρέτηση του πελάτη; 
•Διακρίνεστε για το πάθος σας στον τομέα  
της τεχνολογίας; 
•Έχετε προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια  
στην εξυπηρέτηση των πελατών; 

Αν ναι και: 
•Διαθέτετε ευχέρεια στην επικοινωνία  
και σας αρέσει να βοηθάτε τους πελάτες  
με τις γνώσεις σας 
•Σας κινητοποιεί η επίτευξη των στόχων πωλήσεων 
•Αναζητάτε συνεχώς ευκαιρίες για μάθηση  
και εξέλιξη

Τότε θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε από κοντά.

Η εταιρεία θα σας στηρίξει σε κάθε βήμα σας 
προσφέροντας: 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Ασφάλιση & bonus 
•Σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Γνώσεις -χρήση Η/Υ 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(οι άνδρες) 
•Πρόσθετο προσόν θα θεωρηθεί η κατοχή πτυχίου 
ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΤΕΛ ή άλλης σχολής τεχνολογικής  
εκπαίδευσης
Σχετικά με την εταιρεία «ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ»: Η «ΚΩΤ-
ΣΟΒΟΛΟΣ» είναι η Νο 1 αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών 
στην Ελλάδα. Η εταιρεία «ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ» ξεκίνησε 
το 1950 από ένα απλό μαγαζί στην Αθήνα. Σήμερα 
λειτουργεί 97 καταστήματα και απασχολεί πάνω από 
1.700 εργαζομένους. Από το Σεπτέμβριο του 2004, 
κάτοχος της πλειονότητας του μεριδίου ιδιοκτησίας 
της εταιρείας είναι ο όμιλος Dixons. Επιπλέον, η δυ-
ναμική ανάπτυξη της «ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ» τα τελευταία 
χρόνια την έχει καταστήσει κυρίαρχο στην αγορά των 
ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα. Η εταιρεία εξει-
δικεύεται στην πώληση ηλεκτρονικών προϊόντων 
υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
οικιακών συσκευών, φωτογραφικού εξοπλισμού, 
τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, καθώς και στις 
υπηρεσίες συντήρησης μετά την πώληση.

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

Αποστολή βιογραφικών μέσω του link:  
www.kotsovolos-careers.gr

Η εταιρεία Basic’s Sense  (καταστήματα Love 
Boutique- Lollipops) αναζητά:

Πωλητές / Πωλήτριες

Για στελέχωση των καταστημάτων λιανικής γυναι-
κείων αξεσουάρ και ενδυμάτων.

•Άτομα με διάθεση, χαμόγελο, ομαδικό πνεύμα  
και υπευθυνότητα που να μοιράζονται το πάθος 
μας για τη μόδα! 
•(Έως 35 ετών, με προϋπηρεσία στη λιανική  
πώληση  γυναικείων ειδών, καλή γνώση  
αγγλικών και χρήση υπολογιστή)

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@basicaccessories.gr. Κωδικός θέσης: 
RETAIL.

 
Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Πωλητές / Πωλήτριες  
για Πλήρη Απασχόληση, για το Νέο  

Κατάστημα στη Λαμία

Απαραίτητα προσόντα / ικανότητες: 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα στο χώρο  
των πωλήσεων 
•Γνώση Αγγλικών 

•Γνώση υπολογιστών (Η/Υ) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες

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

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

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα: 
DEXIM A.E.: 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Άγιος 
Στέφανος Αττικής, 145 10, e-mail: info@dexim.gr, 
κωδικός αγγελίας: 2015021.

 
Πωλητής Καταστήματος 

Επίπλων - GRC/8107

Είσαι επικοινωνιακός και γνωρίζεις τα μυστικά 
του χώρου του επίπλου;
Τώρα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις γνώσεις 
σου και την εμπειρία σου σε μια διεθνώς ανα-
γνωρισμένη ελληνική επιχείρηση!

Ο πελάτης της ManpowerGroup, μια αναπτυσσόμενη 
ελληνική εταιρία η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο 
του μοντέρνου επίπλου εδώ και 20 χρόνια, με έντονη 
εξαγωγική δραστηριότητα σε πάνω από 10 χώρες 
και πολυάριθμες συμμετοχές σε διεθνείς εκθέσεις, 
διευρύνει την ομάδα πωλήσεων του καταστήματός 
της στο Μαρούσι.

Ο ρόλος: Εξυπηρέτηση των πελατών που επισκέ-
πτονται το κατάστημα, με την δημιουργία προσφο-
ρών για τα έπιπλα του ενδιαφέροντός τους.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία πωλήσεων τουλάχιστον 1 έτους  
στο χώρο του επίπλου (κουζίνα - μπάνιο - σαλόνι 
- δωμάτιο) 
•Επιθυμητή γνώση σχεδίου ή διακόσμησης 
•Αμεσότητα στην επικοινωνία 
•Ευγένεια και θετική προσέγγιση

Πακέτο αποδοχών: 1.000€ μικτά

Συνεχές ωράριο εργασίας: Δευτέρα - Σάββατο,  
με ένα ρεπό μέσα στην εβδομάδα

Aποστολή βιογραφικών μέσω του link:  
http://tinyurl.com/mfc2oml

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

Υπεύθυνος Καταστήματος, Service (με εμπειρία) 
Barista, Ταμία και Κουζίνα

Αποστολή βιογραφικών (με επισυν. φωτογραφία) 
στο e-mail: hr@mikelcc.gr, fax:2410 534020, τηλ: 
2410 255260.

Πωλήτρια Καταστήματος  
για Factory Spata & Mcarthur Glen

Με διάθεση για εξυπηρέτηση, επικοινωνιακή ικανό-
τητα, ομαδικό πνεύμα, άποψη για τη μόδα, ενέργεια, 
δυναμικό και ευχάριστο χαρακτήρα, έως 35 χρονών 
είναι τα στοιχεία που απαιτούνται για να ενταχθείς 
στο δυναμικό των καταστημάτων μας.

•Προϋπηρεσία στη λιανική πώληση ένδυσης,  
υποδημάτων, αξεσουάρ.

Αντίστοιχα προσφέρουμε: 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας, 
προοπτικές εξέλιξης.

Βιογραφικά να στέλνονται στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: douka@bodytalk.com

 
Υπεύθυνη στο Κατάστημα 

Petra Collection

Περιοχή: Χαλκιδική 
Σχέση εργασίας: Απρίλιος - Οκτώβριος (full time)

Προσόντα απαραίτητα: 
•Προϋπηρεσία σε κατάστημα λιανικής  
με αντικείμενο ρούχο - κόσμημα. 
•Γνώση Αγγλικής και Ρώσικης γλώσσας 

•Χρήση Η/Υ 
•Κάτοχος αυτοκινήτου

Προσφέρουμε: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας  
•Δυνατότητα εξέλιξης λόγω ανάπτυξης της εταιρίας 
στην Ελλάδα 
•Εκπαίδευση στον τρόπο λειτουργίας εντός  
καταστήματος. 
•Στέγη σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας  
του καταστήματος

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv2@skywalker.gr
 

Η εταιρεία «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ», πρωτοπόρος στον 
κλάδο της, διαθέτει ένα άρτια οργανωμένο δίκτυο 
23 αρτοζαχαροπλαστείων στην ευρύτερη περιοχή 
των Βορείων Προαστίων. Στα πλαίσια ανάπτυξής 
της επιθυμεί να προσλάβει:

Διευθύντρια - Διευθυντή 
 Καταστήματος Μαζικής Εστίασης

Προφίλ υποψηφίου: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στο χώρο της εστίασης 
σε θέση ευθύνης 
•Ικανότητα διοίκησης ομάδας 
•Επαγγελματισμός 
•Δεξιότητες επικοινωνίας 
•Οργανωτική ικανότητα 
•Σπουδές επιθυμητές, όχι απαραίτητες

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•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.

 
Το ξενοδοχείο SENSIMAR ROYAL BLUE RESORT & 
SPA που βρίσκετε στον Πάνορμο Ρεθύμνου, αναζητά 
την παρακάτω ειδικότητα:

Πωλήτρια για Χρυσοχοείο

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. 
•Καλή γνώση Αγγλικών και Γερμανικών.

Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα: 
•Καλή γνώση Ρώσικων ή Γαλλικών.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
m.troulis@royalblueresort.com

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

Πωλητή/τρια σε Πολυκατάστημα  
για το Τμήμα Χρωμάτων 

Περιοχή: Σπάτα
Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 1- 2 ετών σε πωλήσεις 
λιανικής 
•Επιθυμητή εμπειρία σε εργαλεία/χρώματα  
ή παρεμφερή προϊόντα 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Διάθεση για εξυπηρέτηση 
•Δυνατότητα 6 ήμερης ημιαπασχόλησης

Πρόγραμμα: 
•6ήμερη απογευματινή απασχόληση εβδομαδιαίως

Παρέχονται: 
•Ικανοποιητική αμοιβή 
•Ασφαλιστική κάλυψη 
•Εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενες/οι που πιστεύουν ότι μπορούν να 
ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης 
παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους, 
αναγράφοντας τον κωδικό (HR PRV015), μέσω e-mail: 
cv@ingroup.gr ή fax: 210 8210230.

 
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 επιπέδου 
εξυπηρέτηση σε 5000 πελάτες σε καθημερινή βάση.

Συνδυάζουμε προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, καταρτι-

σμένο ανθρώπινο δυναμικό, συστήματα και οργανωτικές 
δομές που μας επιτρέπουν να είμαστε η αδιαμφισβήτητη 
επιλογή των πελατών μας και το πετυχαίνουμε, επειδή 
μαζί μας εργάζονται μόνο οι καλύτεροι της αγοράς.

Επιλέγουμε και δημιουργούμε ικανά στελέχη, που 
με την εξαιρετική τους απόδοση, συμβάλλουν στον 
εντοπισμό και την αξιοποίηση όλων των ευκαιριών 
που ανακύπτουν.

Εάν πιστεύετε ότι οι γνώσεις, οι ικανότητες και τα 
μελλοντικά σας σχέδια ταιριάζουν με εμάς, τότε ίσως 
σας ενδιαφέρει η θέση που θέλουμε να καλύψουμε.

In Store Trainer

Περιγραφή ρόλου: Έχει την ευθύνη της in-store 
εκπαίδευσης των νεοπροσλαμβανομένων καθώς 
και την αναβάθμιση των υπαρχόντων.

Θα συμμετέχει σε όλες τις λειτουργίες του καταστή-
ματος για να μπορεί να σχεδιάζει και να υλοποιεί τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες 
των καταστημάτων εναρμονισμένα πάντα με την εται-
ρική πολιτική. 

Ο ρόλος, απαιτεί: 
•Πολύ καλή γνώση του ηλεκτρολογικού υλικού 
και όλης της προϊοντικής γκάμας  
που εμπορευόμαστε 
•Γνώση προϊόντων (τεχνικά χαρακτηριστικά)  
και παρακολούθηση όλων των νέων τεχνολογιών 
•Η υποστήριξη θα παρέχεται είτε εντός  
του καταστήματος είτε τηλεφωνικά

Προϋποθέσεις - γνώσεις - ικανότητες: 
•Πτυχίο τεχνολογικής κατεύθυνσης του Εθνικού 
Μετσοβίου Πολυτεχνείου 
•Πολύ καλή γνώση πληροφοριακών συστημάτων 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας  
τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό λόγο

Αν επιλεγείτε για τη θέση: Θα παρακολουθήσετε ένα 
εκπαιδευτικό 15ήμερο, που θα σας βοηθήσει να κατα-
νοήσετε τον τρόπο λειτουργίας αλλά και στην εταιρική 
μας φιλοσοφία, αλλά και εξειδικευμένη εκπαίδευση, 
με συγκεκριμένη θεματολογία, προσαρμοσμένη στις 
απαιτήσεις του εργασιακού σας ρόλου.

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

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

 
Το καφεζαχαροπλαστείο ΑΤΕΝΕΟ στη Γλυφάδα 
αναζητά:

Υπεύθυνο-η Βάρδιας

•(πλήρης απασχόληση) για τις ανάγκες  λειτουργίας 
του νέου καταστήματος. 
•Προϋπηρεσία σε κατάστημα εστίασης  
απαραίτητη. 
•Ηλικία άνω των 30.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: jobs@ateneo.
gr, (με επισυναπτόμενη φωτογραφία και κωδικό 
θέσης SF1).

 
Πωλήτριες Μερικής 

ή Πλήρους Απασχόλησης

Ζητάει η Γαλλική εταιρία ORCHESTRA, η οποία δραστη-
ριοποιείται στο χώρο της παιδικής ένδυσης και ειδών 
βρεφανάπτυξης, για τα καταστήματά της στην Άνοιξη.

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

 
Η Randstad Hellas, για λογαριασμό πελάτη της στον 
κλάδο των βιολογικών τροφίμων επιθυμεί να προσλάβει:

Διευθυντή Καταστήματος Λιανικής

Αρμοδιότητες/responsibilities: 
•Διασφάλιση επίτευξης στόχων πωλήσεων  
σε συνδυασμό με υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης 
πελατών 
•Εκπαίδευση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων  
του προσωπικού καταστήματος 
•Παρακίνηση της ομάδας για συνεχή βελτίωση 
ποιότητας εξυπηρέτησης  
•Οργάνωση και επίβλεψη των καθημερινών  
δραστηριοτήτων του καταστήματος,  
διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία  
του (καθαριότητα, ανανέωση αποθεμάτων,  
παραλαβές, απογραφές προϊόντων) 
•Διαχείριση παραπόνων πελατών 
•Τήρηση ταμείου
Προσόντα/requirements: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/κολέγιο 
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•Tουλάχιστον δύο (2) χρόνια σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές 
ικανότητες 
•Άριστες οργανωτικές ικανότητες 
•Γνώση P&L 
•Δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Δυνατότητα εργασίας σε καθεστώς βαρδιών 
•Γνώση σχετικά με τα βιολογικά τρόφιμα  
(επιθυμητό)
Προσφορά/offer: 
•Ανταγωνιστικός σταθερός μισθός 
•Μπόνους συνδεδεμένο με στόχο πωλήσεων
Πληροφορίες/information: Απόστολος  
Παπαλεξίου, +30 216 6001317
Η Randstad αποτελεί μία από της ηγέτιδες εταιρίες 
στον κλάδο παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού 
παγκοσμίως με παρουσία στην ελληνική αγορά για 
πάνω από δεκατέσσερα έτη. Η διεθνής μας εμπειρία, 
σε συνδυασμό με την επιτυχή μας παρουσία στην ελ-
ληνική αγορά, αποτελούν εγγύηση της ποιότητας των 
υπηρεσιών μας.
Αποστολή βιογραφικών μέσω του link: http://tinyurl.
com/nelooeu. Follow us on: LinkedIn, Facebook, 
Twitter, website:  www.randstad.gr

 
Υπεύθυνος 

Υποκαταστήματος - Λάρισα

Η κάρτα υγείας EΥ Club επενδύει συνεχώς στη σω-
στή  ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πελατών της.
Ζητά ικανό άτομο, να αναλάβει την διαχείριση της λει-
τουργίας του υποκαταστήματος στη Λάρισα.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν  
τα ακόλουθα προσόντα: 
•Γνώσεις marketing, διοίκηση επιχειρήσεων 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη 
θέση 
•Επικοινωνιακός με επιχειρηματικό μυαλό,  
υπεύθυνος και οργανωτικός
Βιογραφικά στο e-mail:  larisa@eyclub.gr,  
κωδ L02, website: www.eyclub.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 
•Άριστη γνώση του χώρου της μόδας 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Εξαιρετική εμφάνιση
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας ευχάριστο περιβάλλον 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Προοπτικές εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@rakas.gr  
υπ’ όψιν υπεύθυνου ανθρώπινου δυναμικού.

 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 
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 Fullah Sugah αναζητά:

Πωλήτριες Λιανικής  
για το Κατάστημά της Smart Park στα Σπάτα

Περιγραφή θέσης: 
Αναφέρεστε στην υπεύθυνη του 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: 
•Απόφοιτη ΤΕΙ /ΙΕΚ 
•Ικανότητες επικοινωνίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα, ενεργητικότητα  
και διάθεση εξυπηρέτησης 
•Υποχρεωτική προϋπηρεσία στο χώρο  
της ένδυσης και της υπόδησης 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Υποχρεωτική γνώση Η/Υ 
•Ηλικία έως 30 ετών
Η εταιρία προσφέρει: Σημαντικές ευκαιρίες εκπαί-
δευσης και επαγγελματικής ανέλιξης στα πλαίσια 
μίας οργανωμένης και δυναμικά αναπτυσσόμενης 
εταιρίας με ανταγωνιστικές αποδοχές και παροχές 
ανάλογες της απόδοσης.
Αποστολή βιογραφικού (θέμα: FS_SmartPark)  μαζί 
με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: grammatia@
skondras.gr

 
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.  Τη-
λέφωνο : +30 2810 330009.

 
Η Claire’s stores είναι η παγκόσμια ηγέτης των fashion 
accessories, με περισσότερα από 3,200 καταστήματα σε 
20 χώρες σε όλο τον κόσμο. Από το 2005 αναπτύσσεται 
και στην Ελλάδα, με δυναμική παρουσία στους πιο 
σημαντικούς εμπορικούς δρόμους και εμπορικά κέντρα
Αν είσαι κοινωνική, σου αρέσουν οι πωλήσεις, θέ-
λεις να είσαι πάντα στο επίκεντρο της μόδας και δε 
φοβάσαι τη δουλειά, στείλε μας το βιογραφικό σου.

Πωλήτρια στο Καινούριο Καταστήματα  
Κοσμημάτων Μόδας Claire’s

Περιοχή: Εμπορικό κέντρο «Smart Park» Σπάτα, 
κωδικός: 4013 
Σχέση εργασίας: Μόνιμη - full time.

Αναζητούμε υποψηφίους: 

•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ. 
•Κάρτα ανεργίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Ικανότητα συνεργασίας και ομαδικού πνεύματος
Προσφέρουμε: 
•Εξαιρετικά ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. 
•Εκπαίδευση στον τρόπο λειτουργίας εντός  
καταστήματος, μέλος μιας παγκόσμιας εταιρίας. 
•Δυνατότητα εξέλιξης λόγω ανάπτυξης 
της εταιρίας στην Ελλάδα. 
•Σημαντική έκπτωση στα προϊόντα της Claire’s.
Η Claire’s είναι ο απόλυτος προορισμός fashion 
accessories που εμπιστεύονται teenagers και νέες 
γυναίκες σε όλο τον κόσμο, για τις πιο trendy εμ-
φανίσεις! Είσαι έτοιμη να πάρεις μέρος; Στείλε το 
βιογραφικό σου τώρα στο e-mail: kyriakopoulous@
malliaris-ae.gr

 
Πωλήτρια Καταστήματος (RET 1102) 

Θεσσαλονίκη (Ανατολική Θεσσαλονίκη)

Περιγραφή: Γνωστή αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων, 
αναζητά πωλήτριες καταστήματος (ανατολική Θεσ-
σαλονίκη) για τις ανάγκες λειτουργίας της.
Καθήκοντα θέσης: Η κατάλληλη υποψήφιος θα ασχο-
ληθεί με την άριστη εξυπηρέτηση πελατών και την 
προώθηση των προϊόντων της εταιρείας. Συμμετέχει 
επίσης στην προετοιμασία, παρασκευή και ψήσιμο 
των προϊόντων στο κατάστημα, ασχολείται με τις 
λειτουργικές εργασίες και επιμελείται την τήρηση 
των κανόνων προσωπικής υγιεινής και υγιεινής 
καταστήματος.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος απολυτηρίου λυκείου 
•Εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών,  
όχι απαραίτητα από αντίστοιχη θέση 
•Άριστες διαπροσωπικές ικανότητες 
•Άνεση στην επικοινωνία, ευγενική, χαμογελαστή 
•Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση  
(αυξημένος όγκος πελατών) 
•Εντιμότητα, ήθος, ακεραιότητα
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: retail@anadeixi.gr

 
Τo εστιατόριο ΚFC στο Παγκράτι 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

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

Πωλητές / Πωλήτριες

Απαραίτητα προσόντα  
•Ελάχιστη προϋπηρεσία 3 ετών 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (MS Office) 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με άνεση  
στην επικοινωνία και θέληση για προσφορά  
και γνώση 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Οργανωτικές ικανότητες και ευελιξία 
•Δυνατότητα προσαρμογής σε ένα δυναμικό  
και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας 
•Εστίαση στην επίτευξη στόχων
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν 
άμεσα  το βιογραφικό τους και συνοδευτική φω-
τογραφία στο e-mail: retail@perideo.gr

 
Η γνωστή αλυσίδα καταστημάτων οικιακού εξο-
πλισμού 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 βιογραφικό σας σημείωμα  
στη διεύθυνση e-mail: hr@andreadis.com

 
Πωλητής-τρια / Ταμίας 

(ημιαπασχόληση) στην Άνοιξη Αττικής

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/nsk5q4c

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 τo νέο της καταστήματα 
στην Κηφισιά - Αττικής επιθυμεί:

Πωλήτριες 
(Κωδικός θέσης: ΠΑ03)

Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή τίτλο σπουδών, 
•Υποχρεωτική προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών 
στο χώρο της ένδυσης, υπόδησης & αξεσουάρ, 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Ms Office), 
•Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 
προφορική και γραπτή (επιπλέον γλώσσα  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν), 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευεξία,  
προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας, 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα,  
εχεμύθεια, αποτελεσματική επικοινωνία, μεθοδική 
οργάνωση, ορθότητα και ταχύτητα στην εκτέλεση 
καθηκόντων

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

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 
αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα αναφέ-
ροντας τον κωδικό ΠΑ03 με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: hr@axelaccessories.com
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•Experience with board bring up and programming 
and debugging microcontroller based systems 
(ARM Cortex-M based systems is a plus). 
•Familiarity with debugging tools like bus 
analyzers and oscilloscopes. 
•Good knowledge of operating systems windows, 
linux and RTOS 
•Experience in pcb design 
•Knowledge of Complex programmable logic 
devices or FPGAs

The company offers: 
•Competitive salary, based on qualifications 
•Excellent working environment 
•Prospects of development 
•Continuous education

Location: Athens, Attiki Greece

Those interested can send their CV immediately quoting 
reference code: ESE0315 via e-mail at e-mail: hr@
amco.gr. All applications will be treated with strict 
confidentiality.

 

Professional Services Analyst 
Foodtec Solutions

Overall mission and responsibility: The professional 
services analyst (PSA) will be responsible for working 
with the manager of professional Services to implement 
FT products and services based on service requests, 
and project timelines in order to ensure customer 
expectations are being met. A candidate with strong 
customer service experience, communication, project 
management skills, and knowledge of various types 
hospitality point of sales solutions is ideal for this role.

Responsibilities: 
•Work with new FT customers to take them live 
with FT software. This involves understanding  
the project life cycle for implementing FT’s 
systems. 
•Perform services such as menu programming, 
system configuration, set up web ordering  
and email marketing, loyalty and menu 
management. 
•Ability to quickly coordinate communication 
between professional services team, clients,  
and internal staff. 
•Develop a working knowledge of all solutions, 
and an in-depth knowledge of all their features, 
benefits, and capabilities in order to help customer 
optimize use of the FT’s software.

Accountability: 
•Ability to meet project timelines 
•Develop a deep knowledge of FT software 
•Develop a working knowledge of the FT 
technology as it is applied in the customers’ 
business environment 
•Develop the capability to work independently  
and manage a complete system configuration,  
and go-live (start to finish of an implementation) 
•Quickly assess project related risks  
and proactively seek out solutions before  
that have an adverse impact on the customer  
or FT E.g. project delays due to construction, 
cabling, client readiness.

Desired skills & experience: 
•Prior project management, organizational, time 
management, skills are essential. 
•Experience in implementing restaurant POS 
systems is preferred. 
•Previous customer service experience 
is required. 
•Excellent listening, written, and oral 
communication skills, with the ability to effectively 
communicate at all levels within an organization. 
•Previous experience hospitality experience 
is a plus. 
•Bachelor’s degree and minimum 2 years relevant 
experience.

Additional information: 
•Type:Full-time 
•Experience:Entry level 
•Functions:Customer service, general business, 
information technology 
•Industries:Information technology, customer 
service, hospitality

About FoodTec Solutions, Inc. FoodTec Solutions, 
Inc is a premier point-of-sale solution provider in 
the restaurant industry. FoodTec Solutions offers a 
comprehensive transaction based system that enables 
restaurant operators to manage all aspects of their 
business from order management, delivery, customer 
management, marketing and management reporting. 
Headquartered in Needham, Mass., FoodTec Solutions 
offers a competitive compensation.

If you desire to make a difference, are committed 
to bringing the highest quality of service to our 

customers and send us your resume and salary 
requirements for consideration at the following e-mail: 
hr@foodtecsolutions.com. We are not accepting 
employment agency referrals for this position.

Business Intelligence Consultant 
Κωδικός: 1501/BIC

Καθήκοντα / ρόλος: Η Gnosis Management Ltd 
ζητά έμπειρους BI Consultants για απασχόληση, 
με αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάπτυξη  
εφαρμογών και λύσεων Data Warehousing  
& Business Intelligence. 
•Συμμετέχει στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων  
λύσεων πληροφορικής (Data Warehouse, Business 
Intelligence, OLAP Reporting, Performance 
management,…). 
•Συμμετέχει στην ανάπτυξη, ενοποίηση, έλεγχο, 
αξιολόγηση και συντήρηση Data Warehouse  
και BI εφαρμογών, χρησιμοποιώντας Microsoft 
SQL Server, ORACLE SQL & BI, Microsoft, 
Business Objects etc. 
•Συμμετέχει στην εκπόνηση μελετών - υλοποίησης 
πληροφοριακών συστημάτων.
Προφίλ υποψηφίου: 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Ικανότητα προγραμματισμού και ελέγχου εργασιών 
•Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
•Ικανότητα συγγραφής αναφορών 
•Ικανότητα εργασίας υπό πίεση 
•Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής 
γλώσσας.
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι – Τ.Ε.Ι. πληροφορικής, μηχανικών 
Η/Υ ή θετικών επιστημών. 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην υλοποίηση 
πληροφοριακών συστημάτων. 
•Εμπειρία υλοποίησης έργων διοικητικής  
πληροφόρησης – BI-MIS (πχ QlikView, Microsoft, 
Business Objects). 
•Πολύ καλή γνώση SQL (ORACLE SQL, Microsoft 
SQL, SSIS, SSDE, SSAS SSRS, Server Management 
Studio) 
•Καλή γνώση εργαλείων ή μεθόδων ETL 
•Εμπειρία σε ολοκληρωμένα περιβάλλοντα 
υλοποίησης με χρήση industry-standard RDBMS 
(π.χ. ORACLE, MS SQL Server).
Επιθυμητά προσόντα: 
•Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε τεχνολογίες  
πληροφορικής ή διοίκησης επιχειρήσεων. 
•Εμπειρία σε αντικειμενοστραφή προγραμματισμό 
(object oriented programming), ASP.NET, XML, 
JavaScript... 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Επιθυμητή ηλικία έως 30 ετών 
•Δυνατότητα εργασίας στο εξωτερικό

Η εταιρεία παρέχει ανταγωνιστικές αμοιβές αναλό-
γως προσόντων και επιδόσεων, προοπτικές εξέλιξης, 
εκπαίδευση και εργασία σε δυναμικό και ευχάριστο 
περιβάλλον.
Στείλτε το βιογραφικό σας στο e-mail: psichisp@
gmail.com. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπι-
στευτικά και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Web Applications Software Developer Business Process 
Optimization and Automation in a Document Centric 
World www.docuclass.eu & www.cima-software.com 
CIMA Software EMEA represents the “DocuClass” & 
“Invoices365” software suites in Europe. DocuClass™ 
and Invoice365™ are ones of the most robust, flexible 
and scalable ECM software solutions in the market 
today. Both are designed to organize, distribute, 
standardize, and control how documents and financial 
records are managed within a company’s business 
environment, thereby effectively streamlining business 
processes. We are looking to hire under contract a:

Web Applications 
Software Developer

Meeting the following qualifications and experience:
Qualifications & experience: 
•University or technical university degree  
in computer science or information technology 
•Minimum 2 years experience in software 
development 
•Proven experience in PHP, JAVASCRIPT & AJAX 
technology 
•Ability to work with different tasks and 
contribute if needed to all stages of software  
life cycle (design, implementation, testing, 
support, etc) 
•Development experience with different 
RDBMS (MS SQL, ORACLE, MY SQL) and mobile 
applications development frameworks  
will be considered a plus, but it is not required 
•Self motivated with the ability to work 

independently and to set the correct priorities  
at any given time to meet the deadlines 
•Strong communication skills in Greek & English,

Company offers: A competitive starting package and 
a flexible working environment.

Please forward your English CV at the following 
e-mail: sales.europe@docuclass.com quoting the 
reference code SC-101. All applications will be 
treated in strict confidence.

PROMOTION- 
MERCHANDISERS

Εξωτερικοί Πωλητές για Προώθηση 
Προϊόντων Σταθερής Τηλεφωνίας και Internet 

(Κωδικός Θέσης: EX-TELE)

Περιοχή απασχόλησης: 
•Αθήνα

Αντικείμενο απασχόλησης: 
•Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα εργασθούν  
σε προώθηση 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.

τΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕτΗςΗ

Η Utelit, είναι εταιρία παροχής επιχειρησιακών λύσεων 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Το πλεονέκτημα 
της Utelit, είναι η ικανότητα παροχής προϊόντων και 
υπηρεσιών, απόλυτα προσαρμοσμένων στις ανάγκες 
του πελάτη, με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Αναζητούμε 
για την εταιρία μας:

Πωλητές/τριες Telesales

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
•Άνεση στην επικοινωνία και στη διαπραγμάτευση 
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ 
•Ευχέρεια λόγου 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Φιλοδοξία για εξέλιξη 
•Απαιτείται προϋπηρεσία στις πωλήσεις
Παροχές: 
•Πληρωμή δύο φορές το μήνα 
•Συνεπείς πληρωμές 
•Bonus παραγωγικότητας 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Σύγχρονο και ανθρώπινο περιβάλλον εργασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους στο e-mail: hr@hics.gr

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

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

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα εργασθούν με αντικείμενο 
την προώθηση υπηρεσιών σε πελατολόγια μεγάλων 
εταιρειών.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
(πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ – ΙΕΚ θα εκτιμηθεί άμεσα  
σε προοπτικές εξέλιξης) 
•Άνεση στην επικοινωνία και ευγένεια 
•Διάθεση για εργασία 
•Γρήγορη αντίληψη και σταθερό χαρακτήρα 
•Χρήση Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε τηλεφωνικές πωλήσεις 
•Γνώση Αγγλικών

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό (όχι ποσοστά) 
•Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ 
•Υψηλό μηνιαίο bonus επίτευξης στόχου 
•Ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 

•Ευκαιρίες επαγγελματικής και μισθολογικής  
εξέλιξης (team leader, εκπαιδευτής, προϊστάμενος) 
•Εύκολη πρόσβαση (50 μέτρα από το μετρό  
Ακρόπολης)

Για αποστολή βιογραφικών κωδικός θέσης: 
OTH16 
•Στο e-mail: info@othisi.com.gr 
•Στο fax: 211 200 46 00 
•Τηλέφωνο για πληροφορίες: 211 200 45 00

ςτΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗςΕΩΝ
Ο πελάτης μας, η πολυεθνική εταιρεία Pytheas Αλι-
εύματα ΙΚΕ στο χώρο των τροφίμων, επιθυμεί να 
προσλάβει:

Υπεύθυνο Πωλήσεων (AJS02)  
με έδρα τον Πειραιά

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•πτυχίο ΤΕΙ/ ΑΕΙ 
•3ετή προϋπηρεσία σε πωλήσεις (ιδανικά  
στο τρόφιμο) 
•καλή γνώση αγγλικών & Η/Υ 
•άδεια οδήγησης και δυνατότητα ταξιδιών

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται η διατήρηση 
του υπάρχοντος πελατολογίου αλλά και η διεύρυνσή 
του. Στο πελατολόγιο περιλαμβάνονται χονδρέμποροι 
τροφίμων, super markets και HORECA. 

Η εταιρεία προσφέρει δυναμικό & ευέλικτο εργα-
σιακό περιβάλλον. 

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

Sales Account Managers

ClickMedia is a top tech agency founded in 2006 in 
Athens. Our services include premium web design, 
e-commerce solutions, seo, ppc and sm campaigns. 
Our clientele consists of small and medium-sized 
enterprises that expect maximum output from their 
online presence. We are seeking for a talented sales 
account manager to join the sales team to grow our 
client base by creating new accounts (websites, eshops, 
applications, sm, sem).

If you are/have: 
•target driven 
•self motivated 
•team player 
•strong understanding of internet and its tools 
•ability to work effectively under pressure 
•customer-oriented

and hold: 
•a university or college degree in IT or business 
administration or marketing 
•2 years experience in B2B sales

Then you should submit your CV (cover letter 
required), mentioning the position code: B2B021.

Company offers: 
•Competitive compensation package 
•Ideal working environment 
•Ability to work in a growing organization

All CV’s will be considered as strictly confidential. 
Send your CV to the following e-mail: christina@
clickmedia.gr

 
Ο όμιλος Civitel Hotels & Resorts ζητά:

Υπεύθυνο Πωλήσεων

Για τη στελέχωση του τμήματος πωλήσεων των ξε-
νοδοχείων μας στο Μαρούσι Αττικής, ζητάμε: Υπεύ-
θυνη/ο για την προώθηση των ξενοδοχείων μας και 
των υπηρεσιών τους.

Αρμοδιότητες: 
•Συνεχείς επισκέψεις σε δυνητικούς πελάτες  
με στόχο την ανάπτυξη των πωλήσεων (individuals, 
groups, events και conferences) 
•Παρουσίαση & προώθηση των υπηρεσιών  
και προϊόντων των ξενοδοχείων σε δυνητικούς 
πελάτες 
•Επίτευξη των στόχων του πλάνου πωλήσεων  
σε μηνιαία βάση 
•Έρευνα, παρακολούθηση και αξιολόγηση  
των στοιχείων της αγοράς και του ανταγωνισμού

 Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία (3 χρόνια) σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχείο 4* ή 5* 
•Απόφοιτος/η σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία  

συνέχεια στη σελ. 24



Πατρονίστ για την Εταιρία ΗΡΑ
Προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής πατρόν 
•5ετή εμπειρία σε παιδικό ρούχο 

•Γνώση προγράμματος σχεδίασης FK (επιθυμητό)

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

Optimal Business Action on behalf of its client, an international offshore drilling company, in Athens, 
is looking to recruit:

Technical Document Controller
The technical document controller is mainly responsible for the daily management & maintenance of 
technical document control centre.

PCO CONVIN SA 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:

Assistant Accountant
Reporting to the financial director the successful candidate will be responsible for the daily accounting 
operations, the monthly collection and the invoicing process.

The ideal candidate should have the following qualifications: 
•Bachelor’s degree in accounting or business administration 
•1-2 years professional experience in similar position 
•Good knowledge of the Greek accounting principles (ΕΓΛ, ΚΦΑΣ) and the VAT 
•Experience in travel force by Panasoft will be consider as an asset 
•Excellent command of English 
•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 to the following e-mail: kkonstantopoulos@pco-convin.gr

Junior Digital Marketing Specialist 
Location: Athens

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, TRASYS 
is currently looking for a:

Senior JEE Developer Athens, 
Greece – Ref: TRGDEV

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 
•Experience in the development of web 
application in either one or both the Spring  
and Java EE ecosystems 
•Solid experience in: 
-Web app development with an MVC framework 
like JSF, Spring MVC or similar 
-Relational database management systems, 
object relational mapping frameworks (JPA) 
and SQL 
-SOAP or REST web services and XML or JSON 
processing 
-EJBs or equivalent Spring stack components, 
transactional services and dependency injection 
(Spring or CDI) 
•Experience with messaging systems (e.g. JMS) 
or business process management systems  
(e.g. Activiti) 
•At least fair understanding/experience  

of object oriented Javascript, HTML (preferably 
5) and CSS (preferably 3) 
•At least basic understanding/experience  
of Javascript MV* frameworks (preferably 
AngularJS) 
•At least limited exposure/understanding  
of NoSQL databases 
•Familiarization with build systems (Maven, 
Gradle, etc.), continuous integration setups  
(e.g. Jenkins) and static code analysis and 
quality tools (e.g. SonarQube) 
•Understanding of the Agile software 
development methodology 
•Excellent verbal and written communication 
skills in English 
•Good team spirit and able to work in an 
international and multi-cultural environment

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

First Telecom group of companies is seeking to 
hire a junior digital marketing specialist who will 
be responsible for the group’s digital marketing 
activities and on-line presence as well as content 
development.

We are looking for a young digital marketing 
specialist who is ready to take on new 
challenges and can think out of the box.  
We would like to hear from you, if: 
•you are a sharp-thinker 
•marketing is a passion and you think it is done 
better digitally 
•you can communicate effectively 
•you have advanced skills in using and 
navigating networks, web apps and the Internet  
The junior digital marketing specialist will be 
responsible for the following: 
•Designing and implementing digital marketing 
campaigns 
•Analysing the effectiveness of the group’s 
campaigns and recommending improvements  
or additional services as appropriate 
•Advising on best practices for online marketing 
strategies to drive conversion rates 
•Coordinating all responsible parties  
for on-time, on-budget deliverables 
•Developing content related to the group’s 
activities and business partnerships 
•Undertaking daily, multifaceted monitoring  
and updating of the group’s web presence 

The ideal candidate should possess  
the following: 
Skills: 
•Advanced copywriting, content creation  
and presentation skills 
•Good skills in using analytics software 
•Maximization of convergent web presence 
technologies 
•Analytical approach to target markets 
definition and extraction 
•Up-to-date with latest web trends 
•Good understanding of campaign processes 
and metrics  
Qualifications: 
•University degree or professional certificate  
in marketing or other relevant field 
•Prior experience will be considered an asset 
•Team player with the ability to work 
independently with minimal guidance 
•Works well under pressure with shifting 
priorities 
•Knowledge of IT or Telecoms industry  
will be considered a plus 
•Intellectual and friendly 
•Fluent in English with excellent writing  
skills  
Interested candidates should send their  
CV in English to the e-mail address:  
hr@first.gr. Only short listed candidates  
will be contacted.

Ο όμιλος ξενοδοχείων Thanos Hotels, Πάφος-Κύπρος, ενδιαφέρεται να προσλάβει, για το 5 αστέρων 
Αnassa Hotel, εποχικό προσωπικό στην ακόλουθη θέση:

Cooks
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν: 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια πείρα σε 5 αστέρων ξενοδοχεία 
•Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. 
•Γνώση της Ρωσικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.  
Αιτήσεις που δε θα πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και πείρα, για κάθε προσφερόμενη θέση, 
δε θα ληφθούν υπόψη.  
Στους ενδιαφερόμενους θα προσφερθεί ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως πείρας  
και προσόντων.

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mgr.anassa@
thanoshotels.com ή exchef.anassa@thanoshotels.com

Main duties: 
Technical document controller’s overall 
responsibilities are, but not limited to,  
the following: 
•The daily management & maintenance  
of technical document control centre (TDCC) 
•Distribution of documentation & follow  
up the technical document control onboard  
the rigs and the base offices 
•Implementation & maintenance of eDOCS DM, 
the internal document management electronic 
system 
•Ensure that incoming and outgoing documents 
of retention value are registered, stored  
and made available 
•Identify, develop, update procedures and work 

instructions for TDCC 
•Ensure that employees receive information 
about, and training in, the use of document 
procedures and systems 
•Maintain and update an overview of the 
company`s documentation at the depository

Requirements: 
•Bachelor degree in engineering 
•Good general technical understanding 
•Extensive experience from similar work 
•Ability to work systematically and independently 
•Good communication skills, both verbally  
and written in English

Send your CV to the following e-mail:  
http://tinyurl.com/nqqjljg
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και στις διαπροσωπικές σχέσεις 
•Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση  
των πελατών και στην επίτευξη των στόχων 

Επιπλέον προσόντα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
•Γνώσεις marketing 
•Γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος Micros 
Opera

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα στη σελίδα: www.civitelhotels.
com, επιλέγοντας το σύνδεσμο «Καριέρα». Μετά τη 
συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημει-
ωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους 
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς 
στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

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

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

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

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

Προσόντα: 
•Πτυχίο επιθυμητό αλλά όχι απαραίτητο 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 
ικανότητες 
•Εμπειρία σε πωλήσεις 
•Ισχυρές διαπροσωπικές δεξιότητες και άριστη 
επικοινωνία 
•Θετική στάση και ευέλικτη προσωπικότητα 
•Ικανότητα αντίληψης αναγκών και δυνατότητα 
επεξήγησης περίπλοκων πληροφοριών με σαφείς 
και ακριβείς όρους 
•Αυτοπαρακίνηση και εστίαση στην επίτευξη στόχων 
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες 
(για τους άνδρες)

Παροχές: 
•Μισθός βάση παραγωγικών αποτελεσμάτων 
•Bonus 
•Ομαδική ασφάλιση 
•Εκπαίδευση και συνεχής εξέλιξη γνώσεων 
•Άριστες προοπτικές εξέλιξης στην ιεραρχία  
των πωλήσεων

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

Υπεύθυνος 
Πωλήσεων Εξωτερικού

Μία πολύ καλή ευκαιρία για νέους πωλητές που 
επιθυμούν επαγγελματική σταδιοδρομία στο απαι-
τητικό περιβάλλον των B2B πωλήσεων βιομηχα-
νικών προϊόντων.

Ζητάμε ένα νέο άτομο που επιθυμεί να εργαστεί 
δυναμικά και υπεύθυνα για την επιτυχία και να 
κάνει καριέρα στις πωλήσεις εξωτερικού (με έδρα 
την Αθήνα).

Η θέση: Η εταιρία Domus με δυναμική παρουσία και 
σταθερές συνεργασίες άνω των 35 ετών στις αγορές 
της Μέσης Ανατολής, ενδιαφέρεται για περαιτέρω 
ανάπτυξη σε αυτές τις ήδη υπάρχουσες αγορές καθώς 
και για έναρξη καινούργιων συνεργασιών στις αγορές 
των Βαλκανικών χωρών και των χωρών της πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης.

Ο υπεύθυνος πωλήσεων εξωτερικού ερευνά επιλεγμέ-
νες χώρες, τις αποτυπώνει και στη συνέχεια συνάπτει 
νέες εμπορικές συνεργασίες στις αγορές αυτές. Στις 
υπάρχουσες αγορές φροντίζει για αποτελεσματικές 
σχέσεις συνεργασίας με τους πελάτες μας και ξεκι-
νάει συνεργασίες με νέους πελάτες αυξάνοντας τα 
μερίδια της εταιρείας στις χώρες αυτές. Απευθύνεται 
στο διευθυντή εξαγωγών της εταιρίας.

Ο κατάλληλος υποψήφιος: 
•είναι απόφοιτος ανώτατης ή ιδιωτικής σχολής 
•ηλικία έως 32 ετών 
•έχει προϋπηρεσία 2 με 4 έτη σε θέση εξωτερικού 
πωλητή (σε εξαγωγές ή στην Ελλάδα) 
•έχει ζήσει εκτός Ελλάδας για κάποιο χρονικό  
διάστημα (για σπουδές ή για εργασία) 
•γνωρίζει πολύ καλά την αγγλική γλώσσα  

(προφορικά και γραπτά) 
•χειρίζεται πολύ καλά το MS Office και το Internet 
•επιθυμεί και ενδιαφέρεται να ταξιδεύει συχνά  
στο εξωτερικό για την εργασία του 
•εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία
Καθοριστικά για την επιτυχία στη θέση: Ο κατάλληλος 
υποψήφιος είναι προσανατολισμένος στο αποτέλεσμα 
και συγκεντρώνεται στην επίτευξη συγκεκριμένων 
και συμφωνημένων στόχων. Αυτοϋποκινείται για την 
επιτυχία των προϊόντων της εταιρίας στην αγορά. Είναι 
εξωστρεφής, με εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας 
και πειθούς. Προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικά 
περιβάλλοντα / καταστάσεις. Είναι συνεπής, εργατικός 
και επιθυμεί την πρόοδο.
Η εταιρία προσφέρει εργασία σε οργανωμένο περι-
βάλλον, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (μισθό & 
bonus βασισμένο σε αποτελέσματα), laptop, ομαδική 
ιδιωτική ασφάλιση, συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητα 
επαγγελματικής ανάπτυξης.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να στείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με κωδικό θέσης 
EXPORT15 μέχρι και την Κυριακή 15 Μαρτίου στο 
e-mail: dpersonnel@domus.gr. Όλες οι αιτήσεις είναι 
εμπιστευτικές. Θα ενημερωθούν τηλεφωνικά μόνον 
οι υποψήφιοι που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της 
εταιρίας. Κλειδαριές & Συστήματα Ασφαλείας, Θη-
βών 208 - 210, Αγ. Ι. Ρέντης, Τ.Κ. 182 33, website: 
www.domus.gr

Η Randstad Hellas για λογαριασμό πολυεθνικής 
εταιρίας στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και της 
υψηλής τεχνολογίας αναζητά:

Sales Representatives

Αρμοδιότητες/responsibilities: 
•Ανάπτυξη πελατολογίου και διατήρηση υφισταμένου 
•Συνεχής παρακολούθηση πελατολογίου  
(cafe/restaurants/hotels) μέσω επισκέψεων 
•Διαπραγματεύσεις σε θέματα εμπορικής πολιτικής 
και διαχείριση αιτημάτων
Προσόντα/requirements: 
•Εμπειρία σε πωλήσεις D2D, Β2Β, Β2C 
•Εμπειρία στον κλάδο HORECA, θα ληφθεί υπ’ όψη 
•Εστίαση στην επίτευξη στόχων 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
Προσφορά/offer: 
•Σταθερό μισθό  
•Ασφάλιση ΙΚΑ 
•Bonus 
•Εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο 
•Ευέλικτο ωράριο εργασίας
Πληροφορίες/information: Nikos Kynigos,  
τηλ: 210 6770523
Η Randstad αποτελεί μία από της ηγέτιδες εταιρίες 
στον κλάδο παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυνα-
μικού παγκοσμίως με παρουσία στην ελληνική αγορά 
για πάνω από δεκατέσσερα έτη. Η διεθνής μας εμπει-
ρία, σε συνδυασμό με την επιτυχή μας παρουσία στην 
ελληνική αγορά, αποτελούν εγγύηση της ποιότητας 
των υπηρεσιών μας.
Αποστολή βιογραφικών μέσω του link: http://tinyurl.
com/q46etfo. Ακολουθήστε μας στο: LinkedIn, Facebook, 
Twitter, website: www.randstad.gr

Διαχειριστής Eφοδιαστικής Αλυσίδας

Για κατάστημα γενικού εμπορίου (κωδικοί PRAKTIKER) 
BEST ΕΠΕ στη Σκόπελο.
Αρμοδιότητες: 
•Οργάνωση και μεθόδευση στο τρόπο πώλησης  
και έρευνα αγοράς προμηθειών. 
•Δημιουργία ευκαιριών για μείωση κόστους  
σύμφωνα με τη ποιότητα που ορίζεται  
από την εταιρία. 
•Επικοινωνία με προμηθευτές. 
•Έλεγχος τιμών σε σχέση με συμφωνία  
με προμηθευτές. 
•Έρευνα αγοράς για τη βέλτιστη τιμή και συμφωνία. 
•Πωλήσεις Β2Β και λιανική.
Προσόντα: 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση. 
•Γνώση αγγλικών. 
•Άριστος χειρισμός internet & προγραμμάτων MS 
Office 
•Πολύ καλή διαπραγματευτική ικανότητα. 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας 
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες 
•Δυνατότητα περιοδικά ταξιδιού στις Σποράδες.
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Δυνατότητα εργασίας εξ αποστάσεως

Βιογραφικά στο e-mail: v.tegos@skopeloshotels.eu

Μεγάλη εταιρεία γραφικών τεχνών ζητεί:

Υπεύθυνο/η Πωλήσεων

Περιγραφή θέσης: 
•Ανάπτυξη πελατολογίου 
•Επισκέψεις σε πελάτες βάσει του ημερησίου  
προγράμματος με σκοπό την κάλυψη αναγκών τους, 
την αύξηση των πωλήσεων και τη διαχείρισή τους.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Απόφοιτος λυκείου/ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•Γνώση Αγγλικών 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας 
•Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη 
•Προϋπηρεσία σε πωλήσεις υπηρεσιών εκτύπωσης 
θα συνεκτιμηθεί

Παροχές εταιρίας: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως  
προσόντων και αποδοτικότητας. 
•Προοπτικές εξέλιξης. 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας σε μία δυναμικά 
αναπτυσσόμενη εταιρία.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: aliki@mindtint.com

ΙΑτΡΟΙ
Oικογενειακοί Γιατροί 

Πρόθυμοι να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες 
σε επαρχιακές περιοχές της Γαλλίας.

Περιγραφή θέσης εργασίας: 
•ελεύθερος επαγγελματίας σε ανεξάρτητο ιατρείο, 
με ήδη υπάρχον πελατολόγιο 
•σχέση με τους αρμόδιους φορείς 
•διαγνώσεις, συνταγογράφηση, έκδοση  
παραπεμπτικών προς ειδικούς γιατρούς 
•διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε όλη την γαλλική 
επικράτεια, σε αγροτικές κοινότητες με τουλάχιστον 
1.500 κατοίκους

Περιοχές: Normandie, Rhône-Alpes, Dordogne, 
Languedoc-Roussillon, κτλ.

Προφίλ: 
•πτυχίο ιατρικής 
•πτυχίο ειδικότητας 
•3 έτη εμπειρία 
•πρόθυμος να εργαστεί στη Γαλλία 
•συνείδηση, υπευθυνότητα, εντιμότητα,  
εργατικότητα, ευελιξία, δεξιότητες επικοινωνίας

Προσφέρουμε: 
•εγκατάσταση και τακτοποίηση οικογενειακών 
γιατρών σε ιατρεία 
•μετάφραση εγγράφων, προετοιμασία και υποβολή 
εγγράφων στους αρμόδιους φορείς  
και ολοκλήρωση της διαδικασίας απόκτησης 
άδειας άσκησης επαγγέλματος 
•μαθήματα Γαλλικών on-line, μέσω Skype,  
προσανατολισμένα σε ειδική ορολογία, διδακτικό 
υλικό, αξιολόγηση και πιστοποίηση σύμφωνα  
με το CERF 
•οργάνωση επίσκεψης ιατρείου στη Γαλλία 
•προετοιμασία ενός επιχειρηματικού σχεδίου, 
€10.000 εγγυημένα από το 6ο μήνα από την έναρξη 
της δραστηριότητας 
•το ιατρείο θα είναι άνευ ενοικίου για ένα χρόνο 
•υποστήριξη στη χώρα προορισμού (υποδοχή  
στο αεροδρόμιο, υποστήριξη στα διοικητικά βήματα 
εγκατάστασης, υποστήριξη στην εύρεση  
μιας μόνιμης κατοικίας, καθοδήγηση και επίβλεψη 
από έναν γενικό γιατρό της περιοχής).

Κόστος εγκατάστασης: € 15.000

Moving People is a company specialized in international 
recruitment of healthcare professionals. The company 
was established in 2005 and placed over 2000 
candidates in Belgium and France.

Moving People offers support in the administrative 
process, organizes language courses and working 
visits as well as guidance in the destination country.

Our method, based ethics and respect for human beings, 
has proved its effectiveness. The well-being of our 
candidates, the satisfaction of their employers and 
of the patients are our main objectives.

Due to our expertise and philosophy more than 88% 
of the candidates that we have selected completed 
their trial period successfully, which is more than 
national average!

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
nbg@movingpeople.com

Νευρολόγοι

Ζητούνται από τους SOS IATΡΟΥΣ Αθήνας.

Απαιτούμενα προσόντα: 

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

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

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

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

μΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗςΗ
Η Zancou SA (ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΑΕ) μία από τις μεγα-
λύτερες εταιρίες στον κλάδο της αναζητάει ένα άτομο 
για τη διεύθυνση του τμήματος μηχανογράφησης:

IT Manager

Θα αναλάβει εξολοκλήρου την μηχανογραφική διεύ-
θυνση 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 τη 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

Landis+Gyr, a global industry leader in energy 
measurement solutions for utilities, is looking to hire:

IT Manager for its Manufacturing 
Site Located in Corinth (Isthmus)

Required skills and knowledge: 
•Candidate must hold a university degree  
in computer science or relevant field 
•A postgraduate qualification in related 
disciplines will be highly appreciated 
•Excellent command of the English language 
•Knowledge and experience with SAP ERP  
(or similar) 
•Project management skills and the willingness  
to lead EMEA wide projects 
•Strong communication and interpersonal skills 



Η εταιρεία MeliAlice, από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες υπηρεσιών marketing & προώθησης 
πωλήσεων, ζητά για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας:

Αισθητικό - Πωλήτρια Δερμοκαλλυντικών 
για Φαρμακείο στην Αθήνα 

(κωδ. θέσης: Pharm-03.2015)

Η θέση αφορά προώθηση προϊόντων μεγάλων εταιρειών σε επιλεγμένα φαρμακεία ή/και αίθουσες super 
market. Η απασχόληση είναι καθημερινή (Δευτέρα - Παρασκευή).

Απαραίτητα προσόντα: Οι υποψήφιες που θα στελεχώσουν τις συγκεκριμένες θέσεις, θα πρέπει να 
είναι τυπικές, επαγγελματίες και το σημαντικότερο να έχουν ταλέντο στις πωλήσεις καθώς η ενέργεια 
συνδέεται άμεσα με πωλήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά των ομάδων που θα δημιουργηθούν είναι τα εξής: 
•Ελληνική γλώσσα: άριστα ομιλούμενη 
•Ξένες γλώσσες: αγγλικά (επιθυμητή αλλά όχι απολύτως απαραίτητη) 
•Χαρακτηριστικά: ευχάριστη προσωπικότητα, επικοινωνιακή δεξιότητα & ευχέρεια λόγου, πειθώ, 
συνέπεια, ακεραιότητα 
•Εμφάνιση: απαραίτητα περιποιημένη και προσεγμένη 
•Σπουδές: Αισθητικής απαραίτητες 
•Ηλικία: 25–32 ετών 
•Προϋπηρεσία: τουλάχιστον 4 έτη σε πώληση καλλυντικών (στις κατηγορίες που έχουν προωθήσει 
πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνονται καλλυντικά, ιδανικά περιποίησης προσώπου και σώματος).  
Η προϋπηρεσία σε φαρμακεία είναι επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.  
Επιπλέον: 
•Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης 
•Πελατοκεντρική φιλοσοφία, άνεση επικοινωνίας και πωλησιακές ικανότητες 
•Ικανότητα επαρκούς κι αποτελεσματικής υποστήριξης της γκάμας δερμοκαλλυντικών στο χώρο  
του φαρμακείου 
•Δυνατότητα πλήρους απασχόλησης  
Παρέχονται: 
•Σταθερή απασχόληση 
•Μισθός συν ασφαλιστική κάλυψη 
•Συνεχής εκπαίδευση σε τεχνικές πώλησης 
•Ευχάριστο περιβάλλον απασχόλησης

Οι ενδιαφερόμενες που πιστεύουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της θέσης παρακαλούνται 
να αποστείλουν τα βιογραφικά τους, αναγράφοντας τον κωδικό Pharm-03.2015 μέσω e-mail στο: hr@
melialice.gr ή να καλέσουν στα τηλέφωνα: 211-18.28.239 (10:00-15:00) για ραντεβού.

Το ξενοδοχείο Kinsterna Hotel στη Μονεμβασιά επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνη Housekeeper

Η ALUMIL, ένας από τους μεγαλύτερους και περισσότερο προηγμένους τεχνολογικά βιομηχανικούς 
ομίλους στον τομέα της έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής προϊόντων διέλασης αλουμινίου στην 
Ευρώπη, επιθυμεί να καλύψει την παρακάτω θέση:

Υπεύθυνος Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης (ΥΕΑ-15) 
με έδρα τη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς

Περιγραφή θέσης: Η διερεύνηση και κάλυψη των 
τρεχουσών και μελλοντικών εκπαιδευτικών ανα-
γκών των εργαζομένων του ομίλου, καθώς και ο 
προγραμματισμός, σχεδιασμός και οργάνωση των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με στόχο την ανάπτυξη 
και εξέλιξη των εργαζομένων. Διαχείριση γνώσης.

Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικών ή κοινωνικών  
επιστημών 
•Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
(ΜΒΑ ή HR)  
•Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ 
•Επιθυμητή γνώση 2ης ξένης γλώσσας 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες 

Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερές αποδοχές σύμφωνα  
με τη βαρύτητα της θέσης και την αξιολόγηση 
επιλογής  
•Μεταβλητές αποδοχές σύμφωνα με το σύστημα 
διοίκησης απόδοσης 
•Συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση 
•Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Μετακίνηση από και προς το χώρο εργασίας  
με εταιρικό λεωφορείο  
Αποστολή βιογραφικών (αναφέροντας  
τον τίτλο της θέσης) μέσω του link:  
http://tinyurl.com/qhtkd4p

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη 
θέση 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ, επιθυμητή γνώση 
αποθήκης 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά, 
ομαδικό και οργανωτικό πνεύμα συνεργασίας 

•Ευχέρεια στην επικοινωνία, διαχείριση  
προσωπικού, οργανωτικές ικανότητες  
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Προοπτικές εξέλιξης και μακροχρόνιας  
συνεργασίας 
•Αποδοχές αναλόγως των προσόντων  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@kinsternahotel.gr

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Ζητείται από ιδιωτική κλινική στην Αθήνα:

Τεχνολόγος Ακτινολόγος
Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Εμπειρία σε αξονικό-μαγνητικό τομογράφο 

•Εμπειρία σε τμήμα πυρηνικής ιατρικής  
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Ομαδικό πνεύμα-υπευθυνότητα-εργατικότητα  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hrcentral80@gmail.com

ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Προϊστάμενη Χειρουργείου
Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ 
•Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση Η/Υ 

•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 
3 χρόνια 
•Ομαδικό πνεύμα-υπευθυνότητα-εργατικότητα  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hrcentral80@gmail.com

KEFOS BUSINESS ADVISORY GMBH
Our client, a Swiss telecommunication company, is the largest private telecommunications provider 
in Switzerland that covers the full range of telecommunications: mobile, landline network, internet 
and digital TV. The company focuses on its customers’ needs and satisfaction to delight them with 
innovative products and services. The firm has the aim to be the most innovative and most customer 
friendly telecom company in Switzerland. Therefore, they live the values of transparency, fairness and 
customer orientation. To support the further growth, our client is seeking to hire  either in Zurich or in 
its new branch in Thessaloniki several:

Senior Engineer RAN Engineering
The goal of the job is to define the radio network design strategy and the radio planning rules.  
The tasks and duties of the job are: 
•Define national radio network frequency layer strategy (which technology on which frequency) 
•Define business rules for radio network design (new sites or upgrades deployment, default 
antennas, features e.g. MIMO) 
•Lead and provide radio network design studies 
•Define national frequency/SC plan 
•Provide general radio planning guidelines (RSRP, capacity target, link budget, etc.) 
•Provide radio capacity dimensioning guidelines 
•Provide special planning guidelines (e.g. indoor planning guideline) 
•Define input parameters such as traffic and cluster maps, usage patterns etc. for Monte Carlo 
simulations to provide service area maps 
•LTE planning knowhow transfer within Radio department  
We expect the following from the ideal candidates: 
•Keep up-to-date with new RAN technologies 
•Find compromise between costs, quality and time 
•Big spectrum of know-how and fast-learning skills 
•Deal with several groups and interfaces 
•Fulfil parallel tasks and stick to deadlines 
•Profound radio planning and radio planning tool knowledge 
•Being able to transfer knowledge to a group of radio planners 
•Nice to have is experience as telecommunication operator in a similar position and experience  
with Forsk Atoll 3.x radio planning too 
•The successful candidate must have a university degree in telecommunications, electrical 
engineering, computer science or relevant subject. •He/she has a minimum of five years  
of experience in general radio planning and a minimum of two years of experience in LTE planning. 
•Furthermore, he/she has profound experience with radio planning tools, profound knowledge  
in radio propagation and with GSM, UMTS, LTE technology (radio related) as well as experience  
with Huawei RAN equipment.  
•The ideal candidate has analytical problem solving abilities, enjoys working in a team, shows 
initiative and is flexible. 
•Fluency in English is a must. Knowledge of German is an asset.

If you have the required qualifications and experience, please apply by sending your CV in English, 
diploma and job references to: Kefos Business Advisory GmbH, Usserdörfli 4, CH-8604 Volketswil, 
e-mail: christos_kefos@hotmail.com

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

Senior Billing System Developer 
Κωδ. Θέσης: SBD/14

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης: 
•Συλλέγει απαιτήσεις για νέες δυνατότητες 
που πρέπει να υποστηρίζονται στο σύστημα 
billing έτσι ώστε να υποστηρίζονται νέα προϊόντα  
και υπηρεσίες της εταιρίας. 
•Παρακολουθεί συνεχώς τη λειτουργία  
του συστήματος και σχεδιάζει, υλοποιεί  
τις βελτιώσεις που χρειάζονται  
για την καλύτερη λειτουργία του. 
•Υλοποιεί νέες λειτουργίες με συγκεκριμένες 
προδιαγραφές και με συγκεκριμένο χρόνο  
παράδοσης που έχει συμφωνηθεί.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ. 
•Μεταπτυχιακό δίπλωμα τεχνολογικής  
ή οικονομοτεχνικής κατεύθυνσης θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν. 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας  
(γραπτά και προφορικά). 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ MS Office.  
Απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες: 
•Τουλάχιστον 7 έτη σε γλώσσα  

προγραμματισμού C/C++ ή σε αντίστοιχη θέση. 
•Βάσεις δεδομένων, SQL ( Sybase). 
•Λειτουργικό σύστημα Linux. 
•Aρχιτεκτονική client/server. 
•Πρωτόκολλα TCP/UDP. 
•Eργαλεία cvs/git/awk. 
•Eπιθυμητές γλώσσες προγραμματισμού πχ perl 
/python 
•Ικανότητα διαχείρισης χρόνου, όγκου εργασίας 
και πολλαπλών εργασιών. 
•Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας. 
•Ικανότητες ανάλυσης και επίλυσης  
προβλημάτων, συνεργασίας και συντονισμού 
ομάδας. 
•Αναλυτικό και ομαδικό πνεύμα.  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ιδιωτικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής  
ανάπτυξης 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών μέσω του link:  
http://tinyurl.com/m8adjeg
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with all levels of an organization 
•Experience in an IT function and in application 
background with good experiences  
in implementing integrated processes 
•Capable of working in an international 
environment and seeing the value of a globalized 
cooperation 
•Strong leader in the sense that he/she can 
transmit a message and a strategy

Main areas of responsibilities include: 
•Responsible for the adherence to all L+G’s 
policies and procedures, relating also  
to information security and the use of IT facilities 
•Responsible to maintain effective computing 
systems 
•Leading a team of IT experts 
•Extensive hands-on knowledge of SAP in order  
to maintain and support the SAP system 
landscape 
•To support and ensure implementation  
of the local and regional IT projects 
•Monitoring of IT service delivery levels  
and business satisfaction to ensure a high 
standard of quality and availability

If you are willing to work in a challenging multinational 
environment and a rapidly growing business sector, 
please send us your full CV with a recent picture to 
the following e-mail: cv2@skywalker.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥςΗ
Το κέντρο σπουδών Αρνός με αντικείμενο την on 
line εκπαίδευση ζητά συνεργάτες - καθηγητές για 
υποστήριξη εργασιών του και μαθήματα.

Καθηγητές Πολιτικοί Μηχανικοί 
(κωδ. θέσης: 1003)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση του αντικειμένου 
•Εξειδίκευση σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω 
θεματικά πεδία: 
-Δυναμική ανάλυση κατασκευών 
-Τεχνική σεισμολογία και εδαφοδυναμική 
-Σχεδιασμός αντισεισμικών κατασκευών  
-Σεισμικές βλάβες, επισκευές και ενισχύσεις 
•Άριστη χρήση Η/Υ 
•Συνέπεια 
•Αξιοπιστία 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Μεράκι και διάθεση για έρευνα

Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στην εκπαίδευση 
•Διδακτική και ερευνητική εμπειρία 
•Μεταπτυχιακό ή άλλο τίτλο σπουδών σε συναφές 
αντικείμενο.

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

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

Ο όμιλος φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης «Νέο 
Φροντιστήριο», ζητά:

Καθηγητές 
όλων των Ειδικοτήτων

Για να καλύψει τις ανάγκες του σε 51 μονάδες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους στο e-mail: neopatisia@gmail.com. Μετά την 
αξιολόγηση των βιογραφικών θα καθοριστούν συνε-
ντεύξεις με τους υποψήφιους την Κυριακή 15 Μαρτίου 
2015. Αποστολή βιογραφικών μέχρι 12 Μαρτίου.

ΘΕτΙΚΕς ΕΠΙςτΗμΕς
The Hellenic Cardiovascular Research Society 
(HCRS) is a nonprofit organization which supports 
the development of research and provides high quality 
services in cardiovascular and medical research. Due 
to the continuing expansion we are seeking to recruit 
for our offices in Athens a:

Clinical Research Associate (CRA)

The successful candidate will: 
•Perform the clinical monitoring aspect  
of designated projects in accordance with study 
specific procedures, applicable SOP s  
and regulations. 
•Prepare and send submission study files  
for hospital ECs, national ethics committee  
and regulatory authorities 

•Perform on site clinical monitoring activities, 
ensuring timely and high quality data and 
performing qualification, initiation, monitoring  
and termination of investigational sites  
in accordance with ICH GCP guidelines

Qualifications: 
•Bachelor degree in life sciences (advanced 
degree , MSc. will be highly considered) 
•Previous documented monitoring experience  
(1-2 years) 
•Understanding of ICH-GCP guidelines 
•Computer literacy (MS Office applications) 
•Excellent command of English language  
(oral & written) 
•Ability to travel frequently

Please send your CV to the following e-mail: info@
cardioresearch.net. All applications will be treated 
with strict confidentiality.

τΕΧΝΙΚΟΙ
Η εταιρία THERMO KING HELLAS A.E. ζητά:

Ψυκτικό με Τριετή Εμπειρία

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας στο  
e-mail: info@thermoking.gr. Site: www.thermoking.gr

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:

Τεχνικοί Ένωσης Καλωδίων 
Χαλκού για Εργασία στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ημερομηνία έναρξης εργασίας: Φεβρουάριος 2015

Περιοχή εργασίας: West Midlands και σε άλλες πε-
ριοχές σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Περιγραφή θέσης: Ο πελάτης μας, κορυφαίος πάροχος 
ψηφιακών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, προσλαμβάνει άμεσα τεχνικούς 
ένωσης καλωδίων χαλκού οι οποίοι θα εργαστούν σε 
ένα έργο σχεδιασμένο να παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες 
προς τους πελάτες τους σε όλη τη χώρα. Το έργο αυτό 
περιλαμβάνει ποικίλες εργασίες που πρέπει να εκτε-
λεστούν και απαιτεί ομάδες των δύο ή τριών ατόμων.

Αρμοδιότητες: 
•Ικανότητα λειτουργίας πίνακα (PCP Jointing) 
•Ανίχνευση σφαλμάτων 
•Εξωτερική και εσωτερική καλωδίωση 
•Εργασία σε ύψη (στύλους) 
•Δημιουργία και διατήρηση αρχείων καθημερινών 
εργασιών (reports) 
•Δυνατότητα συχνών ταξιδιών σε Αγγλία και Ουαλία 
•Χρόνος εργασίας: 5/6 ημέρες την εβδομάδα

Προφίλ υποψηφίου: 
•Τουλάχιστον ένα έτος εμπειρίας  
στις τηλεπικοινωνίες 
•Τουλάχιστον ένα έτος εμπειρίας σε τροφοδοσία 
καλωδιώσεων χαλκού (σε εξωτερικούς χώρους) 
•Αυτοπαρακινούμενος, με ισχυρά εσωτερικά  
κίνητρα και να είναι σε θέση να εργάζεται  
ανεξάρτητα 
•Καθαρή άδεια οδήγησης B’ κατηγορίας 
•Καλή γνώση Αγγλικών

Παροχές: 
•Εκπαίδευση (DSLAM: εκπαίδευση PCP στο σύνολο 
της ροής εργασίας, έρευνα και αρμολόγησης   
(PCP και DSLAM), καλωδίωση, κωδικοποίηση) 
•Εισαγωγική εκπαίδευση και κατάρτιση NRSWA 
•Τεκμηρίωση και APP/Ipad, CtMob ενημέρωση  
και πρακτική χρήση 
•Αποδοχές βάσει των εργασιών που εκτελέστηκαν 
(κατά μέσο όρο €1000-1500/εβδομάδα) 
•Παροχή οχήματος και κάρτας καυσίμων

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

 
Η Ν. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ Α.Ε. με ηγετική θέση στον τομέα 
προώθησης επιστημονικών οργάνων για έρευνα και 
ποιοτικό έλεγχο ζητά για άμεση πρόσληψη:

Ηλεκτρονικό με έδρα στη 
Θεσσαλονίκη ή Αθήνα (κωδ. ΤΠΥ/15/1)

Τυπικά προσόντα: 
•Πτυχίο ηλεκτρονικού ΤΕΙ, ΑΕΙ. 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ. 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου και εμπειρία σε οδήγηση. 
•Δυνατότητα ταξιδιών σε όλη την περιοχή  
δραστηριότητας απαραίτητη. 
•Δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό απαραίτητη. 

•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
•Ηλικία έως 30 ετών – απαραίτητο. 
•Εμπειρία ή/και γνώσεις σε τεχνικές κενού  
ή/και μηχανολογικές θα εκτιμηθούν. 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικά)  
επιθυμητή.

Προσφέρονται: 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. 
•Περιβάλλον ανάπτυξης πρωτοβουλιών 
•Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν πλή-
ρες βιογραφικό σημείωμα με αναφορά του κωδικού 
θέσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: elo@asteriadis.
gr, υπόψη κυρίας Λογαρά. Για όλα τα βιογραφικά 
θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

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

Ηλεκτρολόγους Συντηρητές 
με Απαραίτητη Προϋπηρεσία

Προσόντα: 
•Πτυχίο αντίστοιχης σχολής 
•Προϋπηρεσία 3 χρόνια σε ξενοδοχειακή μονάδα

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

Επικοινωνία: 
•Τηλεφωνικά στο 22420 23537 
•Στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
manager@aegeanview.gr

μΗΧΑΝΙΚΟΙ
Μηχανικός Παραγωγής 
Τεχνικός Παραγωγής 

Αναζητούμε άτομο με τεχνικές γνώσεις και εμπειρία 
για εργασία σε μηχανουργείο (τεχνική εταιρία) κα-
τασκευής μηχανημάτων τροφίμων με έντονο εξα-
γωγικό χαρακτήρα. 

Απαραίτητη είναι: 
•Συνεννόηση με σχεδιαστές, εργοδηγούς  
για ολοκλήρωση κατασκευών (μοντάρισμα) 
•Εφαρμογή εξαρτημάτων σε μηχανές - καθοδήγηση 
εργασιών βάση μηχανολογικού σχεδίου 
•Δυνατότητα παραγγελίας εξαρτημάτων  
από προμηθευτές 
•Συνεργασία με τμήματα ηλεκτρολόγων, 
εργαλειομηχανών (CNC), τμήμα αποθήκης  
προμηθειών

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα: 
•Γνώση πνευματικών - υδραυλικών  
(δεν είναι απαραίτητη) 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας (γενικής τεχνικής 
ορολογίας) 
•Γνώση χρήσης Η/Υ

Προσφέρουμε: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ioakim@lakidis.gr

Μεγάλη εταιρία μελετών και επιβλέψεων με έδρα 
τη Θεσσαλονίκη αναζητά:

Δύο (2) Πολιτικούς ή 
Μηχανολόγους Μηχανικούς

Με εμπειρία σε άδειες καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος.

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να πληροί  
τις κατωτέρω προϋποθέσεις: 
Προσόντα: 
•Απαιτουμένη εμπειρία σε άδειες καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος 
•Άριστη γνώση σχεδιαστικού προγράμματος 
Αutocad και MS office 
•Καλή γνώση αγγλικών  
•Πολύ καλή γνώση κτιριοδομικού, οικοδομικού 
κανονισμού και κανονισμού πυρασφάλειας 
•Ηλικία άνω των 30 ετών 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκίνητου

Δεξιότητες: 
•Αναλυτική σκέψη και ικανότητα σύνθεσης 
•Εμπειρία στην έρευνα, επεξεργασία και ανάλυση 
πληροφοριών και στοιχείων 
•Εξαιρετικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές 
δεξιότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Ικανότητα επίτευξης αποτελεσμάτων σε συνθήκες 
πίεσης και με βάση χρονοδιαγράμματα. 
•Ευχάριστος χαρακτήρας 
•Δυνατότητα ταξιδιών εκτός Θεσσαλονίκης

Αποστολή βιογραφικών: Παρακαλούμε αποστείλε-
τε ηλεκτρονικά το βιογραφικό σας σημείωμα στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: meletes.epivlepsis@gmail.
com αναφέροντας τον κωδικό της θέσης (ΚΩΔ 05). 

LOGISTICS-ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
To ξενοδοχείο 4 αστέρων «Aphrodite Beach Resort 
Mykonos» στον  Καλαφάτη της Μυκόνου επιθυμεί 
να προσλάβει για τη θερινή σεζόν 2015:

Αποθηκάριο

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής ξενοδοχειακής ή οικονομικής 
κατεύθυνσης. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3-5 έτη σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχειακή επιχείρηση 4*. 
•Γνώση της λειτουργίας της αποθήκης  
και όλου του φάσματος της δουλειάς. 
•Γνώση του προγράμματος αποθήκης της ΗΙΤ  
ή άλλου παρόμοιου προγράμματος. 
•Άριστη γνώση Η/Υ και MS Office. 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
•Συνεργάσιμος/η, πρόθυμος/η, ευχάριστη  
προσωπικότητα, επαγγελματική συμπεριφορά. 
•Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα  
υπό συνθήκες πίεσης.

Η εταιρία μας προσφέρει: 
•Εποχική απασχόληση 
•Ικανοποιητικές αποδοχές αναλόγως προσόντων 
•Διαμονή και διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητα εξέλιξης και συνεργασίας σε μόνιμη 
βάση 
•Δυνατότητα επιπλέον απασχόλησης για το άνοιγμα 
και το κλείσιμο του ξενοδοχείου

Όλες οι αιτήσεις διαχειρίζονται με απόλυτη εμπι-
στευτικότητα. Απαραίτητη η επισύναψη πρόσφα-
της φωτογραφίας του υποψήφιου. Βιογραφικά στο 
e-mail: manager@aphrodite-mykonos.com

 
Εταιρεία στο Σχηματάρι Βοιωτίας με εξειδίκευση στην 
παραγωγή και στο σχεδιασμό εφαρμογών και υλικών 
συσκευασίας επιθυμεί να προσλάβει:

Βοηθό Αποθηκάριου

Από την περιοχή του Σχηματαρίου/Οινοφύτων/Θή-
βας/Χαλκίδας για το τμήμα διακίνησης και έκδοσης 
παραστατικών.

Απαιτείται: 
•εμπειρία με τις διαδικασίες τιμολόγησης  
θεωρημένης αποθήκης, 
•άνεση στο χειρισμό προγραμμάτων ERP  
(SAP κατά προτίμηση), 
•άριστη χρήση Windows /Office, 
•πολύ καλή γνώση αγγλικών, 
•ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης  
με πελάτες, 
•διαχείριση πίεσης, ευγένεια και συνέπεια.

Επιθυμητή η κατοχή επαγγελματικού διπλώματος 
οδήγησης και χειρισμού περονοφόρου οχήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα με την ένδειξη: cu στο e-mail: 
a.aggelou88@gmail.com

 
Αποθηκάριος

Γνωστή αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων, αναζητά 
Αποθηκάριο, για το εργοστάσιο στη βιομηχανική 
περιοχή της Θέρμης.

Καθήκοντα θέσης 
•Διαχείριση και παρακολούθηση των αποθεμάτων 
•Προετοιμασία, οργάνωση παραγγελιών 
•Παρακολούθηση φυσικής αποθήκης 
•Παραλαβή εμπορευμάτων 
•Έλεγχος παραγγελιών 
•Συλλογή και μετακίνηση προϊόντων εντός  
της αποθήκης 
•Βοηθητικές εργασίες εντός αποθήκης 
•Επικοινωνία με προμηθευτές

Απαραίτητες προϋποθέσεις 
•Άντρας 30-40 ετών 
•Προγραμματισμός και οργάνωση 
•Εμπειρία, στη θέση εργασίας, σε ανάλογο κλάδο 
•Υπεύθυνος

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

Νεαρός για Logistics - Kηφισιά  
Κωδικός Θέσης: LOG AΘ

Η Γενική Χημικών Προϊόντων δραστηριοποιείται από 
το 1977 στα φαρμακευτικά ιατρικά είδη. Η ανοδική 
πορεία της εταιρίας οφείλεται στο δυναμικό στρατηγι-
κό σχεδιασμό και στη δέσμευσή της στον ανθρώπινο 
παράγοντα.



H εταιρία PlusMedica Α.Ε. είναι μέλος του ομίλου εταιριών Τechs2Life, οι οποίες δραστηριοποιούνται 
από το 1994 σε 4 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ρουμανία, Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο) 
με συνολικό αριθμό απασχολούμενων επαγγελματιών πάνω από 600 άτομα, παρέχοντας σε χιλιάδες 
ασθενείς καινοτόμες ιατρικές τεχνολογίες καθώς επίσης και εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας. Ζητείται 
άτομο με σκοπό να καλύψει τη θέση:

Clinical Sales Specialist
Υπευθυνότητες: Η θέση αναφέρεται στον υπεύθυνο τμήματος πωλήσεων & marketing 
cardiovascular care & surgical care και έχει κύριες υπευθυνότητες: 
•Να υποστηρίζει στο χειρουργείο τους γιατρούς που χρησιμοποιούν τα προϊόντα ευθύνης 
•Να εκπαιδεύει τους γιατρούς στη λειτουργία και χρήση των προϊόντων ευθύνης 
•Να δημιουργεί, να αναπτύσσει και να διατηρεί καλές σχέσεις στα νοσοκομεία ευθύνης  
με τους επαγγελματίες υγείας και τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες 
•Να πραγματοποιεί συναντήσεις με πελάτες με σκοπό την επίτευξη των στόχων στον τομέα ευθύνης  
•Να συμμετέχει στη διενέργεια και οργάνωση workshops – συνεδρίων 
•Να συμμετέχει στην ολοκλήρωση φακέλων διαγωνισμών  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Δυνατότητα εξέλιξης σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 
•Bonus παραγωγικότητας και ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστη και συνεχή εκπαίδευση 
•Εταιρικό κινητό τηλέφωνο 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Laptop  
Ελάχιστα επιθυμητά προσόντα: 
•Απαραίτητη η προϋπηρεσία 2 τουλάχιστον ετών στο χώρο των χειρουργείων 
•Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ (κατά προτίμηση απόφοιτοι ιατρικών σχολών) 
•Ικανότητα επικοινωνίας με όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας της εταιρίας 
•Ικανότητα διενέργειας παρουσιάσεων στη διοίκηση και σε τρίτους 
•Ικανότητα να χειρίζεται με ευχέρεια το γραπτό και προφορικό λόγο 
•Ικανότητα να διαχειρίζεται εμπιστευτικές πληροφορίες

Δε θα αξιολογηθούν βιογραφικά χωρίς προϋπηρεσία σε κλινική υποστήριξη σε χειρουργικά περι-
στατικά. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@plusmedica.gr

Rontis, a Swiss multinational healthcare company, is looking to hire:

Regulatory Affairs Manager 
Based in Athens, Greece

The selected candidate will be responsible for handling all activities associated with the CTD dossier 
preparation, registration and LCM of pharmaceutical products (Modules 1-5).

Experience & qualification: 
•Education to a post-graduate degree in pharmacy, pharmacology, chemistry, biology or related health 
sciences degree 
•At least 5 years’ experience in a similar position covering CMC and registration responsibilities 
(preferably management level) would be desirable. 
•Knowledge of regulations, guidelines and procedures relating to manufacture and registration  
of pharmaceutical products 
•Specific regulatory experience on pharmaceutical OTC products is highly desirable 
•Compilation record of pharmaceutical CTD dossiers as well as LODs. 
•Knowledge of practical analytical and manufacturing RA related aspects within the generic 
pharmaceuticals is desirable 
•Knowledge of registration guidelines for national procedures, MRP, DCP and CP 
•Pharmacovigilance knowledge would be desirable 
•Excellent English oral and written communication and negotiation skills 
•Superior scientific writing skills for developing regulatory documentation  
Role and responsibilities: 
Responsible for: 
•Monthly reporting of RA operations to the board of directors and senior management staff 
•Ability to identify improvement opportunities for regulatory processes, policies and systems 
•Ability to interact with clients regarding regulatory issues 
•Oversees all regulatory submissions (MAAs, variations, renewals, scientific advice briefing 
documents,), product life cycle management, to ensure that quality documents are prepared  
in compliance with the applicable regulatory requirements 
•Design and implement RA strategies encompassing the ability to identify risks associated  
with submission data, information packages and propose mitigation actions 
•Lead the preparation of superior eCTD relevant documentation, in line with NTA and ICH guidelines 
intended for pharmaceutical dossier submission of modules 2-5, fulfilling key milestones and being 
accountable for the quality and compliance of submissions to be assessed by the regulatory authorities 
•Compilation of response documents to address the deficiencies (DCP, CP and national) raised by the 
regulatory agencies, in a timely and efficient manner and the subsequent monitoring of their progress 
•This is a full-time position.

Only candidates meeting the criteria above will be contacted. Candidates are kindly requested to 
send their CV to the following e-mail: hr@rontis.com

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

Μηχανολόγο Μηχανικό
Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου Α.Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι με σπουδές 
προσανατολισμένες στη βιομηχανική  
κατεύθυνση - κατασκευαστικό κλάδο 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση σχεδιαστικού λογισμικού 
Autocad 
•Ικανότητα διαχείρισης προτεραιοτήτων. 
•Ευελιξία και ικανότητα εργασίας υπό πίεση. 
•Πρωτοβουλία και ικανότητα εργασίας  

σ’ ένα απαιτητικό περιβάλλον.

Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Δυνατότητα εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβά-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ακό-
λουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 
dtsokos@sabo.gr

Merchandiser

Navarino requires a:

Satellite Communication Field Engineer 
for its Global Services

The engineer should be experienced in installations, commissioning, maintenance, troubleshooting in 
L-band, Ku and/or C-band band systems, as well as vessels’networks.

•Good knowledge of English is a prerequisite (written and verbal).  
CVs to be forwarded to the following e-mail: carriers@navarino.gr reference: NAV-FE03.

Εκπρόσωποι Πωλήσεων / Επικοινωνίας

‘DeltaGroup’ is active in the supply chain for more than 10 years, offering its innovative and professional 
services on a global level through its offices in Greece, Serbia and Romania. Thanks to our great team, 
our customers and our business partners, in more than 105 countries, the company enjoys a reputation 
in the maritime logistics and supply chain markets and holds a good record of successes.

Through DeltaGroup-Travel we serve the travel & tourism industry with the same values and passion 
for excellence! We are glad to announce that we are seeking for additions to our team:

Senior Staff for the Incoming Activity 
 in N. Greece for our Office in Thessaloniki

The successful candidates should possess relevant and significant experience on incoming services to 
Greece and especially to N. Greece, with good knowledge of the insight of respective market, excellent 
knowledge of English and Germane languages.

•Strong communication and organizational skills, initiative and achievement oriented are critical 
competencies for the successful candidate.

The company offers a competitive remuneration package and opportunities for personal and professional 
development in a friendly and highly motivated environment.

Please send your CV at the following e-mail: haris.demertzidis@deltagroup-travel.com, (all relevant 
CV’s will be treated with confidentiality and will be replied).

Από εταιρία τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών για την επάνδρωση 
των νέων της καταστημάτων.  

Οι υποψήφιοι χρειάζεται να 
γνωρίζουν πολύ καλά Αγγλικά 
και χειρισμό Η/Υ.

•Οι ικανότητες επικοινωνίας 
και τα προσόντα της ευελιξίας 
και της αντίληψης κρίνονται 
απαραίτητα.

•Προϋπηρεσία επιθυμητή αλλά 
όχι απαραίτητη.

Παρέχεται: εκπαίδευση, μισθός 
και bonus.

Οι ενδιαφερόμενοι αποστείλετε 
βιογραφικό στο e-mail:  
info@wind-agparaskevi.gr 
μέχρι 03/04/2015.

Η Depend Ltd, δραστηριοποιείται στο χώρο 
της προώθησης πωλήσεων και αναζητά 
merchandiser για την περιοχή της Λάρισας.  
Προφίλ υποψηφίου: 
•ΑΕΙ ή εναλλακτικά ΤΕΙ 
•Προϋπηρεσία FMCG ή σε οποιοδήποτε τμήμα 
πωλήσεων 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word / Excel / 
PowerPoint) 
•Άδεια οδήγησης 
•Επικοινωνιακές & διοικητικές ικανότητες 

Παρέχονται: 
•Μόνιμη θέση εργασίας 
•Πλήρης απασχόληση 
•Σταθερή συνεργασία 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Αυτοκίνητο 
•Ικανοποιητικές αποδοχές

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
τα βιογραφικά τους με επισυναπτόμενη φωτογρα-
φία προσώπου στο παρακάτω e-mail: reception@
depend.gr

Η εταιρία QCONTROL- Quality Solutions ζητά να προσλάβει:

Μηχανικό Πωλήσεων
Για τον ιδιαίτερα ανερχόμενο & απαιτητικό χώρο 
του ποιοτικού ελέγχου.

Σκοπός θέσης: Η προώθηση & τεχνική υποστήριξη 
συσκευών, και συστημάτων ποιοτικού ελέγχου 
σε βιομηχανίες, πανεπιστημιακά ιδρύματα, κλπ. σε 
περιοχές εντός & εκτός Ελλάδος. 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ μηχανικού 
•Προϋπηρεσία στις πωλήσεις θα εκτιμηθεί  
ιδιαίτερα 
•Διαπραγματευτική ικανότητα, ευχέρεια  
επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα εργασίας. 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
και χειρισμού Η/Υ 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Δυνατότητα για ταξίδια στην Ελλάδα  

και στο εξωτερικό.  
Προσφέρονται: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Εκπαίδευση 
•Ιδιαίτερα ενδιαφέρον και καινοτόμο αντικείμενο 
εργασίας . 
•Δυνατότητα εξέλιξης με αξιοποίηση  
των ικανοτήτων σε μια συνεχώς αναπτυσσόμενη 
εταιρία του κλάδου, με σύγχρονη δομή  
και οργάνωση. 
•Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. 
•Μισθός και bonus βάση απόδοσης.

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να υποβάλλουν το 
βιογραφικό τους με απαραίτητα επισυναπτόμενη 
πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: hr@qcontrol.
gr, QCONTROL ΕΠΕ, Αγαμέμνονος 51-53, Τ.Κ. 
17675 - Καλλιθέα. Θα τηρηθεί απόλυτη εμπι-
στευτικότητα.



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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συνέχεια στη σελ. 30

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει: 
•Νεαρός για προετοιμασία και αποστολή μικρών 
δεμάτων με ιατρικό υλικό 
•Γνώσεις κομπιούτερ, σχετική προϋπηρεσία 
•Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Τόπος εργασίας: Νέα Κηφισιά

Η εταιρία προσφέρει: 
•Εξέλιξη μετά από σύντομο αρχικό διάστημα 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές αναλόγως απόδοσης 
•Συνεχής εκπαίδευση on and off-the-job 
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη 
αγορά 
•Πενθήμερη εργασία 9.30 έως 18.00

Αποστολή βιογραφικών στο fax: 210 6201332 , στο 
e-mail: ncv@gcp.gr ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση 
Αυγής 60, Κηφισιά Αθήνα, 145 64, website: www.gcp.gr

ΟΔΗΓΟΙ
Οδηγός Εταιρικού Οχήματος

Ζητείται από τους SOS IATPOYΣ της Αθήνας.
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Ευέλικτο ωράριο εργασίας 
•Δυναμικό και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης με χρήση  
τουλάχιστον 3 ετών  
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Απαραίτητη εργασιακή εμπειρία σε θέση οδηγού 
•Ηλικία 25-35 
•Ευχέρεια στο χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και tablets 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Η θέση αφορά σε έργο αμειβόμενο με δελτίο  
παροχής υπηρεσιών.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις παρακα-
λούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, 
αναφέροντας τον τίτλο της θέσης στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: sosiatroi@sosiatroi.gr. Η εταιρία διαχει-
ρίζεται 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

 
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 & 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 βιογρα-
φικό  σας σημείωμα στα Αγγλικά στη διεύθυνση: 
Cvgreece@blu-global.com. Όλες οι αιτήσεις θεω-
ρούνται αυστηρά εμπιστευτικές. Η Blu Global δε 
χρεώνει κανενός είδους προμήθεια στους υπο-
ψήφιους! «Completely Bespoke, Truly Global» .

 

Οδηγός

Γνωστή αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων, αναζητά 
Οδηγό, για το εργοστάσιο στη βιομηχανική περιοχή 
της Θέρμης.
Καθήκοντα θέσης: 
•Εξασφάλιση της παράδοσης των φορτίων  
σε ακριβή τόπο και χρόνο. 
•Υπεύθυνος για την ασφάλεια των μεταφορών  
και την αποφυγή ατυχημάτων 
•Διανομή προϊόντων σε καταστήματα 
•Παραλαβή προϊόντων από καταστήματα
Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Άνδρας, 25 – 40 ετών 

•Εμπειρία, στη θέση εργασίας, σε ανάλογο κλάδο 
•Πρωτοβουλία και υπευθυνότητα 
•Επαγγελματικό δίπλωμα Γ’ κατηγορίας 
•Κάτοικος Θεσσαλονίκης

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

ΕςτΙΑςΗ
Η Lamway Hotel Management Group αναζητά:

Α’ Μάγειρα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος μαγειρικής σχολής. 
•Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 χρόνια  
σε ξενοδοχεία 4* ή 5*.  
•Γνώση Αγγλικών.  
•Επιθυμητή ηλικία έως 30 ετών.

Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. 
•Διαμονή και διατροφή. 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος.

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας ση-
μείωμα στο e-mail: marketing@lamway.gr

 
Barman 

Για το ξενοδοχείο Poseidonion Grand Hotel στις 
Σπέτσες.

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Τρία χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
σε 4-5 αστέρων ξενοδοχεία 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Γνώσεις κρασιών και cocktails 
•Ευχάριστος χαρακτήρας 
•Ομαδικό πνεύμα

Προσφέρονται: 
•7μήνη απασχόληση 
•Μισθός αναλόγως προσόντων - προϋπηρεσίας 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας

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

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):

Barman / Σερβιτόρο  
(Κεντρικό Bar)

•Επιθυμητή γνώση Γερμανικών

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. Δυνα-
τότητα γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης για άτομα 
που επιθυμούν καριέρα.

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

 
Το ξενοδοχείο PRINCESS KYNISKA SUITES επιθυμεί 
να προσλάβει για εποχική απασχόληση για το a la carte 
Princess Restaurant στο Καραβοστάσι, Λακωνίας:

Maitre / Captain

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση 
σε ξενοδοχείο 4* ή 5* ή/και εστιατόριο a la carte. 
•Άριστη ικανότητα προφορικής επικοινωνίας  
σε Ελληνικά & Αγγλικά 
•Γνώση χειρισμού F&B προγράμματος POS 
•Καλή γνώση ασύρματης παραγγελιοληψίας 
•Πολύ καλή γνώση οινολογίας και σύνθεσης  
εδεσματολογίου 
•Γνώσεις κοστολόγησης 
•Άριστη γνώση των αρχών υγιεινής και ασφάλειας 
τροφίμων 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης 
προβλημάτων 
•Υψηλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη  
και ευχάριστη προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας με επικοινωνιακές 
ικανότητες 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής Ελλάδας ή εξωτερικού 
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και διαμονής 
•Διαμονή και διατροφή 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων – προϋπηρεσίας 
•Ευκαιρίες εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία 
τους, με e-mail στο: info@kyniskasuites.gr. Όλα τα 
βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

 
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  
επιγνώσεις 
•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: 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

Το εστιατόριο Pizza Hut στο Κεφαλάρι ζητά:
Παρασκευαστή Πίτσας

•Με ενθουσιασμό & πνεύμα ομαδικότητας, ηλικίας 
18 -30 ετών.
Παρέχονται ικανοποιητικές αποδοχές, ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας, προοπτικές εξέλιξης.
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο e-mail: 
sanastasiou@pizzahut.gr

 
Μάγειρες Β’ & Γ’

Γαλλική πολυεθνική εταιρεία στο χώρο της εστίασης 
αναζητά για τα καταστήματά της νέες και νέους για 
την προετοιμασία και παρασκευή κρύων και ζεστών 
πιάτων (σάντουιτς, σαλάτες).
Προϋπηρεσία σε καταστήματα εστίασης και παρόμοια 
θέση τουλάχιστον 3 έτη απαραίτητη.
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Εργασία σε ευχάριστους χώρους 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: jobs@paulgreece.com

Το ξενοδοχείο 4*, Samaina Inn, στη Σάμο ζητάει για 
την ερχόμενη τουριστική σεζόν:

Bartender

Απαιτούμενα προσόντα: 
•άριστη γνώση αγγλικής τουλάχιστον 
•προϋπηρεσία σε μπαρ ξενοδοχείων 
•άριστη γνώση τεχνικής μπαρ 
•ικανότητα συνδιαλλαγής με τους πελάτες  
με σκοπό την πώληση
Εποχική απασχόληση Μάιος-Οκτώβρης, στέγη-
σίτιση παρέχονται.

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

 
Ο όμιλος ξενοδοχείων AQUA VISTA HOTELS ανα-
ζητά για το ξενοδοχείο της αλυσίδας Kassandra Bay 
Resort & Spa στη Σκιάθο, για τη σεζόν 2015:

Restaurant Captain

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 χρόνια σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχείο, με εμπειρία στην ημιδιατροφή 
σε στυλ buffet, σε a la carte εστιατόρια  
και στο banqueting 
•Άριστη γνώση αγγλικών και μίας δεύτερης ξένης 
γλώσσας 
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ και συγκεκριμένα  
στo πρόγραμμα Protel 

•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία  
και στις διαπροσωπικές σχέσεις 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά,  
ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Καθήκοντα: 
•Ακολουθεί συγκεκριμένο καθημερινό πρόγραμμα 
επίσκεψης στα εστιατόρια (στο σέρβις) και ελέγχει 
την παρουσία του προσωπικού, την εμφάνισή τους, 
τη συμπεριφορά τους, την αποτελεσματικότητα 
στην εργασία τους αναλαμβάνει ο ίδιος  
διορθωτικές ενέργειες. 
•Παρουσία στα τμήματα εστίασης, εξυπηρέτηση 
πελάτη και επικοινωνία με πελάτες για ερωτήματα, 
παράπονα, ευχαριστήρια κλπ. Διασφάλιση πελάτη 
ότι λαμβάνει ζεστή υποδοχή, φροντίδα και ατομική 
αναγνώριση 
•Καθοδηγεί, ελέγχει και επιβλέπει  
τους υπαλλήλους παραγωγής προϊόντων  
και προσφοράς υπηρεσιών στα εστιατόρια. 
•Έχει την ευθύνη εκτέλεσης εκδηλώσεων  
και γάμων, για τον εξοπλισμό  
και για τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες 
•Αναφέρει καθημερινά στον manager  
τις παρατηρήσεις του για το προσωπικό,  
τις υπηρεσίες των τμημάτων και εν γένει  
ότι πέφτει στην αντίληψή του και αφορά  
την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων. 
•Είναι υπεύθυνος για τoν έλεγχο των εντύπων  
του F&B (καταλόγους, Posters κτλ.) και τη σωστή 
διανομή και ποιότητα αυτών στα τμήματα. 
•Προσέρχεται στην εργασία του στο προκαθορισμένο 
ωράριο με την ενδεδειγμένη στολή. 
•Ακολουθεί τις εντολές και τις οδηγίες  
της διεύθυνσης. 
•Εκτέλεση καθηκόντων σύμφωνα με τις επίσημες 
ποιοτικές προδιαγραφές της εργασίας  
και τις διαδικασίες λειτουργίας.

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

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείω-
μα μαζί με φωτογραφία μέσω e-mail: kassandrabay@
gmail.com. Βιογραφικά χωρίς πρόσφατη φωτογραφία 
δε θα ληφθούν υπ’ όψιν.

 
Bar Supervisor

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

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

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

Bartender
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

 
Captain / Α’ Σερβιτόρος/α 

για 5στέρο Boutique Ξενοδοχείο στην Κω

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Τρία χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
•Αρίστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση κρασιών 
•Ευχάριστος χαρακτήρας 
•Ομαδικό πνεύμα

Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων – προϋπηρεσίας 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Περίοδος εργασίας από 1η Απριλίου μέχρι 1η 
Νοεμβρίου



Rontis, a Swiss multinational healthcare company, is looking to hire:

Formulation Development Scientist 
based in Athens, Greece

Role description summary: The formulation development scientist participates in the design and 
execution of all developmental, scale-up & tech. transfer activities including planning of trials & 
GMP productions.

Key responsibilities: 
•Designs and conducts pre-formulation, formulation development, process development, process 
optimization, scale-up and clinical manufacturing on assigned projects with the scope to achieve  
a patent-non  infringing, robust and commercially viable formulation 
•Designs and implements strategies for formulation development and contributes to solving 
complex problems 
•Supports projects from development to commercial scale up and also the technical transfer  
to the in-house or contract commercial manufacturing site 
•Designs and conducts pre-formulation and formulation trials 
•Participates in the manufacture of validation batches 
•Participates in discussions for the developmental progress and the relative results in case  
of contract development activities 
•Contributes to the data collection, evaluation & dossier compilation of formulation related parts 
•Contributes to the responses to deficiency letters received by authorities or clients relative  
to the formulation activities 
•Writes or contributes to the writing of development pharmaceutics reports, master formulas, batch 
records, manufacturing and packaging instructions, stability protocols, and any other necessary 
reports/documents associated with the formulation activities 
•Contributes to the design of stability studies and specifications for new products and liaises  
with analytical development team to evaluate trends and improvements 
•Writes or contributes to the writing of formulation SOPs, change controls and deviations

Job qualifications & requirements: 
•University degree in chemistry or chemical engineering or pharmaceutical studies 
•3 years’ experience in a similar work environment 
•Excellent knowledge and handling of both verbal and written English language 
•Good knowledge of MS Office suites (Word, Excel, Power Point, Outlook) 
•Ability to work accurately in a busy and demanding environment, adhering to strict deadlines/
timescales

This is a full-time position.

Only candidates meeting the criteria above will be contacted. Candidates are kindly requested 
to send their CV at the following e-mail: hr@rontis.com

Νέος/α με Εμπειρία 
Ζαχαροπλαστικής - Κουζίνας - Μπουφέ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι αφοσιωμένοι στην άριστη εξυπηρέτηση πελατών, να έχουν πάθος για 
την πώληση, την τελική ικανοποίηση του πελάτη όπως καθώς και την ικανότητα ομαδικής συνεργασίας.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στο χώρο του υγειονομικού  
και συγκεκριμένα σε ζαχαροπλαστική, κουζίνα  
ή/και μπουφέ 
•Άριστες ικανότητες επικοινωνίας με διαφόρων 
τύπου πελάτες. 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Βασική γνώση Η/Υ 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Οι αρχές και οι αξίες που διέπουν την εταιρεία 
και που οφείλει ο κάθε συνεργάτης  
να ακολουθεί πιστά είναι οι παρακάτω: 
•Να κινείται με βασικό γνώμονα την ειλικρίνεια, 
ασφάλεια & ποιότητα εργασίας 
•Να συμπεριφέρεται με ακεραιότητα  

και υπευθυνότητα 
•Να σκέφτεται συνεχώς τρόπους για περαιτέρω 
αποδοτικότητα και να εξασφαλίζει  
τη βιωσιμότητα του χώρου ευθύνης του  
και του ευρύτερου περιβάλλοντος που μπορεί  
να επηρεάσει 
•Να σέβεται την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα 
του κάθε ανθρώπου (πελάτη-συνεργάτη- 
προμηθευτή) 
•Να ενεργεί προληπτικά και πάντα  
με την ‘αίσθηση του επείγοντος’ 
•Να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς  
της εταιρείας

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

Android Developer
Περιγραφή: Η εταιρεία EMPELOR με μακροχρόνια εμπειρία σε αγορές υψηλής ασφαλείας και στον 
πολύ ευαίσθητο τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα και λύσεις, 
που κάνουν τα κινητά μέσα επικοινωνίας ασφαλέστερα στη χρήση.

Για την υποστήριξη των αυξανόμενων αναγκών στην ανάπτυξη της πλατφόρμας www.secocard.ch, η 
εταιρεία αναζητά ενθουσιώδεις και νέους συνεργάτες για πλήρη απασχόληση στο Ηράκλειο Κρήτης. 
Εναλλακτικά, η εταιρεία μπορεί να συνεργαστεί με τον/την υποψήφιο/α συνεργάτη είτε μέσω Home 
Working είτε ως freelancer.

Android Developer: Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ασχοληθεί με τη σχεδίαση και ανάπτυξη ειδικών 
εφαρμογών σε περιβάλλον Android σύμφωνα με προκαθορισμένες προδιαγραφές.

Απαιτήσεις: 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Θα αξιολογηθεί σοβαρά προηγούμενη  
αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην ανάπτυξη 
λογισμικού 
•Γνώση Android SDK 
•Γνώση Android Studio ή Eclipse IDE 
•Java 
•Πτυχίο πληροφορικής ή άλλης ανώτατης σχολής 
θετικής κατεύθυνσης 
•Ικανότητες στην επικοινωνία, ευελιξία,  
μεθοδολογία, αποτελεσματικότητα,  
και στο ομαδικός χαρακτήρας 

•Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία  
στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα: 
•Πολύ καλή γνώση σε Android UI concepts  
και design guidelines 
•Γνώση χειρισμού Third Party Libraries & APIs 
•Καλή γνώση JSON και HTTP methods 
•Γνώσεις ασφάλειας συστημάτων, ηλεκτρονικών 
πιστοποιητικά, smartcards

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα με e-mail στο: career@
empelor.ch

Athens President Hotel is seeking for a:

Sales Manager
Job summary: The candidate will be responsible for all functions of the sales department and development 
of the staff. He/she will be responsible in developing hotel’s reservations and new business activities 
mainly with corporate clients. The ideal candidate works closely with top management to determine 
appropriate sales strategies maximizing hotel’s revenues. He/she is also geared to increase conferences 
and banquettes in order to optimize corporate opportunities.

The ideal candidate: 
•Bachelor and/or master degree in tourism 
•Minimum 3 years of relevant experience  
in 4*-5* hotel 
•Excellent knowledge of computer/internet 
platforms and of Fidelio 
•English language excellent written and verbal 
skills 
•Additional knowledge of any language  
will be an asset 
•Excellent presentation skills 
•Excellent communication and organizational 
skills 
•Self-motivated and confident 
•Entrepreneurial and strategic orientation 
•Initiative

Duties and responsibilities: 
•Develops corporate sales, increasing  
the list of clients (corporate accounts)  
in order to maximize room capacity  
and banquet activities 
•Develops and executes the annual sales  
and marketing plan 

•In cooperation with top management, suggests 
appropriate pricing policy 
•Maintains contact (telephone / e-mail) with 
clients on a regular basis to ensure customer 
satisfaction 
•Builds strong relations with the other hotel 
departments for the smooth operation  
of the hotel as well as with outside travel 
agencies and corporate clients 
•Performs market research 
•Creation of continuous development, especially 
in low season periods 
•Responsible for the external communication 
policy and the presentation of the hotel 
•In cooperation with top management develops 
product catalogs and brochures 
•Participation in annual hotel exhibitions

The hotel offers an environment that encourages 
initiative, undertaking responsibilities with new 
business development opportunities.

Send your CV to the following e-mail: ops-director@
president.gr. All applications will be automatically 
considered confidential.

H LEVER A.E., εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, αναζητά για τη στελέ-
χωση των γραφείων της στη Θεσσαλονίκη:

Σύμβουλο Δημοσίου Τομέα
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ πολυτεχνικής ή οικονομικής σχολής 
•Μεταπτυχιακός τίτλο σπουδών 
•Τουλάχιστον 5ετής επαγγελματική εμπειρία 
στον κλάδο 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Ειδικές γνώσεις σε θέματα περιφερειακής  
ανάπτυξης, στρατηγικού και επιχειρησιακού  
σχεδιασμού, ευρωπαϊκών προγραμμάτων,  
κανονιστικών και οργανωτικών πλαισίων  
του δημοσίου τομέα 
•Επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό,  
διαχείριση και υλοποίηση έργων ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων 
•Εμπειρία στη σύνταξη στρατηγικών  
και επιχειρησιακών σχεδίων ΟΤΑ και δημόσιων 

οργανισμών 
•Εμπειρία στην προετοιμασία και υποβολή  
φακέλων προσφορών σε διαγωνισμούς

Επιθυμητά προσόντα: 
•Μεταπτυχιακό σε περιφερειακή ανάπτυξη,  
δημόσια διοίκηση, ευρωπαϊκή πολιτική 
•Γνώση 2ης ξένης γλώσσας

Προσφέρονται: 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Διαρκής εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών: Παρακαλούμε αποστείλε-
τε ηλεκτρονικά το βιογραφικό σας σημείωμα στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@lever.gr αναφέροντας 
τον κωδικό της θέσης (ΔΤ-0503).

Στα πλαίσια της συνεχούς της ανάπτυξης η εταιρεία Α. Motors ΑΒΕΕ επιθυμεί να εντάξει άμεσα στο δυναμικό της:

Διοικητικό Στέλεχος
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και μεγάλη ευχέρεια προφορικής επικοινωνίας. 
•Άριστη γνώση Η/Υ (Ms Office, Excel, ηλεκτρ. αλληλογραφία, Internet) 
•Πτυχίο AEI-ΤΕΙ μηχανολογικής ή οικονομικής σχολής. 
•Ηλικία 30-40 ετών 
•Ελάχιστη προϋπηρεσία 5 έτη σε παρεμφερή θέση. 
•Εμπειρία διοίκησης, διαπραγμάτευσης και διαχείρισης κρίσεων

Αντικείμενο εργασίας: 
•Γνώση και διαχείριση των λειτουργιών της εταιρείας.

Η εταιρεία προσφέρει: Δυνατότητα σταδιοδρομίας και επαγγελματικής εξέλιξης.

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι κάτοικος Βορείων Προαστίων ή πλησίον του άξονα Εθνικής Οδού Αθηνών-
Λαμίας από Περιστέρι έως Άγιο Στέφανο.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο e-mail: violettapilali@gmail.com, A.Motors X. 
Πιλάλης ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ. Κρυονερίου Αττικής.
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Για αποστολή βιογραφικού απαραίτητη μία ευ-
κρινής πρόσφατη φωτογραφία, στο e-mail: 
manager@aquabluhotel.gr

Η ιστορική καπναποθήκη Έρμαν Σπήρερ (γνωστή 
ως Αυστροελληνική), του 1925, έχει μετατραπεί σε 
σύγχρονο ξενοδοχείο πολυτελείας, έχοντας διατηρήσει 
τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά της στοιχεία.

Βρίσκεται στο κέντρο της Δράμας, μπροστά στις 
μοναδικού φυσικού κάλλους πηγές και λίμνες της 
Αγ. Βαρβάρας που χαρακτηρίζουν την Δράμα ως “Πόλη 
των Υδάτων”.

Την πόλη που με την γενναιόδωρη φύση της αποτελεί 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους τον παράδεισο για 
τους λάτρεις των οικοτουριστικών περιηγήσεων και 
αθλητικών δραστηριοτήτων, την πόλη του κρασιού 
και του φωτός, την πόλη, την πολυσυλλεκτική με 
τον μεγάλο γαστρονομικό πλούτο, την πόλη με τις 
πλούσιες παραδόσεις. 

Το ξενοδοχείο με τα 73 ευρύχωρα δωμάτια και σουίτες, 
το εστιατόριο ελληνικής δημιουργικής / σύγχρονης 
κουζίνας, το all day εστιατόριο-καφέ, lobby bar, jazz 
bar και spa & wellness center προσφέρει υψηλού 
επιπέδου φιλοξενία και υπηρεσίες καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους. 

Maitre D’ Hotel 
(Κωδ. Θέσης MDH)  

(Opening Summer 2015)

Αρμοδιότητες: 
•Οργάνωση και άριστη λειτουργία  
των επισιτιστικών τμημάτων (εστιατόρια, μπαρ, 
εκδηλώσεις-συνέδρια, room service & mini-bar).

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής. 
•Άριστη γνώση αγγλικών. 
•Πολύ καλή γνώση εφαρμογών Η/Υ και εμπειρία 
σε χρήση POS. 
•Αποδεδειγμένη τριετή (3) προϋπηρεσία  
σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 5*  
(αστικά και resort). 
•Δημιουργία και αποτελεσματική διοίκηση ομάδας. 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα - ευχέρεια στις 
δημόσιες σχέσεις και πωλήσεις - επαγγελματισμός 
- υπευθυνότητα - εργατικότητα - πνεύμα 
συνεργασίας.

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση μιας επιπλέον ξένης γλώσσας 
(Γαλλικά, Γερμανικά, Ρωσικά). 
•Ηλικία έως 35 ετών, κάτοικος νομού Δράμας.

Παροχές: 
•Ανταγωνιστικός μισθός σε ένα σύγχρονο 
εργασιακό περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση  
και υποστήριξη, καθώς και προοπτικές εξέλιξης.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται αναγράφοντας 
τον κωδικό της θέσης να αποστείλουν βιογραφικό 
με φωτογραφία στο e-mail:  hr@HGHotel.gr

Η τουριστική επιχείρηση Armenistis Camping που 
εδρεύει στη Χαλκιδική αναζητεί για τη θερινή σεζόν 2015:

Executive Chef 
για το a la carte Εστιατόριο Ammos

Περιγραφή θέσης: 
•Ικανότητα επιλογής, εκπαίδευσης και διοίκησης 
προσωπικού 
•Οργάνωση και σχεδιασμός a la carte εστιατορίου 
•Έμφαση στην επιμέλεια και τελική παρουσίαση 
όλων των πιάτων 
•Κοστολογήσεις, πρότυπες συνταγές, παραγγελίες, 
παραλαβές, εσωτερικές διακινήσεις πάντα  
σε καθημερινή επικοινωνία και συνεργασία  
με το τμήμα F&B 
•Οργάνωση και διασφάλιση ομαλής λειτουργίας 
κουζίνας 
•Υψηλό πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
καταστάσεις

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
Κάτοχος πτυχίου ελληνικής η ξένης σχολής  
μαγειρικής 
Προϋπηρεσία απαραίτητη, τουλάχιστον πέντε (5) 
χρόνια, σε αντίστοιχη θέση σε εστιατόρια a la carte. 
Εμπειρία στην ελληνική/μεσογειακή, δημιουργική/
σύγχρονη κουζίνα 
Γνώση εφαρμογής διεθνών κανόνων υγιεινής  
και ασφάλειας (HACCP & ISO) 
Γνώση και πείρα στις κοστολογήσεις, παραγγελίες, 
παραλαβές, σωστές συνθήκες αποθήκευσης -  
συντήρησης των τροφίμων 
Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας, διαχείρισης 
και οργάνωσης κουζίνας και προσωπικού

Η εταιρία προσφέρει: 

•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Ποιοτικές συνθήκες διαμονής & διατροφής 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών με βάση  
τα κριτήρια σας 
•Δυνατότητα συνεργασίας σε μόνιμη βάση
Αποστολή βιογραφικών συνοδευόμενη από πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: jobs@armenistis.com.gr

 
Η Lamway Hotel Management Group αναζητά:

Chef
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος μαγειρικής σχολής. 
•Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 10 χρόνια 
σε ξενοδοχεία 4* ή 5*.  
•Άριστη γνώση Αγγλικών.  
•Γνώσεις κοστολόγησης. 
•Γνώσεις διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας. 
•Άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές  
ικανότητες. 
•Επιθυμητή ηλικία έως 30 ετών.

Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. 
•Διαμονή και διατροφή. 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος.

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας ση-
μείωμα στο e-mail: marketing@lamway.gr

 
Kitchen Cook - Service Employee

Ikies Traditional Houses is a small upscale hotel 
located in the village of Oia in Santorini. The hotel 
is built on the caldera cliff and consists of eleven 
rooms with private balconies and terraces.

We are interested in recruiting an individual who 
will be solely responsible for the daily preparation, 
assembly, presentation, and service of all food and 
beverage items [such as salads, soups, sandwiches, 
pastas, etc.] at the hotel. Service hours are between 
13:00 and 21:00 on a daily basis.

The ideal applicant should 
•have a culinary degree or a degree in a relevant 
discipline 
•have a basic knowledge base  
of both international and Greek cuisine 
•be able to communicate fluently in Greek  
and English 
•maintain an exemplary standard of hygiene  
in the kitchen 
•be responsible for stock taking and quantity  
and quality controls

Interaction with guests when taking orders and 
serving would require the coordinator to be courte-
ous, well presented and obliging. The coordinator 
reports directly to the hotel manager.

Please send applications: hr_ikies@kihli.gr

τΟΥΡΙςμΟς
Athens President Hotel is seeking for a:

Front Office Manager

Job summary: The candidate will be responsible for all 
front office functions and staff. Areas of responsibility 
include bell staff, switchboard operations, guest services 
/ front desk. As a department head, directs and works 
with managers and employees to successfully execute 
all front office operations, including guest arrival and 
departure procedures. Strive to continually improve 
guest and employee satisfaction and maximize the 
financial performance of the department.

The ideal candidate: 
•Relevant college degree 
•Excellent command of MS Office 
•Excellent command of verbal and written English 
•Knowledge of additional language  
will be an asset 
•Minimum 3 years of relevant experience  
in the same position 
•Knowledge of relevant hospitality software 
(FIDELIO, EPITOME, PROTEL)

Core activities: 
•Utilizes interpersonal and communication 
skills to lead, influence and encourage others; 
advocates sound financial/business decision 
making; demonstrates honesty/integrity; leads  
by example 
•Encourages and builds mutual trust, respect  
and cooperation among team members 
•Serves as a role model to demonstrate 
appropriate behaviors 
•Supervises and manages employees. Manages 
all day-to-day operations, ensuring the quality 
standards and meeting the expectations of the 
customers on a daily basis. Understands employee 

positions well enough to perform duties  
in employees» absence 
•Establishes and maintain open, collaborative 
relationships with employees and ensures 
employees do the same within the team 
•Ensures recognition of employees across  
all areas of responsibility 
•Communicates performance expectations  
in accordance with job descriptions for each 
position and monitor progress 
•Celebrates successes and publicly recognizes  
the contributions of team members 
•Achieves and exceeds goals including 
performance goals, budget goals, team goals 
•Develops specific goals and plans to prioritize, 
organize and accomplish his/her work 
•Keeps front office team focused on the critical 
components of operations to drive guest 
satisfaction and the desired financial results 
•Ensures compliance with all front office policies, 
standards and procedures 
•Ensures property policies are administered fairly 
and consistently, disciplinary procedures  
and documentation are completed according  
to standard and local operating procedures 
•Identifies the developmental needs of his/her 
team and coaching, mentoring and helping others 
to improve their knowledge and skills. Propose 
relevant training programs 
•Manages employee progressive discipline 
procedures for front office staff 
•Administers the performance appraisal process 
for direct report

The Hotel offers an environment that encourages 
initiatives, undertaking responsibilities with new 
business development opportunities.

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία υπόψη Κυρίου 
Μακρίδη στη διεύθυνση e-mail: ops-director@president.
gr. Fax: 210 6924900.

 
Βοηθός Προϊσταμένης Ορόφων

Πελάτης: 5 star hotel, Ρόδος  
Περιοχή: Ρόδο 
Απασχόληση από Μάιο έως Οκτώβριο  
Τύπος απασχόλησης: Εποχική απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
•Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών 
σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 
4* ή 5*  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών  
•Καλή γνώση χρήσης Η/Υ 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά,  
ομαδικό πνεύμα εργασίας, ηγετικές ικανότητες 
•Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα  
υπό συνθήκες πίεσης

Διαμονή και διατροφή θα παρέχονται από το ξενο-
δοχείο. Παρέχεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
αναλόγως προσόντων καθώς και συνεχή εκπαίδευση 
με προοπτικές εξέλιξης. 

Αν πιστεύετε ότι έχετε ότι χρειάζεται για να γίνεται 
μέλος της ομάδας, παρακαλούμε να στείλετε το βιο-
γραφικό σας χρησιμοποιώντας το παρακάτω e-mail: 
katerina@workathlon.com

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

Front Office Agent Paros 
(Code FOR PAROS)

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

Qualifications 
•Degree in hospitality/ tourism. 
•2-3 years minimum experience as a receptionist 
in a 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 MS Office skills. 
•Well groomed with strong communication  
and interpersonal skills. 
•Team work spirit

An attractive package of benefits is offered according 
to qualifications.

Should you wish to be a member of HotelBrain 
team, please send us your CV with a photo to the 
following e-mail: hr@hotelbrain.com. All applications 

will be treated in the strictest confidence. CV’s 
with no reference code and not fulfilling the above 
prerequisites won»t be taken under consideration.

To ξενοδοχείο 4 αστέρων «Aphrodite Beach Resort 
Mykonos» στον  Καλαφάτη της Μυκόνου επιθυμεί 
να προσλάβει για τη θερινή σεζόν 2015:

Receptionist

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτερης σχολής τουριστικής- 
ξενοδοχειακής σχολής του εσωτερικού  
ή του εξωτερικού. 
•Επαγγελματική εμπειρία σε ανάλογη θέση  
τουλάχιστον 5 έτη σε ξενοδοχεία 4* ή 5*. 
•Απαραίτητη η γνώση και η χρήση του ξενοδοχειακού 
προγράμματος Protel. 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και μιας δεύτερης 
γλώσσας (Γερμανικής ή Ιταλικής θα εκτιμηθεί  
ιδιαιτέρως). 
•Άριστη γνώση και χειρισμό Η/Υ και MS Office. 
•Ευχάριστη, φιλική και επικοινωνιακή παρουσία. 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη. 
•Ευελιξία, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, προθυμία, 
επαγγελματική συμπεριφορά. 
•Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης.

Η εταιρία μας προσφέρει: 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Μισθός αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης  
και εκπαίδευση

Όλες οι αιτήσεις διαχειρίζονται με απόλυτη εμπι-
στευτικότητα. Απαραίτητη η επισύναψη πρόσφατης 
φωτογραφίας του υποψήφιου. Αποστολή βιογραφι-
κών στο e-mail: manager@aphrodite-mykonos.com

Η αλυσίδα ξενοδοχείων Gaia Hotels στην Κω ζητεί 
για τη σεζόν 2015: 

Υπάλληλο Κρατήσεων

Απαραίτητα προσόντα: 
Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Δύο χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση Γερμανικής και Αγγλικής γλώσσας 
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ και συγκεκριμένα  
σε ξενοδοχειακά προγράμματα, ειδικότερα  
στον Ερμή 
•Ευχάριστος και φιλικός χαρακτήρας 
•Ομαδικό πνεύμα

Τα παρακάτω επιθυμητά προσόντα 
θα επισημανθούν επίσης: 
•Γνώση περισσότερων γλωσσών 
•Συμμετοχή σε σεμινάρια και μεταπτυχιακές σπουδές 

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Δίκαιες αποδοχές με βάση τα προσόντα σας 
•Ευχάριστο & δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στο fax: 
22420 42233, e-mail: gaiaroyal@gaia-hotels.com. 
Συστάσεις θα εκτιμηθούν.

 
Το ξενοδοχείο 4*, Samaina Inn, στη Σάμο ζητάει για 
την ερχόμενη τουριστική σεζόν:

Υπεύθυνη Guest Relations

Απαιτούμενα προσόντα: 
•σπουδές public relations ή ειδικότερα στον τουρισμό 
•εμπειρία σε ξενοδοχεία 
•άριστη γνώση Αγγλικής και Γερμανικής ή άλλης 
δεύτερης ξένης γλώσσας 
•άριστη ικανότητα επικοινωνίας με τους πελάτες 
•γνώση στη διαχείριση της δημόσιας εικόνας του 
ξενοδοχείου δια μέσου των δικτύων αξιολόγησης 
όπως Trip Advisor, Holiday Check κλπ.

Εποχική απασχόληση Μάιος-Οκτώβρης, στέγη-
σίτιση παρέχονται.

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

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

Βοηθό Προϊσταμένης Ορόφων

Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη  
σε αντίστοιχη θέση 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Επιθυμητή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Ευχάριστος και φιλικός χαρακτήρας

Προσφέρονται: 
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•Οικονομικές απολαβές αναλόγως προσόντων 
•Διαμονή και διατροφή

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

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

Night Auditor

Position requirements: 
•Tourism or hospitality degree 
•Advanced use of English language, both oral  
and written 
•Computer literacy (Windows Word, Excel, 
Internet) 
•Previous experience with PMS systems, Fidelio 
preferred 
•Knowledge of second language will be 
considered an asset 
•Strong communication and interpersonal skills 
•Excellent personal presentation 
•Teamwork spirit

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

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

 
Το πολυτελές συγκρότημα Porto Zante Villas & 
Spa, μέλος των SMALL LUXURY HOTELS OF THE 
WORLD ζητά για τη θερινή σεζόν (Απρίλιος – Οκτώ-
βριος 2015):

Guest Relations  
Εξυπηρέτηση Πελατών - (Ζάκυνθος)

Απόφοιτος τουριστικής σχολής ή προϋπηρεσία  
σε ανάλογη θέση σε πολυτελές συγκρότημα 
Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
Άριστη γνώση H/Y σε περιβάλλον Windows 
Ευχέρεια στις δημόσιες σχέσεις 
Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
Διαμονή, διατροφή, ανταγωνιστικό πακέτο  
αποδοχών, πλήρης ασφάλιση.

Αποστολή βιογραφικού & φωτογραφία στο e-mail: 
reception@portozante.com

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

Βοηθό Δημοσίων Σχέσεων 
(Guest Relations Assistant)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 σεζόν ως βοηθός  
δημοσίων σχέσεων σε 4* ή 5* ξενοδοχείο 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση Γερμανικών ή Γαλλικών

Επιθυμητά προσόντα, που θα συνεκτιμηθούν: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Εμπειρία στις δημόσιες σχέσεις ανεξαρτήτως  
κλάδου 
•Καλή γνώση Ρωσικών

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

 
Το ξενοδοχείο “ROYAL PARADISE BEACH RESORT 
& SPA”5* στη Θάσο επιθυμεί να προσλάβει για τη 
σεζόν 2015:

Guest Relations Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχείο 5* 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής & μιας ακόμα 
τουλάχιστον ξένης γλώσσας ( Βουλγάρικα  
ή Ρουμάνικα ή Τουρκικά ή Ρώσικα ή Γερμανικά). 
•Προσανατολισμός στην άρτια εξυπηρέτηση  
των πελατών και την παροχή υψηλού επιπέδου 
υπηρεσιών 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.  
•Εμπειρία στη διαχείριση παραπόνων 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ & ξενοδοχειακών  
προγραμμάτων 

Παροχές: 
•Ανταγωνιστικός μισθός. 
•Διαμονή & διατροφή 

•Προοπτική εξέλιξης & μακροχρόνιας συνεργασίας. 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν 
βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
info@royalparadise.gr ή στο fax: 25930 52707.

Το ξενοδοχείο Aegean Melathron 5 stars στη Χαλκι-
δική, μέλος της αλυσίδας Aegean Star Hotels, επιθυμεί 
να προσλάβει για τη σεζόν 2015:

A’Receptionist 
Υπεύθυνο Βάρδιας

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση Αγγλικής και Γερμανικής γλώσσας 
•Γνώση Ρωσικής γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Άριστη γνώση Η/Υ (επιθυμητή η γνώση  
του τουριστικού προγράμματος Protel) 
•Ευχέρεια στις δημόσιες σχέσεις 
•Επαγγελματική συμπεριφορά 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις

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

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋ-
ποθέσεις, να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους 
σημείωμα με φωτογραφία στο e-mail:  manager-chal@
aegeanstar.com, τηλ: 23740 20820, φαξ 23740 20544.

Προϊστάμενος-η Ορόφων

Αρμοδιότητες: Οργάνωση, αποτελεσματική διοίκηση 
των υφισταμένων και σωστή λειτουργία της καθαρι-
ότητας, πλυντηρίου και λινοθήκης του ξενοδοχείου 
στις Βόρειες Σποράδες.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής. 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 4*. 
•Ευχάριστη προσωπικότητα - επικοινωνιακό άτομο 
- επαγγελματισμός - εργατικότητα - συνεργάσιμο 
άτομο.
Παροχές: Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, συνεχή 
εκπαίδευση και υποστήριξη.

Βιογραφικά στο e-mail: gm.rigas@skopeloshotels.eu

Η ιστορική καπναποθήκη Έρμαν Σπήρερ (γνωστή 
ως Αυστροελληνική), του 1925, έχει μετατραπεί σε 
σύγχρονο ξενοδοχείο πολυτελείας, έχοντας διατηρήσει 
τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά της στοιχεία.

Βρίσκεται στο κέντρο της Δράμας, μπροστά στις μο-
ναδικού φυσικού κάλλους πηγές και λίμνες της Αγ. 
Βαρβάρας που χαρακτηρίζουν την Δράμα ως “Πόλη 
των Υδάτων”.
Την πόλη που με την γενναιόδωρη φύση της αποτελεί 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους τον παράδεισο για 
τους λάτρεις των οικοτουριστικών περιηγήσεων και 
αθλητικών δραστηριοτήτων, την πόλη του κρασιού 
και του φωτός, την πόλη, την πολυσυλλεκτική με 
τον μεγάλο γαστρονομικό πλούτο, την πόλη με τις 
πλούσιες παραδόσεις. 
Το ξενοδοχείο με τα 73 ευρύχωρα δωμάτια και σουίτες, 
το εστιατόριο ελληνικής δημιουργικής / σύγχρονης 
κουζίνας, το all day εστιατόριο-καφέ, lobby bar, jazz 
bar και spa & wellness center προσφέρει υψηλού 
επιπέδου φιλοξενία και υπηρεσίες καθ’ όλη τη δι-
άρκεια του έτους. 

Housekeeping Manager 
(Κωδ. Θέσης HSKM) (Opening Summer 2015)

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

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής. 
•Άριστη γνώση αγγλικών. 
•Πολύ καλή γνώση εφαρμογών Η/Υ. 
•Αποδεδειγμένη τριετή (3) προϋπηρεσία  
σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 5*  
(αστικά και resort). 
•Δημιουργία και αποτελεσματική διοίκηση ομάδας. 
•Kαλή γνώση ISO.  
•Ευχάριστη προσωπικότητα - ευχέρεια  
στις δημόσιες σχέσεις και πωλήσεις -  
επαγγελματισμός - υπευθυνότητα - εργατικότητα - 
πνεύμα συνεργασίας.

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση μιας επιπλέον ξένης γλώσσας 
(Γαλλικά, Γερμανικά, Ρωσικά). 

•Ηλικία έως 35 ετών, κάτοικος νομού Δράμας.
Παροχές: 
•Ανταγωνιστικός μισθός σε ένα σύγχρονο  
εργασιακό περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση  
και υποστήριξη, καθώς και προοπτικές εξέλιξης.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται αναγράφοντας 
τον κωδικό της θέσης να αποστείλουν βιογραφικό 
με φωτογραφία στο e-mail: hr@HGHotel.gr

Blue Palace, a luxury collection Resort & Spa in 
Elounda, Crete, member of the luxury Collection 
of Starwood Hotels & Resorts, offers an exciting 
career opportunity for:

Receptionist

Qualifications and experience required: 
•Experience in a similar position for a minimum  
of 3 years 
•Ability to work under pressure 
•Customer service orientation 
•Communication Abilities  
•Knowledge of Opera 
•Excellent command of English and Greek 
•Knowledge of any additional languages  
will be considered as an asset 
•Degree or diploma in hospitality would  
be considered an asset
Applications should be submitted in English or Greek 
to: Blue Palace, a luxury collection Resort & Spa, 
attention Mr. Bokeas, P.O BOX 38 72053 Elounda 
Crete, e-mail: hr@sbokoshotels.gr, fax: 28410 65830 
/ tel.: 28410 65500 or to SBOKOS HOTEL GROUP, 
Malikouti 1α, 71202 Iraklion, Crete, tel. +30 2810-
334034, fax: +30 2810 334037.

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

Spa Manager
Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Εξαιρετική ικανότητα στην επικοινωνία 
•Απόφοιτος σχολής αισθητικής 
•Καλή γνώση Αγγλικών
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
ypetasos@otenet.gr, website: www.petasos.gr

Spa - Massage Therapist
Προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής 
γλώσσας – γνώση της Ρώσικης γλώσσας  
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Απόφοιτος σχολής – κάτοχος πτυχίου θεραπευτή 
•Άριστες ικανότητες επικοινωνίας – ικανότητα  
στις πωλήσεις και προώθηση προϊόντων  
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Γνώστης μια γκάμας θεραπειών / μασάζ  
(χαλαρωτικό, Deep Tissue, Ayurveda, Thai etc.) 
•Ικανότητα διδασκαλίας yoga / pilates θα εκτιμηθεί 
ιδιαίτερα
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Διαμονή και διατροφή 
•6μηνη απασχόληση
Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας αναφέροντας 
τον κωδικό της θέσης στο e-mail: humanresources@
elounda-sa.com

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

Spa Therapist 
για Εργασία στο Spa του Ξενοδοχείου

Απαιτούμενα 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, website: 
Kassandra Bay Resort: www.kassandrabay.com

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

Spa Receptionists 
για τα 2 Spa του Ομίλου

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
•Απαραίτητη εμπειρία σε θέση receptionist  
σε κέντρο αισθητικής / spa 
•Απαραίτητη εμπειρία στην προώθηση υπηρεσιών 
& την πώληση προϊόντων καλλυντικών 
•Πτυχίο θεραπευτή/φυσικοθεραπευτή/αισθητικού 
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 
•Για τη θέση στο Kipriotis Panorama Hotels & 
Suites η πρόσθετη γνώση της Γερμανικής γλώσσας 
θα συνεκτιμηθεί 
•Για τη θέση στο Kipriotis Village Resort η πρόσθετη 
γνώση της Ρώσικης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Άριστες ικανότητες επικοινωνίας και ευχέρεια 
λόγου 
•Φιλική και εξωστρεφής προσωπικότητα 
με διάθεση για προσφορά υπηρεσιών υψηλών 
προδιαγραφών

Προσφέρονται: 
•Οικονομικές απολαβές αναλόγως προσόντων 
•Διαμονή για εργαζόμενους με μόνιμη κατοικία 
εκτός Κω 
•Διατροφή καθημερινά 
•Σταθερό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης

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

Η ιστορική καπναποθήκη Έρμαν Σπήρερ (γνωστή 
ως Αυστροελληνική), του 1925, έχει μετατραπεί σε 
σύγχρονο ξενοδοχείο πολυτελείας, έχοντας διατηρήσει 
τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά της στοιχεία.

Βρίσκεται στο κέντρο της Δράμας, μπροστά στις μο-
ναδικού φυσικού κάλλους πηγές και λίμνες της Αγ. 
Βαρβάρας που χαρακτηρίζουν την Δράμα ως “Πόλη 
των Υδάτων”.

Την πόλη που με την γενναιόδωρη φύση της αποτελεί 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους τον παράδεισο για 
τους λάτρεις των οικοτουριστικών περιηγήσεων και 
αθλητικών δραστηριοτήτων, την πόλη του κρασιού 
και του φωτός, την πόλη, την πολυσυλλεκτική με 
τον μεγάλο γαστρονομικό πλούτο, την πόλη με τις 
πλούσιες παραδόσεις. 

Το ξενοδοχείο με τα 73 ευρύχωρα δωμάτια και σουίτες, 
το εστιατόριο ελληνικής δημιουργικής / σύγχρονης 
κουζίνας, το all day εστιατόριο-καφέ, lobby bar, jazz 
bar και spa & wellness center προσφέρει υψηλού 
επιπέδου φιλοξενία και υπηρεσίες καθ’ όλη τη δι-
άρκεια του έτους. 

Spa & Wellness Manager 
(Κωδ. Θέσης SWM) 

(Opening Summer 2015)

Αρμοδιότητες: 
•Οργάνωση και άριστη λειτουργία του τμήματος 
spa & wellness.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου αναγνωρισμένης σχολής. 
•Αποδεδειγμένη τριετή (3) προϋπηρεσία σε αντί-
στοιχη θέση σε ξενοδοχεία 5* (αστικά και resort). 
•Άριστη γνώση αγγλικών και πολύ καλή γνώση 
μιας επιπλέον ξένης γλώσσας (Γαλλικά, Γερμανικά, 
Ρωσικά). 
•Άριστη γνώση εφαρμογών MS – Office. 
•Δυναμικός και ευχάριστος επαγγελματίας που 
λαμβάνει πρωτοβουλίες. 
•Δημιουργία και αποτελεσματική διοίκηση ομάδας. 
•Άριστη γνώση της ξενοδοχειακής αγοράς 
•Καλή γνώση ISO. 
•Ευχάριστη προσωπικότητα - ευχέρεια  
στις δημόσιες σχέσεις και πωλήσεις -  
επαγγελματισμός - υπευθυνότητα - εργατικότητα - 
πνεύμα συνεργασίας.

Επιθυμητά προσόντα: 
•Ηλικία έως 35 ετών, κάτοικος νομού Δράμας.

Παροχές: 
•Ανταγωνιστικός μισθός σε ένα σύγχρονο εργασια-
κό περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη, 
καθώς και προοπτικές εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται αναγράφοντας 
τον κωδικό της θέσης να αποστείλουν βιογραφικό 
με φωτογραφία στο e-mail:  hr@HGHotel.gr



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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συνέχεια στη σελ. 34

Διοικητικά & Επιτελικά ςτελέχη 
Επιχειρήσεων
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διευθυντές Ξενοδοχείων, απόφοιτοι 
τουριστικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
με γνώση διαχείρισης διαδικτυακών πωλήσεων, 
για απασχόληση εκτός Αθήνας. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@phd.org.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 
στον αγροδιατροφικό τομέα αναζητά Στέλεχος 
Διοικητικής Υποστήριξης, πλήρους απασχόλησης. 
Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο οικονομικής ή γεω-
πονικής κατεύθυνσης, αναλυτικές και συνθετικές 
ικανότητες, δεξιότητες χειρισμού εφαρμογών 
γραφείου. E-mail: info@simbiosis.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πτυχιούχοι Διοίκησης Επιχειρήσεων 
με υπεύθυνη και ικανή εργασιακή εμπειρία για το 
ξεκίνημα στελέχωσης μεγάλης μονάδας διεθνούς 
ομίλου. Βιογραφικά στο e-mail: patras192@
yahoo.gr. Κος Πάτρας.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διοικητικά Στελέχη - Διευθυντής 
Πωλήσεων από εταιρία με αντικείμενο το internet, 
για έλεγχο, οργάνωση ομάδας πωλητών. Βιογρα-
φικά στο e-mail: job@galaxynet.gr, κωδ: 101.

ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητά Υπεύθυνο /η Ανθρώπινου 
Δυναμικού για συμμετοχή σε δημόσιους δια-
γωνισμούς, διαχείριση προσωπικού ασφαλείας, 
επιθυμητή προϋπηρεσία σε εταιρία security του-
λάχιστον 2 έτη. Βιογραφικά στο e-mail: info@
kolossosnet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Προμηθειών. Καθήκοντα: 
Επικοινωνία με υπάρχοντες προμηθευτές και 
έρευνα για νέους, παρακολούθηση και ανα-
πλήρωση αποθεμάτων υλικών, διαχείριση και 
πληρωμές προμηθευτών. Βιογραφικά στο e-mail: 
fd@nikolidakisgroup.gr, τηλ: 2262 081440.

H ALEXANDER Moore Certification επιθυμεί 
να προσλάβει Επιθεωρητές ISO. Πτυχίο ΑΕΙ-
ΤΕΙ, γνώση της Αγγλικής, γνώσεις σχετικά με 
τα πρότυπα ISO (HACCP) θα εκτιμηθούν θετικά. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@alexandermoore.
com, κωδ. IS.Adm.2015/02.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ Ανάπτυξης ζητείται από Α.Ε Πα-
ροχής Υπηρεσιών, με διοικητικές ικανότητες και 
προϋπηρεσία στην οργάνωση τηλεφωνικών πω-
λήσεων και εξωτερικών πωλητών. Βιογραφικά 
στο e-mail: energodynamiki2014@gmail.com, 
κωδ: ΚΘ 300.

H ALEXANDER Moore Certification επιθυμεί να 
προσλάβει Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρι-
σης ISO με σχετικό πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, γνώση της 
Αγγλικής, IRCA Certified Lead Auditor / Auditor 
Training Course. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
alexandermoore.com, κωδ. IS.Aud.2015.

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

CASA editrice con sede a Peristeri cerca 
impiegato/a italiano madrelingua, con 
conoscenze nel settore marketing e/o economico-
finanziario, buona conoscenza inglese e capacita 
organizzative. Tel: 210 5758903, e-mail: 
segreteria@edilingua.it.

Γραμματείς-Υπάλληλοι  
Γραφείου & Υποδοχής
ΕΜΠΟΡΙΚΗ επιχείρηση με έδρα το Μοσχάτο ζητά 
νέα Υπάλληλο Γραφείου. Απαραίτητη άριστη γνώση 
Η/Υ, Αγγλικά επίπεδου proficiency, με γνώσεις 
αλληλογραφίας εξωτερικού. Προϋπηρεσία απα-
ραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: info@aandreou.
gr, τηλ: 210 4828452.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Receptionist από εταιρία καλλυ-
ντικών - παροχών στον Πειραιά. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@crystalbeauty.gr, τηλ: 210 
4120379, 210 4120380, κα Πατέστη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματεία Manager από διαφημιστική 
εταιρία. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
info@greek-advertising.com.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου ζητείται από ανώνυμη 
εταιρία με έδρα τη Μαγούλα Αττικής για πλήρη 
απασχόληση. Αποδοχές ανάλογες προσόντων. 
Βιογραφικά στο e-mail: viografika99graf@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Γραμματέας από πρακτορείο 
μοντέλων εμφανίσιμη-ευχάριστος χαρακτήρας, 
καλή γνώση και χρήση των δημοσίων σχέσεων 
γνώσεις γραμματείας με δυνατότητα ταξιδίων. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: email.
modelplant@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου από ανώνυμη 
εταιρία με έδρα τη Μαγούλα Αττικής για πλήρη 
απασχόληση. Αποδοχές ανάλογες προσόντων. 
Βιογραφικά στο e-mail: viografika99graf@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για το τμήμα διοργάνωσης συ-
νεδρίων. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια στο 
τμήμα γραμματειακής υποστήριξης των συνεδρίων. 
Γνώση κυρίως της Αγγλικής γλώσσας-γνώση 
προγραμμάτων του MS office-γνώση travel force. 
Βιογραφικά στο e-mail: secretariat@prctravel.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα νέα και ευπαρουσίαστα για 
υποδοχή εταιρίας, γραμματεία, δύο φορές την 
εβδομάδα. Ωράριο: 18:00 - 23:00. Βιογραφικά 
στο e-mail: work.publication@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φοιτητές ΑΕΙ - ΕΜΠ - ΤΕΙ για ανέβα-
σμα ειδήσεων ηλεκτρονικής μορφής εφημερίδας, 
ψηφιοποίηση κειμένων. Ωράριο δύο φορές την 
εβδομάδα 18:00 - 23:00. Σύντομο βιογραφικό 
στο e-mail: work.publication@gmail.com.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου ζητείται για λογιστήριο 
σε συσκευαστήριο φρούτων - λαχανικών, Νομός 
Αργολίδας. Τηλ: 6948 870604.

ΝΕΟΣ -α ζητείται για πρωινή απασχόληση σε δια-
φημιστικό γραφείο, με γνώσεις H/Y, για εσωτερική 
και εξωτερική εργασία, μισθός ικανοποιητικός. 
Τηλ: 210 5446460, 6975 731397.

H ΕΤΑΙΡΙΑ Alexander Moore παροχής υπηρεσιών 
οργάνωσης επιθυμεί να προσλάβει άτομα νέα 
για τη γραμματειακή υποστήριξη της εταιρίας. 
Ικανοποιητικές οικονομικές αποδοχές. Βιογρα-
φικά e-mail: hr@alexandermoore.com, ένδειξη: 
AMGR/02/2015.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ με 3 εμπορικά υποκαταστήματα 
για το εμπορικό τμήμα ζητά 5 άτομα με γνώσεις 
και εμπειρία στη γραμματεία και στον εμπορικό 
τομέα. Σταθερός μισθός, δώρα ταξίδια. Τηλ: 212 
6872360.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος με άριστη γνώση Αγγλικών 
και τυφλό σύστημα γραφής (H/Υ) για customer 
support και συγγραφή περιεχομένου σε e-shop 
με αντικείμενο το αυτοκίνητο. Βιογραφικά στο 
e-mail: megacc29@yahoo.com.

ΤΟ MEDISYSTEM στην Κηφισιά επιθυμεί να 
προσλάβει Receptionist. Απαραίτητα προσό-
ντα: Εμπειρία 3 ετών, γνώση H/Y, τιμολόγησης, 
επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά. Βι-
ογραφικά στο e-mail: medisystem.kif@gmail.
com, τηλ: 210 8013803.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διαχειριστής Ιστοσελίδων joomla, 
από εταιρία για εργασία στο σπίτι. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@booking-greece.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας από την εταιρία Νοva 
health LTD ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@novahealth.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 8 Υπάλληλοι Γραφείου για μο-
νάδα ηλεκτρικής αεργό ισχύ για: Γραμματεία, 
τηλεφωνικό κέντρο, ρεσεψιόν, αποθήκη. Ευ-
έλικτα ωράρια: 8ωρα, 6ωρα, 4ωρα, πρωινά ή 
απογευματινά. Δεκτοί φοιτητές, συνταξιούχοι. 
Τηλ: 211 9964015.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία στη Νέα Κηφισιά ζητά 
Υπάλληλο Γραφείου με άριστη γνώση Αγγλι-
κών, επιθυμητή γνώση τιμολόγησης, απόφοιτος 
ΤΕΙ. Βιογραφικά στο e-mail: n.prodromidis@
alphadynamic.eu, fax: 211 2686837.

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Hytra ζητά άτομο για γραμμα-
τειακή υποστήριξη και πωλήσεις εκδηλώσεων. 
Προϋπηρεσία επιθυμητή σε ξενοδοχείο ή εστια-
τόριο. Γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
pediaditis@hytra.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Υπάλληλος Γραφείου για μερική 
απασχόληση. Να πληρεί τις προϋποθέσεις για 
voucher ή να έχει voucher. Κάτοικος Β. Προαστί-
ων. Βιογραφικά στο e-mail: jkarvelj@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου από εταιρία 
πράσινου καφέ για νομικό, λογιστήριο, ρεσεψιόν, 
γραμματεία. Σταθερός μισθός, 6ωρο, 4ωρο πρωινό 
ή απογευματινό. Τηλ: 212 6872575.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου από εκδοτική-
διαφημιστική, με εμπειρία και ικανότητα στο 
χώρο των δημοσίων σχέσεων. Θα προτιμηθεί 
με εμπειρία από τη διοργάνωση εκδηλώσεων. 
Ωράριο: 10:00 - 16:00. Τηλ: 210 3801619.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου από εταιρία 
κούριερ με γνώσεις Αγγλικών - Η/Υ. Προϋπη-
ρεσία σε εταιρία courier επιθυμητή, με κάρτα 
ανεργίας. Ωράριο: 10:00 - 17:00. E-mail: s@
skynetworldwide.gr, τηλ: 210 9966661.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες Υπάλληλοι Υποδοχής για θέση 
υποδοχής σε κεντρικό κατάστημα στην Αθήνα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@olympiacroissant.gr.

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

H ALMECO Α.Β.Ε.Ε. ηγέτης στο επαγγελματικό 
έπιπλο, ζητά Γραμματεία Πωλήσεων - Reception 
για το κατάστημα της Αθήνας. Άριστη γνώση 
Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ. Βιογραφικά στο 
e-mail: athensshowroom2@almeco.gr, κωδ: ΠR.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου από όμιλο 
επιχειρήσεων για εσωτερική θέση γραφείου σε 
νεοσύστατο τμήμα. Άμεση πρόσληψη και σταθερός 
μισθός. Τηλ: 212 6872450.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ με χειροποίητα χαλιά ζητεί Γραμμα-
τέα με γνώσεις Αγγλικών, ευχέρεια στις πωλήσεις, 
part time. Περιοχή Κηφισιά. Τηλ: 210 2834780, 
ώρες επικοινωνίας 10:30-21:00. 

ΟΜΙΛΟΣ Επιχειρήσεων ζητά Υπάλληλους Γραφεί-
ου για εσωτερική θέση γραφείου σε νεοσύστατο 
τμήμα. Άμεση πρόσληψη, σταθερός μισθός. Τηλ: 
212 6872565.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ κατάστημα αυτοκινήτου, ζητά 
E-shop Assistant και Customer Support. Άριστη 
γνώση Aγγλικών και χειρισμού Η/Υ, γνώσεις στο 
χώρο του αυτοκινήτου. Βιογραφικά στο e-mail: 
megacc29@yahoo.com.

ΝΕΑ ζητείται από εταιρία χονδρικής πώλησης 
οπτικών ειδών, με σχετική εμπειρία στην έκδο-
ση τιμολογίων, καλό χειρισμό H/Y και βασικές 
λογιστικές γνώσεις. Τηλ: 210 9404106, fax: 
210 9404489.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ πωλήσεων ζητά Υπάλληλους Γρα-
φείου με γνώσεις Η/Υ, office, internet, Αγγλικά, 
για εργασία σε όμιλο εταιριών. Βιογραφικά στο 
e-mail: sales@galaxynet.gr.

Marketing-Δημόσιες ςχέσεις 
-Διαφήμιση
WE ARE LOOKING for an Analyst with 7+ years 
of research experience with background in 
Psychology and Sociology or Marketing. Good 
English. CVs: info@theworkshop.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με πτυχίο Marketing ή Διαφή-
μισης με οργανωτικές ικανότητες, καλή γνώση 
Αγγλικών και χρήση Η/Υ.(Microsoft Office). Επι-
θυμητή προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
logistirio@mms-adv.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα δραστήρια για μερική ή πλήρη 
απασχόληση για τομείς marketing και εξυπη-
ρέτηση πελατών. Άμεσο ξεκίνημα. Βιογραφικά 
στο e-mail: bizwork.hbl@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για part time απασχόληση 
στον κλάδο της διαφήμισης και του marketing. 
Παρέχεται εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimitrakopouloschris@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Δικτυωτές για την ανάπτυξη του πιο 
κερδοφόρου προγράμματος δικτυακού marketing 
σε συνεργασία με internet marketing. Δεν αφορά 
πωλήσεις προϊόντων. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimitrakopouloschris@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου από διαφη-
μιστική εταιρία στο τμήμα ενημέρωσης διαφή-
μισης. Σταθερός μισθός, bonus, ασφάλιση. Τηλ: 
6986 155896.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Marketing Manager από εταιρία ορ-
γάνωσης εκθέσεων με 10ετή εμπειρία και άνω, 
στο χώρο του marketing. Βιογραφικά στο e-mail: 
lineaexhibitions@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Επιχειρηματικός Συνεργάτης με 
εμπειρία στις πωλήσεις ή δημόσιες σχέσεις 
από ομάδα marketing που επεκτείνεται. Επιθυ-
μητή γνώση ίντερνετ. Βιογραφικά στο e-mail: 
elefteriapantazi@yahoo.gr, τηλ: 6944 156084.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για συνεργασία στο χώρο 
του internet και του marketing. Επιθυμητή η 
γνώση Η/Υ και marketing. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimitrakopouloschris@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α από ανερχόμενη εταιρία στο 
χώρο της διαφήμισης μέσω των social media 
για την προώθηση των υπηρεσιών της για άμεση 
συνεργασία. Προσφέρεται μισθός και bonus. Tηλ: 
6945 678910, κος Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για την ανάπτυξη project 
(network marketing) σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η 
ανάπτυξη δικτύων αποτελεί πλέον την επιχείρηση 
του 21ου αιώνα. Τηλ: 6980 065509.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου από εκδοτική-
διαφημιστική, με εμπειρία και ικανότητα στο 
χώρο των δημοσίων σχέσεων. Θα προτιμηθεί 
με εμπειρία από τη διοργάνωση εκδηλώσεων 
Ωράριο: 10:00 - 16:00. Τηλ: 210 3801619.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α με γνώσεις marketing για 
πωλήσεις χονδρικής στην περιοχή της Αθήνας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@elegance.gr, τηλ: 
2310 870611.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Digital Marketing-Social Media 
Marketing και Google Ads υποψήφιος που να 
έχει τουλάχιστον 3ετή εμπειρία στη διαφήμι-
ση-άριστη γνώση των social media (webpage-
facebook-twitter-linkedIn-Google Ads-e-mail 
marketing κλπ). Τηλ: 6971 966986.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων - 
Εξυπηρέτησης Μεγάλων Πελατών από όμιλο 
εταιριών για άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο 
e-mail: job@galaxynet.gr, κωδ: 1275.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Marketing διαφημιστικής 
εταιρίας για την προώθηση νέων προϊόντων. 
Απαραίτητα: κάτοχος πτυχίου marketing, 5ετή 
προϋπηρεσία, γνώσεις γραφικών τεχνών, άριστη 
ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας. 
E-mail: manager@genesisadv.gr.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά άτομα για στε-
λέχωση ομάδας marketing για παραγωγή και 
καταχώριση διαφήμισης σε ηλεκτρονικό οδηγό 
αναζήτησης. Σταθερός μισθός και ΙΚΑ. Τηλ: 210 
6454406, ώρες: 11:00 - 15:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Προμηθειών. Καθήκοντα: 
Επικοινωνία με υπάρχοντες προμηθευτές και 
έρευνα για νέους, παρακολούθηση και ανα-
πλήρωση αποθεμάτων υλικών, διαχείριση και 
πληρωμές προμηθευτών. Βιογραφικά στο e-mail: 
fd@nikolidakisgroup.gr, τηλ: 2262 081440.

COMPANY in the exhibition and events industry, 
seeks Sales & Marketing Representative. 
Requirements: college-university education, 
excellence in English speaking-writing, very 
customer service orientated, excellent microsoft 
office ans PC skills. CVs: info@prokaki.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με άνεση επικοινωνίας 
- καλή εμφάνιση και εμπειρία στις δημόσιες 
σχέσεις, για στελέχωση εταιρίας με έδρα το 
Μοσχάτο. Βιογραφικά στο e-mail: mm_newst@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ AdWords Campaign Manager με 
έδρα το Χαλάνδρι. Μόνο πελάτες εξωτερικού. 
Οπωσδήποτε: Σκέψη business, native, Αγγλικά, 
2ετή εμπειρία adwords, πιστοποίηση adWords. 
Προαιρετικά: πιστοποίηση analytics, Γαλλικά, 
Γερμανικά. Βιογραφικά στο e-mail: hgesia@
gmail.com.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Στελέχη για Δικτυακό Marketing 
(MLM) νέας αντιπροσωπείας Αμερικάνικης 
εταιρίας προϊόντων και υπηρεσιών. Απαραί-
τητα γνώση Η/Υ, οργάνωση, επικοινωνιακές 
ικανότητες, διαχείριση ανεξάρτητης συνεργασίας. 
Προϋπηρεσία επιθυμητή Βιογραφικά στο e-mail: 
manosgroupmlm@gmail.com, θέση: M1-sk.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι για παραγωγή διαφήμισης 
σε κατάλογο αγοράς. Προϋπηρεσία επιθυμητή. 
Βιογραφικά στο e-mail: vp@windeals.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πτυχιούχοι Management, Marketing 
με μεταπτυχιακά από εκπαιδευτικό κέντρο για 
επιμέλεια φοιτητικών εργασιών. Βιογραφικά στο 
e-mail: diplomaline@yahoo.gr, τηλ: 210 9211527.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με όρεξη για δουλειά, στό-
χους και θέληση για επιτυχία για στελέχωση 
των τμημάτων διαφήμισης, πωλήσεων και 
management συνεταιρισμού. Βιογραφικά στο 
e-mail: k.skourtas@globalassociation.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών Online Marketing, 
web vision plus, ζητά Digital Marketing και SEO 
Specialist για εργασία από το χώρο τους. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@webvisionplus.com.

Λογιστές -Υπάλληλοι  
Λογιστηρίου-μηχανογράφηση
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή σε επίπεδο proficiency. 
Γνώστης κεφαλαίου, οδηγός αυτοκινήτου και 
μηχανής στον Πειραιά. Τηλ: 6932 885828.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή για μερική απασχόληση 
από βιομηχανία στη Σίνδο. Τηλ: 2310 535685.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με 8ωρη απασχόληση 
στο Γέρακα. Προϋπηρεσία ενός έτους στην τήρηση 
εμπορικής διαχείρισης και γενικής λογιστικής σε 
ERP εφαρμογές. Γνώση office-outlook-Αγγλικών. 
Ε-mail: logistirio@mifo.gr, fax: 210 6615989.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από λογιστικό γραφείο 
με καλή γνώση εργατικών, φορολογίας, εισοδή-
ματος, ΚΦΑΣ, ΦΠΑ και excel-word. Βιογραφικά 
στο e-mail: d.stamargas@taxismanager.gr.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία Α.Ε. στο Κορωπί ζητά Βο-
ηθό Λογιστή. Προϋπηρεσία 5 ετών σε βιβλία 
Γ’ κατηγορίας, πολύ καλή γνώση Excel. Χρήση 
ERP orama θα θεωρηθεί προσόν. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@compupress.gr, κωδ: FIN0215.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής για Φοροελεγκτική εταιρία 
στο Γέρακα. Βιογραφικά στο e-mail: logistirio@
mifo.gr, fax: 210 6615989.

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ πεπειραμένη ζητείται από βιοτεχνία 
ενδυμάτων για βιβλία Γ’ κατηγορίας. Περιοχή 

Καλλιθέα. Τηλ: 6944 223813.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στη Νίκαια ζητεί Λογιστή 
με άδεια Α’ τάξης, για μισθοδοσία και βιβλία Γ’ 
κατηγορίας, για κάποιες ώρες της εβδομάδας 
κατόπιν συνεννόησης. Τηλ: 210 4949600, 6974 
701287.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή ζητείται για λογιστικό γραφείο 
για μερική απασχόληση, με δυνατότητα έκδοσης 
τιμολογίου και κάτοχος δικύκλου. Βιογραφικά 
στο e-mail: nikoligd@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος ως Βοηθός Λογιστή με εμπειρία, 
από περιοχή Γλυφάδας - Βούλας. Βασικός μισθός. 
Τηλ: 6944 468333.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή για λογιστικό γραφείο 
με 2 - 4 έτη προϋπηρεσία σε Β’ και Γ’ βιβλία, 
μισθοδοσία, φορολογικές δηλώσεις. Βιογραφικά 
στο e-mail: alespap@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ απόφοιτος Υπάλληλος Λογιστηρίου 
ΙΕΚ-ΤΕΙ-ΑΕΙ με άριστη γνώση Word-Excel και 
γενική γνώση λειτουργίας βάσεων δεδομένων 
και διαχείρισης - διακίνησης αποθήκης και εμπο-
ρικών προγραμμάτων (Navision). Βιογραφικά 
στο e-mail: mara@ileanamakri.com.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο, στην Καβάλα ζητά άτομο 
για εργασία πτυχιούχο οικονομικής σχολής, για 
πλήρη απασχόληση ως Βοηθό Λογιστή. Επιθυμητή 
η προϋπηρεσία. Απαραίτητη η άδεια οδήγησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: ergasia@taxds.gr.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο, ζητά Λογιστή πτυχιούχο 
ΑΕΙ/ΤΕΙ, με 3-5 χρόνια προϋπηρεσία (σε λογι-
στικό γραφείο/λογιστήριο εταιρίας) για πλήρη 
απασχόληση. Απαραίτητες προϋποθέσεις: Άρι-
στη γνώση ενημέρωσης βιβλίων Γ’ κατηγορίας, 
προγράμματος EXTRA, λογιστική διαχείριση της 
EPSILON-NET. E-mail: nkouroupi@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογίστρια με εμπειρία από βιομηχανία 
κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης στο Κορωπί. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@olympiacroissant.gr.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία αναζητά Υπάλληλο Back 
Office Λογιστηρίου με 3ετή εμπειρία σε αντίστοι-
χη θέση. Απαραίτητα: πτυχίο ΑΕΙ οικονομικών, 
γνώση Aγγλικών και κάτοχος ΕΙΧ. Βιογραφικά 
στο e-mail: boskou@calavros.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογίστρια με προϋπηρεσία σε διπλο-
γραφικά βιβλία, φορολογικές δηλώσεις εταιριών 
και με δυνατότητες εξέλιξης στα Ελληνικά λογι-
στικά πρότυπα. Αμοιβή αναλόγως των προσόντων. 
Βιογραφικά στο e-mail: taxsard@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή πεπειραμένος με 
3ετή τουλάχιστον εμπειρία σε εμπορική εισα-
γωγική εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail info@
gavrilisgroup.eu, fax: 210 4819167, 210 4225642.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Λογιστικού Γραφείου με 
εμπειρία σε παρακολούθηση βιβλίων Β’ κατηγο-
ρίας. Επιθυμητή γνώση στα εργασιακά, πλήρες 
ωράριο. Τηλ: 6971 542560 (επικοινωνία πρωινές 
ώρες). Κα Χαρά.

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ γραφείο στην Κηφισιά ζητά 
Λογίστρια για τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας και 
καλός γνώστης εργατικών, αμοιβή με τιμολόγιο. 
Βιογραφικά στο e-mail: derman1s@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Λογιστηρίου με προϋπη-
ρεσία στον κλάδο από κατασκευαστική εταιρία 
στην περιοχή των Οινοφύτων. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv@pafos.gr, τηλ: 2262 031919.

H ETEA AE αντιπροσωπεία VW-AUDI στη Θεσ-
σαλονίκη ζητά για προσωρινή εργασία, Υπάλληλο 
Γραφείου - Λογιστηρίου με γνώσεις λογιστικής, 
ικανότητα επικοινωνίας και επαφής με πελάτες. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
zinomesi@etea.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή σε βιομηχανική εταιρία 
χρωμάτων με προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. 
Βιογραφικά στο e-mail: n.kechagia@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ διαχείρισης ακίνητης περιουσίας 
ζητά Υπάλληλο Λογιστηρίου, απόφοιτο ΑΕΙ/
ΤΕΙ (οικονομικών/λογιστικής κλπ) για 6μηνη 
απασχόληση. Απαραίτητη προϋπηρεσία, άριστη 
γνώση Αγγλικών/Η/Υ (MS office και κυρίως Excel 
- κεφάλαιο 5 θα συνυπολογιστεί). Βιογραφικά 
στο e-mail: aris.pantos@cbre.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από ξενοδοχειακή 
εταιρία για εργασία στην Πάλαιρο. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία 2 ετών και γνώση Αγγλικών. Βιο-
γραφικά στο e-mail: acc.job.offer@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου από ΑΕ διε-
θνών μεταφορών για πλήρη απασχόληση στο 
τμήμα του λογιστηρίου. Απαραίτητες γνώσεις 
Αγγλικών Η/Υ και αντίστοιχο πτυχίο. Προϋ-
πηρεσία επιθυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: 
cvtranssubmit@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Λογιστές - Φοροτεχνικοί, νέοι 
απόφοιτοι οικονομικών σχολών για απόκτηση 
εργασιακής εμπειρίας σε διπλογραφικά βιβλία, 
μηχανογράφηση, φοροτεχνικά. Βιογραφικά στο 
e-mail: Hraklitos@the.forthnet.gr, τηλ: 2310 
275605, κος Ηράκλειτος κέντρο λογιστικής.

μικρές Αγγελίες Εργασίας
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Οικονομικά ςτελέχη- 
Ελεγκτές-Φοροτεχνικοί
Η 2G FACILITY Management δραστηριοποιεί-
ται στον τομέα της ανακύκλωσης, ζητά άμεσα 
έμπειρους επαγγελματίες, με εμπειρία 1 έτους. 
Απαραίτητη αίτηση voucher «Κατάρτιση ανέρ-
γων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με 
υποχρεωτική-εγγυημένη απασχόληση». E-mail: 
eleventaki@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών ζητά Λογιστή Α’ 
τάξης με γνώσεις Φοροτεχνικού και οργάνωσης 
λογιστηρίου για εσωτερική απασχόληση. Παροχές: 
μισθός και ασφάλιση. Συστάσεις απαραίτητες. 
Βιογραφικά στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Λογιστές - Φοροτεχνικοί, νέοι 
απόφοιτοι οικονομικών σχολών για απόκτηση 
εργασιακής εμπειρίας σε διπλογραφικά βιβλία, 
μηχανογράφηση, φοροτεχνικά. Βιογραφικά στο 
e-mail: Hraklitos@the.forthnet.gr, τηλ: 2310 
275605, κος Ηράκλειτος κέντρο λογιστικής.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για οικονομική παρακολούθηση 
έργων ΕΣΠΑ 2007-2013 και ΕΣΠΑ 2014-2020. 
Προϋποθέσεις: Απόφοιτος ΑΕΙ οικονομικών, άριστη 
γνώση Αγγλικής, άριστη γνώση Η/Υ, 4ετής προ-
ϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@fhw.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικονομολόγος στο οικονομικό τμήμα 
τουριστικής εταιρίας για έκδοση μισθοδοσίας, 
τήρηση λογιστικής και δωρεάν εκπαίδευση εις 
βάρος της εταιρίας. Βιογραφικά στο e-mail: info@
aurinkomatkatgr.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πτυχιούχοι Οικονομολόγοι με μετα-
πτυχιακά από εκπαιδευτικό κέντρο για επιμέλεια 
φοιτητικών εργασιών. Βιογραφικά στο e-mail: 
diplomaline@yahoo.gr, τηλ: 210 9211527.

Χρηματοοικονομικά- 
Ασφαλιστικά-Real Estate
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντονιστής Ασφαλιστικών Συμβούλων 
(Unit Manager) από πολυεθνική, με εμπειρία στην 
ασφαλιστική ή στην τραπεζική αγορά προκει-
μένου να αναλάβει καθήκοντα Unit Manager. 
Παρέχονται: υψηλές σταθερές αποδοχές. E-mail: 
jobforthepeople@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Πωλήσεων Χρηματοοι-
κονομικών από πολυεθνική για Θεσσαλονίκη. 
Σταθερές αμοιβές. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobforthepeople@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ασφαλιστικός Υπάλληλος με εμπει-
ρία και προϋπηρεσία στο χώρο για πρακτορείο 
ασφαλειών. Τηλ: 6932 244941.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σοβαροί Συνεργάτες από εταιρία δια-
χείρισης ακινήτων στα βόρεια προάστια. Επιθυμητό 
προϋπάρχον πελατολόγιο. Ανταγωνιστικά πακέτα 
προμηθειών. Βιογραφικά στο e-mail: properties.
landbank@gmail.com, τηλ: 210 6120404.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας από 
εταιρία Real Estate, με γνώμονα τη διαρκή βελτί-
ωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Προσφέ-
ρονται ανταγωνιστικά πακέτα προμηθειών-διαρκής 
και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση-προοπτικές 
εξέλιξης. Ε-mail: properties.landbank@gmail.
com, τηλ 210 6120404.

Η CAPITAL DYNAMIC ζητά για συνεργασία 
Επαγγελματία με πελατολόγιο, για χρηματι-
στήριο ή και διαχείριση κεφαλαίων. Προσφέ-
ρονται: Άριστες συνθήκες εργασίας και υψηλές 
επιστροφές προμηθειών. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@capitaldynamic.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ασφαλιστικός Σύμβουλος με εμπειρία 
στον κλάδο ζωής και υγείας, για να προωθήσει 
στο υπάρχον πελατολόγιο μεγάλου ασφαλιστικού 
πρακτορείου γενικών ασφαλίσεων, τον κλάδο 
υγείας. Σταθερή συνεργασία, σίγουρη επιτυχία. 
Απόλυτη εχεμύθεια. E-mail: info@welcome.net.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές - Σύμβουλοι Ακίνητης 
Περιουσίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Δι-
άθεση-ενεργητικότητα για εργασία. Παρέχουμε 
υψηλό εισόδημα μισθό και καλύτερη προμήθεια 
αγοράς. Fax: 2310 420369, τηλ: 2310 334001.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με διάθεση για εργασία και 
ικανότητες επικοινωνίας για το τμήμα πωλήσεων 
μεσιτικής εταιρίας για υπόδειξη ακινήτων στην 
περιοχή κατοικίας τους. Τηλ: 210 8040505.

ΕΤΑΙΡΙΑ Συμβούλων Επιχειρήσεων αναζητά 
Συνεργάτη για μόνιμη απασχόληση. Απαραίτητα 
προσόντα πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μικρή 
εμπειρία στον κλάδο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@ycp.gr, τηλ: 210 7700583.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Customs Globalbroker από μεγάλο 
εκτελωνιστικό γραφείο με ECDL, ACCESS expert 
και με άριστα Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
vlachos_vas@globalbrokers.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Στελέχη Πωλήσεων από ΑΤΕ ασφα-
λιστική για ανάπτυξη και διαχείριση πελατολογίου. 
Προσωπικό γραφείο-εκπαίδευση-πιστοποίηση 
από την τράπεζα Ελλάδας, ρύθμιση ωραρίου 
απασχόλησης και απολαβές σύμφωνα με τους 
στόχους σας. Τηλ: 210 3215595.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ασφαλιστικοί Υπάλληλοι για άμεση 
πρόσληψη, απόφοιτοι οικονομικών σχολών ή 
πρώην τραπεζικοί από μεγάλη ασφαλιστική εταιρία 

για στελέχωση ειδικού τμήματος. Ασφάλεια - 
προμήθειες - bonus - εξέλιξη. Βιογραφικά στο 
e-mail: ggeorgakopoulos@europisti.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές, Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι 
ή Πράκτορες για συνεργασία με καινοτόμα δίκτυα 
πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: simvoulos@
outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνέταιρος - Συνεργάτης από εν 
λειτουργία πρακτορείο ασφαλειών, με άδεια 
Ασφαλιστή. Βιογραφικά στο e-mail smnewdeal@
gmail.com.

τεχνικοί & μηχανικοί Η/Υ-
Δικτύων -τηλεπικοινωνιών
ΑΝΩΝΥΜΗ τηλεπικοινωνιακή εταιρία ζητά 
Πτυχιούχους Ηλεκτρονικών - Τηλεπικοινωνι-
ών ή παρεμφερές, με καλή γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: ergafon@ergafon.gr, 
θέμα εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

H ALFANET Α.Ε ζητά να προσλάβει Τεχνικό H/Y 
και Δικτύων. Απαραίτητη η 3ετής τουλάχιστον 
εμπειρία στην επισκευή και συντήρηση Hardware. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@alfanet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τεχνικοί H/Y - Ηλεκτρονικοί για 
επισκευές μικρών H/Y και κινητών συσκευών 
για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητη προϋπη-
ρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: hr@mobiwiki.
gr, κωδ: ΗΜΒΒ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τεχνικοί - Ηλεκτρονικοί, για επι-
σκευές Η/Υ και κινητών συσκευών σε επίπεδο 
πλακέτας, για εργασία πλήρους απασχόλησης. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@mobiwiki.gr, κωδ: ΗΤΕΑ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Εκτυπωτών - Μελανιών - 
Τόνερ από εταιρία στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. 
Βιογραφικά στο e-mail: grigoris@burn-out.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία πληροφορικής στην Αργυ-
ρούπολη, Τεχνικός Πολυμηχανημάτων και H/Y. 
Απαραίτητα Αγγλικά, δίπλωμα αυτοκινήτου και 
μηχανής. Τηλ: 210 9949140, ώρες: 09:00 - 15:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Εγκαταστάσεων Δικτύων, 
από εταιρία ηλεκτρονικών εφαρμογών με έδρα τη 
Σαντορίνη. Απαραίτητη προϋπόθεση κάρτα ανερ-
γίας και προϋπηρεσία. Προσφέρεται πλήρης απα-
σχόληση, ικανοποιητικές αποδοχές και διαμονή. 
Βιογραφικά στο e-mail: fielectronics@yahoo.gr.

H ΕΤΑΙΡΙΑ Laptopolis ζητά Τεχνικό με γνώσεις 
rebelling για το κατάστημα μας στη Θεσσαλονίκη. 
Βιογραφικά στο e-mail: servicelaptopolis@gmail.
com, τηλ: 2310 901030.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός H/Y με εμπειρία στην επι-
σκευή laptop, mac, smartphones από δίκτυο 
τεχνικής υποστήριξης με 5ετή προϋπηρεσία, 
καλή γνώση Αγγλικών, δίπλωμα οδήγησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@texnikoi.com με 
την ένδειξη «LAPFULL». Τηλ: 211 5004055.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Η/Υ για τη θέση του Υπεύ-
θυνου Τμήματος ΙΤ για πλήρη απασχόληση. Απα-
ραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@mobiwiki.gr, κωδ: ΥΤΙΒ.

IT TECHNICIAN to respond and resolve 
emergency IT requests. This includes after - hours 
monitoring for emergency calls on a rotating 
schedule. CVs: g.demos@cityu.gr.

Προγραμματιστές-Αναλυτές 
- Ανάπτυξη Εφαρμογών Web
Η LINK TECHNOLOGIES ζητά Web Developer 
με: Άριστες γνώσεις PHP, Jquery, Html5, Css3, 
Sql. Επιθυμητή η γνώση Linux. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@link-tech.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τελειόφοιτος Πληροφορικής πανεπι-
στημίου-ΤΕΙ, έμπειρος, να διαμένει υποχρεωτικά 
στους Αμπελόκηπους - Ψυχικό - Μαρούσι (βόρεια 
προάστια), για μερική πρωινή απασχόληση. Βιο-
γραφικά στο e-mail: nosos@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος /η Senior Web Developer που 
να γνωρίζει PHP, MySQL, JavaScript, Wordpress, 
WooComerce για εταιρία πληροφορικής. Προαι-
ρετική γνώση photoshop ή fireworks. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@ibs.gr, κωδ: DEV01.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Προγραμματιστές με άριστη γνώση 
html, css, php, sql, joomla, για σχεδίαση και 
συντήρηση ιστοσελίδων, από εταιρία με ανάπτυξη 
εφαρμογών internet. Βιογραφικά στο e-mail: 
work.publication@gmail.com.

Α COMPANY is looking for Software-Web 
Developers. ΑΕΙ/ΤΕΙ graduates for full time 
employment. Required working knowledge 
of Java-PHP-SQL-Linux-Javascript. Desired 
experience in Oracle and a CMS like Wordpress 
or Liferay. CVs: hr@synergic.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος /η με γνώσεις διαχείρισης 
e-shop (Web Administrator). Βιογραφικά στο 
e-mail: info@elegance.gr, τηλ: 2310 870611.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ψάχνει άτομο για προ-
γραμματισμό εφαρμογών σε cloud/web (εμπειρία 
σε PHP). Βιογραφικά στο e-mail: jobs@solidiris.
com, τηλ: 210 5325822.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Designer/Developer, έμπειρος-
υπεύθυνος-ικανός στη δημιουργία και τη διαχεί-
ριση περιεχομένου, S.E.O. και internet marketing, 
από εταιρία για πλήρη απασχόληση σε γραφείο 
των Νοτίων Προαστίων. Βιογραφικά στο e-mail: 
johnstewartabcd@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Java Developer από εταιρία ασφάλειας 
πληροφορικής. Πλήρης απασχόληση. Απαραίτη-
τες γνώσεις προγραμματισμού Java (Netbeans, 
Eclipse, IDEA)/HTML/CSS/PHP, λειτουργικά 
συστήματα Windows/Unix, γνώση Αγγλικών. 
Επιπλέον γνώσεις σε Web-Application Servers/
Databases/C#/C++ θα εκτιμηθούν. E-mail: info@
sunrisetech.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer / Programmer, 
κάτοχος πτυχίου πληροφορικής ή θετικών 
επιστημών. Προσόντα: ΗTML 5, CSS 3, PHP, 
MySQL-JavaScript. Προϋπηρεσία σε ανάπτυξη 
εφαρμογών και websites θα εκτιμηθεί. E-mail: 
hr@brainbox.gr. κωδ: JNRDEV01.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer έμπειρος με άριστη 
γνώση PHP, jQuery, Front-End-Development, 
mySql, javascript, HTML5, CSS, και Αγγλικά για 
δημιουργίες και συντηρήσεις portals. Βιογραφι-
κά με portfolio στο e-mail: cvjobslinks@gmail.
com, κωδ: wzx.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματίστρια νέα με άριστα Αγ-
γλικά και πτυχίο Προγραμματιστή. Βιογραφικά 
στο e-mail: vlachos_vas@globalbrokers.gr.

Η ALFANET A.E ζητά να προσλάβει Προγραμ-
ματιστή - Αναλυτή Βάσεων Δεδομένων για την 
ανάπτυξη custom εφαρμογών για τις ανάγκες της 
επιχείρησης. Βιογραφικά στο e-mail: hr@alfanet.gr.

H ALEXANDER MOORE επιθυμεί να προσλάβει 
IT Business Consultant. Απαραίτητα προσόντα: 
Πτυχίο θετικής ή οικονομικής κατεύθυνσης, επι-
θυμητή η γνώση MS SQL. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@alexandermoore.com, κωδ: Ε.IT.2015/02.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Προγραμματιστές σε Android / iOS 
με καλή γνώση SQL και σχετική προϋπηρεσία 
για μόνιμη εργασία καριέρας. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@mobiwiki.gr, κωδ: AIDV.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής πτυχιούχος ΤΕΙ - 
ΑΕΙ, 3ετή επαγγελματική εμπειρία, για μόνιμη-
πλήρη απασχόληση-απαραίτητη εμπειρία σε 
εφαρμογές επικοινωνιών, τηλεματικής-κώδικα. 
Μισθός αναλόγων προσόντων, εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις. Fax: 210 9700557, 
τηλ: 210 9700722.

A SHIPPING COMPANY is looking for IT Assistant. 
University degree, remotely support vessels, 
board the ships and trouble shoot problems. 
Fluent in English, preferable 1-2 years experience. 
Military obligations complete. CVs: imancvs@
gmail.com, κωδ: 1520.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ακαδημαϊκός Συνεργάτης για Java / 
Android να αναλάβει την εκπόνηση σεμιναρίων 
εκμάθησης Java καθώς και ανάπτυξη εφαρμογών 
για Android. Βιογραφικά στο e-mail: university@
datalabs.edu.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Android Developer για ανάπτυξη 
εφαρμογών από εταιρία πληροφορικής. Του-
λάχιστον μία εφαρμογή ανεβασμένη στο play 
store. Βιογραφικά και portfolio στο e-mail: 
dev4app@mail.com, ώρες: 08:00-19:00. Τηλ: 
6970 023210.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής - Web Designer από 
εταιρία πληροφορικής με όρεξη και γνώσεις για 
διαχείριση e-shop. Ωράριο 10:00 - 17:00. Τηλ: 
6975 550444.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Android Developer από εταιρία 
πληροφορικής με γνώσεις Java, Android SDK, 
MYSQL, JSON, jQUERY, γνώσεις σε τεχνολογί-
ες Cross-Platform, για πλήρη απασχόληση σε 
εταιρία πληροφορικής, άμεση πρόσληψη. Τηλ: 
6980 374950.

Η JM-DATA GMBH με έδρα τη Θεσσαλονίκη ζητά 
PHP5 Developer με γνώσεις Symfony/Doctrine/
TWIG/CSS/HTML/AJAX/jQuery JavaScript/Twitter 
Bootstrap. Προσφέρονται: Σταθερός μηνιαίος 
μισθός. Βιογραφικά στα Αγγλικά και Ελληνικά 
στο e-mail: office@hcn.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Link ζητά Web Developers με άρι-
στες γνώσεις PHP, Jquery, Html5, Css3, SQL. 
Μόνιμη - πλήρης απασχόληση με άριστες συν-
θήκες εργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: info@
link-tech.gr.

H ΕΤΑΙΡΙΑ My Company Projects, αναζητά 
στη Θεσσαλονίκη: Raspberry PI Specialist για 
δημιουργία wireless sensor network με το PI. 
Προηγούμενη εμπειρία απαραίτητη. E-mail, με 
θέμα raspi_dev_thessaloniki, περικλείοντας 
πληροφορίες σχετικά με προηγούμενη εμπειρία: 
cv@mycompany.com.gr.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητά Προγραμματιστή γνώστη 
Ms Access/SQL Server για μόνιμη απασχόλη-
ση. Προαπαιτούμενο η σημαντική εμπειρία σε 
προγραμματισμό Access ή SQL. Βιογραφικά στο 
e-mail: dkonlos@mesogeos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ VB Προγραμματιστής για ανάπτυξη, 
συντήρηση και βελτίωση λογισμικού της εται-
ρίας. Βιογραφικά στο e-mail: attinfo@mail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Senior Web Developer με εμπειρία σε 

ανάπτυξη ASP.Net Web εφαρμογών σε C#, HTML/
CSS/jQuery/XML. Καλή γνώση web services, 
aDO.nET και SQL βάσεων δεδομένων και γνώση 
Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: segreteria@
edilingua.it.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ RDC Informatics ζητά Web Designer 
HTML / CSS Author - Developer για πλήρη απα-
σχόληση στην Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@rdc.gr, fax: 210 5150256.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer έμπειρος με άριστη 
γνώση PHP, jQuery, Front-End-Development, 
mySql, javascript, HTML5, CSS, Αγγλικά για 
δημιουργίες και συντηρήσεις διεθνών portals. 
Βιογραφικά με portfolio στο e-mail: cvjobslinks@
gmail.com, κωδ: wzx.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πτυχιούχοι Πληροφορικής με μετα-
πτυχιακά από εκπαιδευτικό κέντρο για επιμέλεια 
φοιτητικών εργασιών. Βιογραφικά στο e-mail: 
diplomaline@yahoo.gr, τηλ: 210 9211527.

H ALEXANDER Moore SA(Sap Gold Partner) 
επιθυμεί να προσλάβει CRM Assistant για την 
υποστήριξη σε marketing projects-διαχείριση 
σχέσεων με πελάτες (CRM). Πλήρης απασχόληση, 
σταθερές αποδοχές. E-mail: hr@alexandermoore.
com, κωδ: CRM/2015.02.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής βιομηχανικών ηλεκτρονικών 
ζητά έμπειρο Προγραμματιστή Εφαρμογών σε 
microcontrollers. Απαραίτητη η γνώση προγραμ-
ματισμού σε C και C++. Προσφέρεται πλήρης 
απασχόληση. Επιθυμητή σχετική εμπειρία και 
καλή γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
ps@indinf.gr.

Γραφίστες-Διακόσμηση 
-τέχνες-Δημιουργικό
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τραγουδιστές /τριες για δισκογρα-
φία. Προσφέρονται: studio στη Θεσσαλονίκη, 
χιλιάδες μαγαζιά για live εμφανίσεις σε όλη την 
Ελλάδα, πλούσια καριέρα, αναγνωρισιμότητα. 
E-mail: paskedi@paskedi.gr, fax: 2310 932431, 
τηλ: 2310 932420.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ζητά άμεσα άτομο για φασόν. Ερ-
γασία από το σπίτι, να γνωρίζει την κατασκευή 
φούντας από νήμα και να κολλάει χάρτινα κουτιά 
συσκευασίας. Τηλ: 210 4816498.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ γραφείο ζητά Γραφίστα /τρια για 
part-time. Βιογραφικά στο e-mail: anastasia@
atlasdigital.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας από εταιρία για εργασία 
από το σπίτι. Βιογραφικά στο e-mail: sales@
booking-greece.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιαστής-Γραφίστας από εταιρία 
φωτιστικών. Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ με γνώσεις φωτο-
γραφίας για τη δημιουργία εντύπου-ηλεκτρονικού 
διαφημιστικού υλικού, σχεδιασμό προϊόντων-
συσκευασίας. Πλήρης απασχόληση-σταθερές 
αποδοχές. E-mail: serpa@otenet.gr, κωδ: ΓΡ25.

ΝΕΟΣ ζητεί επαγγελματία Ζωγράφο, για μαθή-
ματα ζωγραφικής, μία φορά την εβδομάδα, με 
συγκροτημένη και σφαιρική άποψη για τέχνη, 
με ήθος, ευγένεια και αξιοπρέπεια. Τηλ: 210 
2933502, 6937 584446.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Επαγγελματίες Γραφίστες Freelancers 
που μπορούν να διεισδύσουν στο χώρο των γραφι-
κών τεχνών και της φωτογραφίας, για συνεργασία 
με υψηλές προμήθειες. Βιογραφικά στο e-mail: 
eb2b@myikona.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Dj (rock-reggae-dub-jazz-punk-
swing) για διοργάνωση event σε καινούριο μικρό 
μαγαζάκι, με σχετικά καλές δημόσιες σχέσεις, 
κατά προτίμηση από Χαλάνδρι ή γύρω περιοχές. 
Αμοιβή συζητήσιμη. Τηλ: 210 6829894, ώρες: 
11:00- 23:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιαστής /τρια με άριστες γνώσεις 
σε προγράμματα autocad 2d και autocad civil για 
πλήρη απασχόληση σε κατασκευαστική εταιρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@cantreva.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πατρονίστ για πλήρη ή μερική απα-
σχόληση, από ελληνική βιοτεχνία γυναικείων 
ενδυμάτων. Απαραίτητη η γνώση πολυπατρόν. 
Τηλ: 6978 183933.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φοιτητές - Μουσικοί με γνώσεις 
κιθάρας - μπουζούκι με έντεχνο και ρεμπέτικο 
ρεπερτόριο για παραδοσιακό καφενείο. Τηλ: 
6987 806902. Κος Δημήτρης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιαστής με προϋπηρεσία από 
ναυπηγικό - τεχνικό γραφείο γνώστης σχεδίων 
νηογνώμονα και σημαίας με καλή χρήση προγράμ-
ματος autocad για πλήρη απασχόληση. Ωράριο: 
09:00 - 17:00. Τηλ: 210 4128612.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πατρονίστ από εταιρία παραγωγής 
γυναικείων κουστουμιών. Σπουδές απαραίτη-
τα στο εξωτερικό, εμπειρία παραγωγής πατρόν, 
χρήσης προγράμματος Lectra/Gerber, ακρίβεια-
προσοχή στη λεπτομέρεια, δεξιότητα ραπτικής/
tailoring σε μπούστο. Αμοιβές 14 €/ώρα. E-mail: 
lanaliscompany@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας από εκδοτική εταιρία, με 
άριστη γνώση Quark Xpress, InDesign, Illustrator, 
Photoshop σε περιβάλλον Mac. Προϋπηρεσία, 
portfolio και εκπληρωμένες στρατιωτικές υπο-

χρεώσεις. Βιογραφικά και portfolio στο e-mail: 
orfanouxristina@hotmail.com, ώρες: 16:00 - 18:00.

ΣΤΟΥΝΤΙΟ δερματοστιξίας στην περιοχή Με-
ταμόρφωση ζητά έμπειρη Tattoo Artist για 
συνεργασία. Απαραίτητη προϋπόθεση γνώσεις 
ζωγραφικής και φυσικά δείγμα της δουλειάς 
των υποψηφίων. Τηλ: 6948 828688.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία ζητά Γραφίστα με προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 2 έτη, με καλή γνώση InDesign, 
Photoshop, Illustrator. Αγγλικά απαραίτητα 
επίπεδο proficiency. Βιογραφικά και δείγματα 
δουλειάς στο e-mail: fodrecruit@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου - Γραφίστας στη 
Ρόδο. Απαραίτητη η γνώση γραφιστικών προγραμ-
μάτων, καθώς και web design. Θα εκτιμηθεί ως 
προσόν η προϋπηρεσία. Βιογραφικά και portfolio 
στο e-mail: info@beyondgroup.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Mix Markt Greece ζητά άτομο με γνώ-
σεις Γραφιστικής (photoshop & illustrator) για 
πλήρες ωράριο 8:30 - 16:30 Δευτέρα - Παρασκευή 
στο Π.Ε.Ο Θεσσαλονίκης - Κιλκίς. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@mixmarkt.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Industrial - Product Designer - Αρχιτέ-
κτονας από μονάδα παραγωγής στη Θεσσαλονίκη. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία, γνώση Αγγλικών και 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: mhrdpτ@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας για μόνιμη ημιαπασχόληση 
και προοπτικές εξέλιξης. Προϋποθέσεις: πτυχίο 
γραφιστικής /άριστη γνώση Adobe (Illustrator, 
Photoshop, InDesign), CorelDraw. 3ετή προϋπη-
ρεσία, επαγγελματισμός, δημιουργικό πνεύμα. 
Επιπρόσθετο προσόν γνώσεις φωτογραφίας. Βι-
ογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: aa.supp.
serv1996@gmail.com.

Call Center- Εξυπηρέτηση  
Πελατών- τηλεπωλήσεις
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα άτομα για πλήρη ή μερική 
απασχόληση, ομαδικό πνεύμα, υπευθυνότητα, 
χωρίς προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
bizwork.hbl@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα για απασχόληση πρωινή 
ή απογευματινή. Εξυπηρέτηση πελατολογίου. 
Βιογραφικά στο e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ 
για απογευματινή απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για την κάλυψη τμημάτων 
συντονισμού, οργάνωσης και εποπτείας εμπο-
ρικής επιχείρησης. Βιογραφικά στο e-mail: 
trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για απασχόληση πρωινή 
ή απογευματινή. Εξυπηρέτηση πελατολογίου. 
Βιογραφικά στο e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εταιρία τροφίμων για 
διάφορα τμήματα, μερική απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα άμεσα για μερική ή πλήρη 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνήτριες στο χώρο της επι-
κοινωνίας με βασικές γνώσεις H/Y. Θα δωθεί 
εκπαίδευση, βασικός μισθός, και ασφάλιση 
για 8 ώρες. (Απαραίτητη ταυτοποίηση φυσικού 
προσώπου). E-mail: tracerpromo@yahoo.com, 
τηλ: 6988 073803.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου φοιτητές /
τριες από όμιλο εταιριών ιατρικών σχολών για 
διαφήμιση προϊόντων υγείας. 4ωρη εργασία, 
σταθερός μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 6986 155896.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου από Α.Ε των 
Βορείων Προαστίων για το τμήμα ενημέρωσης 
εξυπηρέτησης πελατών. 4ωρη εργασία, σταθερός 
μισθός, bonus, ασφάλιση. Τηλ: 6986 155896.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης /τρια, για παροχές υπη-
ρεσιών. Τηλ: 6944 361329.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νεαρά άτομα με γνώσεις internet 
για εργασία μέσα από το σπίτι. Δεν αφορά πω-
λήσεις προϊόντων. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimitrakopouloschris@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα έμπειρα σε σταθερή τηλεφωνία 
για άμεση πρόσληψη. Ωράριο: 6ωρο -8ωρο. Τηλ: 
210 8254282, 210 6456304.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φοιτητές /τριες για τηλεφωνικό 
κέντρο στο Μαρούσι. Άριστο περιβάλλον, στα-
θερός μισθός, ασφάλιση. Τηλ: 6986 155896.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου για άμεση 
πρόσληψη από εταιρία στο Μαρούσι με άνεση 
λόγου και ευχάριστη προσωπικότητα. Πενθήμε-
ρη εργασία, υψηλές αποδοχές, ΙΚΑ. Τηλ: 6987 
712232.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για τηλεφωνική προώθηση 
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας - telemarketing 
με ανάλογη προϋπηρεσία σε call center με προτί-
μηση γνώσεις H/Y (windows/ms office) επίτευξη 
στόχων-επικοινωνία-διαπραγματευτική ικανότητα. 
Ε-mail: hr@3wtrans.gr.
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CALL CENTER εξειδικευμένο στη σταθερή και 
κινητή τηλεφωνία ζητεί άτομα για άμεση πρό-
σληψη. Πλησίον μετρό Αμπελοκήπων. Τηλ: 210 
8254282, 210 6456304.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Alphanet Group, ζητά Υπάλληλους 
Τηλεφωνικών Επικοινωνιών σταθερής και 
κινητής τηλεφωνίας, προϋπηρεσία επιθυμητή. 
Πενθήμερη απασχόληση, μισθός, ασφάλιση, 
bonus. Βιογραφικά στο e-mail: alpha_netox@
hotmail.com, τηλ: 211 1095600.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται με βασικές γνώσεις internet 
ως Ανεξάρτητοι Συνεργάτες στον τομέα της ευε-
ξίας. Πλήρες ή μερική απασχόληση, δυνατότητα 
εργασίας από το σπίτι. Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία από το σπίτι 
για μόνιμη απασχόληση. Γνώσεις Η/Υ, internet, 
facebook, tripadvisor. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv@booking-greece.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία πρώτης ή δεύ-
τερης απασχόλησης. Δεν απαιτούνται πτυχία ή 
εξειδικεύσεις, το μόνο που χρειάζεται είναι υπευ-
θυνότητα. Ωράριο ευέλικτο. Τηλ: 6944 372380.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνητές /τριες για σταθερή 
και κινητή τηλεφωνία. Τηλ: 2310 539840.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα 3 άτομα για πλήρη απασχό-
ληση. Απαραίτητες βασικές γνώσεις ίντερνετ. 
Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@gmail.com, 
τηλ: 698 6212664.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μορφωμένη συνταξιούχος για 4ωρη 
απογευματινή συνεργασία. Τηλ: 6945 039520, 
κος Μιχάλης.

DEUTSHSPRACHIGES Unternehmen sucht fuer 
seine Niederlassung in Athen Telefonisten/innen. 
Voraussetzung: Gute Deutschkenntnisse-Spass 
am telefonieren/Kommunikationsfreudigkeit-
Flexibilitaet. Geregelte Arbeitszeiten - Festgehalt. 
Telefon: 213 0392800 von 10:00-17:00. 
Lebenslauf an: svsenergy2@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Τηλεφωνικού Κέντρου 
για contact center, με άνεση στην επικοινωνία, 
πληρωμή δυο φορές το μήνα, bonus παραγωγι-
κότητας. Ωράριο 4ωρο ή 6ωρο. Περιοχή Παλ-
λήνης, πλησίον μετρό. E-mail: hr@hics.R, τηλ: 
215 5002393.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται άμεσα από γραφείο σταθερής 
τηλεφωνίας για θέση γραφείου. Βασικός μισθός, 
4ωρη απασχόληση πρωινή ή απογευματινή, ΙΚΑ, 
περιοχή Περιστέρι. Τηλ: 213 0226117.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εταιρία με άνεση στις 
τηλεφωνικές πωλήσεις για 5ωρη πρωινή -4ωρη 
απογευματινή απασχόληση από τμήμα πωλήσεων, 
300 μέτρα από μετρό-φιλικό περιβάλλον-σταθερός 
μισθός-ΙΚΑ-bonus-δυνατότητες εξέλιξης. Τηλ: 
210 3801980, ώρες: 10:00-21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με εμπειρία στην τηλεφωνική 
διαφήμιση/πώληση από εταιρία επαγγελματι-
κών διαφημιζόμενων καλλυντικών. Πλήρες ή 
μειωμένο ωράριο-σταθερός μισθός-πριμ παρα-
γωγικότητας-ασφάλιση-μόνιμη εργασία. E-mail: 
perfectcosm@hotmail.com, τηλ: 6939 806647.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ επιχείρηση ζητά άμεσα 5 άτομα για 
όλα τα τμήματα, για συνεργασία. Παρέχεται εκπαί-
δευση, ευέλικτο ωράριο, δυνατότητα ανέλιξης. 
Τηλ: 211 8004695, 6972 194761.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τηλεφωνήτρια για ασφαλιστική εταιρία. 
4ωρη πενθήμερη απογευματινή απασχόληση στην 
Ηλιούπολη. Τηλ: 6971 645806.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα ως Team Leaders, με εμπει-
ρία ως υπεύθυνοι ομάδας για τηλεφωνική απα-
σχόληση. Ημιαπασχόληση, πλησίον ΗΣΑΠ Άνω 
Πατήσια. Τηλ: 211 4113170.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ (Ν.Η.S) Νέο Σύστημα Υγείας προ-
σλαμβάνει άτομα με βασικό μισθό για ενημέρωση 
πελατολογίου σε κάρτα υγείας. Μόνιμη εργασία, 
άριστες εργασιακές συνθήκες, ημιαπασχόληση, 
πλησίον ηλεκτρικού σταθμού Άνω Πατήσια. Τηλ: 
211 4113230.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εταιρία call center για τη-
λεπωλήσεις, πρωινή ή απογευματινή απασχόληση 
προώθηση προϊόντων τηλεφωνίας, τηλεόρασης, 
μισθός ασφάλιση, bonus . Fax: 215 5505033, 
τηλ: 6937 223595. Ώρες: 10:00 - 20:00.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ στον Άγιο Ελευθέριο Αχαρ-
νών ζητά 3 άτομα για 4ωρη απασχόληση στο 
τηλεφωνικό τμήμα. Μισθός, ασφάλιση ΙΚΑ. Τηλ: 
210 2012287.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου από κορυ-
φαία εταιρία στο χώρο των τηλεπικοινωνιών για 
τμήμα Πολωνικών. Άριστη γνώση Πολωνικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: mmougaraki@icap.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου από κορυφαία 
εταιρία στο χώρο των τηλεπικοινωνιών για την 
κάλυψη νεοσύστατου ξενόγλωσσου τμήματος της 
(γερμανικών). Άριστη γνώση Γερμανικών και καλή 
γνώση Αγγλικών. E-mail: mmougaraki@icap.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου για άμεση 
πρόσληψη. Σταθερός μισθός - ασφάλιση - bonus. 
Ωράριο: Πρωινό - απογευματινό. Βιογραφικά 
στο e-mail: alpha_netox@hotmail.com, τηλ: 
211 1095600.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ L&B, ζητά Υπάλληλους Τηλεφωνικών 

Επικοινωνιών σταθερής και κινητής τηλεφωνί-
ας, με προϋπηρεσία στο χώρο. Πενθήμερη απα-
σχόληση. Περιοχή περιφερειακού Νεαπόλεως. 
Βιογραφικά στο e-mail: vodafone@v500001.gr, 
τηλ: 2310 643400. Kος Πέτρος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου συνταξιούχοι με 
εμπειρία στις τηλεφωνικές πωλήσεις από εταιρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: sales@galaxynet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνταξιούχοι Τηλεφωνητές έμπει-
ροι με προϋπηρεσία σε εξερχόμενες κλήσεις 
από εταιρία για προκαθορισμένο πελατολόγιο. 
Βιογραφικά στο e-mail: job@galaxynet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες με γνώσεις στους Η/Υ 
για εργασία από το σπίτι περίπου 10 - 15 ώρες 
την εβδομάδα. Προμήθεια (80-90%) και δωρεάν 
εκπαίδευση. Τηλ: 6946 388049.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ερευνητές Δημοσκοπήσεων με 
εμπειρία στην τηλεφωνική έρευνα, από εται-
ρία έρευνας αγοράς στο Χαλάνδρι, (πλησίον 
μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας) για τηλεφωνική 
συμπλήρωση ερωτηματολογίων σε δημοσκο-
πήσεις. Αμοιβή βάσει απόδοσης. Ε-mail: info@
threesixtyone.gr, τηλ: 211 1060700.

ΕΤΑΙΡΙΑ απολυμάνσεων ζητά νέες στον Πειραιά 
για 4ωρη πρωινή πενθήμερη απασχόληση για 
το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, και αύξηση 
πελατολογίου με ευχέρεια λόγου και γνώσεις 
H/Y. Παρέχεται βασικός μισθός-ασφάλιση. Ε-mail: 
f.androulidaki@attika-ktiria.gr, τηλ: 210 4539619.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για 6ωρη - 8ωρη εργασία 
γραφείου, ωράριο πρωινό ή απογευματινό, 
άμεση πρόσληψη. Μετρό Αμπελοκήπων. Τηλ: 
210 6456304.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο δραστήριο με καλές γνώσεις 
Η/Υ, επικοινωνιακό για 10-15 ώρες της εβδο-
μάδα. Βιογραφικά στο e-mail: elefteriapantazi@
yahoo.gr, τηλ: 6944 156084.

ΕΤΑΙΡIA Ιατρικής κάρτα υγείας ζητά Υπάλληλους 
Γραφείου για: ρεσεψιόν, αρχειοθέτηση, τηλε-
φωνικό κέντρο. Ευέλικτα ωράρια: 8ωρα, 4ωρα, 
3ωρα, 2ωρα πρωινά ή απογευματινά. Δεκτοί 
φοιτητές και συνταξιούχοι. Τηλ: 212 6872454.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου για τη στε-
λέχωση του τμήματος κινητής-σταθερής τηλε-
φωνίας μεγάλου τηλεπικοινωνιακού παρόχου. 
Θα εκτιμηθεί η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
Παρέχονται υψηλές μηνιαίες αποδοχές και πλή-
ρης ασφάλιση. E-mail: hrdpt@icomm-plus.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα άμεσα για συνεργασία. Μερική 
ή πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
mariaghika7@hotmail.gr, τηλ: 6979 649948.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εκπρόσωποι Τηλεφωνικών Πω-
λήσεων για άμεση πρόσληψη στην Καλλιθέα. 
Σταθερός μισθός, ασφάλιση και bonus. Ωράριο 
πρωινό - απογευματινό. Βιογραφικά στο e-mail: 
alpha_netox@hotmail.com, τηλ: 211 1095600.

CALL CENTER επιθυμεί να προσλάβει Εκ-
πρόσωπους Τηλεφωνικών Πωλήσεων για τη 
στελέχωση τμήματος του. Επιθυμητά προσόντα: 
διάθεση για εργασία και ευχάριστη προσωπικότητα. 
Παρέχεται μισθός-ασφάλιση και bonus. Ε-mail: 
alpha_netox@hotmail.com, τηλ: 211 1095600.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για τηλεφωνι-
κές πωλήσεις από εταιρία σταθερής και κινητής 
τηλεφωνίας για πενθήμερη 4 ώρη απασχόληση, 
με πολύ καλό μισθό/ένσημα/bonus παραγωγικό-
τητας. Ε-mail: ldaggelia@gmail.com, τηλ: 2310 
491500, 2310 491600.

Προωθητές-Merchandisers 
-Πωλήσεις Ex-Van
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για συνεργασία με αξιόπιστη 
πολυεθνική εταιρία. Προώθηση προϊόντων κα-
θημερινής χρήσης, υγείας και ομορφιάς. Δυνα-
τότητα δημιουργίας ατομικής επιχείρησης. Χωρίς 
χρηματικό ρίσκο. Βιογραφικά στο e-mail: gotsi.
forever@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα φιλόδοξα για σοβαρή επαγγελ-
ματική σταδιοδρομία με καταξιωμένη πολυεθνική 
εταιρία στον τομέα της υγείας και της ομορφιάς. 
Απεριόριστες δυνατότητες εισοδήματος. Δωρεάν 
εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: bizwork.
hbl@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια με εμπειρία για προ-
ώθηση παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων 
για Αττική. Δυτικά και Νότια Προάστια. Τηλ: 210 
9516940, 6947855570.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης δυναμικός κοινωνικός 
και φιλόδοξος για συνεργασία με επιχειρηματικό 
affiliate πρόγραμμα που δημιουργεί μεγάλη προο-
πτική καριέρας και ευκαιρία υψηλού εισοδήματος. 
Βιογραφικά στο e-mail: elefteriapantazi@yahoo.
gr, τηλ: 6944 156084.

ΕΤΑΙΡΙΑ ναυτιλιακών ειδών με έδρα τον Πει-
ραιά, ζητά νέο με καλή γνώση Αγγλικών, H/Y και 
δίπλωμα οδήγησης I.X. Βιογραφικά στο e-mail: 
thanos.kazanis@gmail.com, τηλ: 210 4534344.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα ανεξαρτήτως εμπειρίας για 
προώθηση πωλήσεων προϊόντων πολυεθνικής, 
δωρεάν συνεχής εκπαίδευση, προοπτικές εξέλι-
ξης, ικανοποιητικές απολαβές με ποσοστά βάσει 
επίτευξης στόχων. Μόνιμη-μερική-πλήρη απα-

σχόληση, πληροφορίες μόνο κατόπιν ραντεβού. 
Τηλ: 6945 915312.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 1 άτομο στον κλάδο των πωλήσεων. 
Επιθυμητή η γνώση χειρισμού Η/Υ, marketing. 
Βιογραφικά στο e-mail: dimitrakopouloschris@
yahoo.gr.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται άτομα για πλήρη ή μερική 
απασχόληση, ομαδικό πνεύμα, υπευθυνότητα, 
χωρίς προϋπηρεσία, για συνεργασία στον τομέα 
της ευεξίας. Τηλ: 6973 910604.

ΤΟ IPPOCRATES Medi Club το πιο δυναμικά 
αναπτυσσόμενο ιατρικό δίκτυο, ζητάει Συνεργάτες 
σε Ιωάννινα για την προώθηση της κάρτας υγείας 
Ippocrates Medi Club. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@ippocratesmediclub.gr

ΤΟ IPPOCRATES Medi Club το πιο δυναμικά 
αναπτυσσόμενο ιατρικό δίκτυο, ζητάει Συνεργάτες 
σε Κρήτη για την προώθηση της κάρτας υγείας 
Ippocrates Medi Club. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@ippocratesmediclub.gr

ΤΟ IPPOCRATES Medi Club το πιο δυναμικά 
αναπτυσσόμενο ιατρικό δίκτυο, ζητάει Συνεργάτες 
σε Θεσσαλονίκη για την προώθηση της κάρτας 
υγείας Ippocrates Medi Club. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@ippocratesmediclub.gr

ΤΟ IPPOCRATES Medi Club το πιο δυναμικά 
αναπτυσσόμενο ιατρικό δίκτυο, ζητάει Συνεργάτες 
σε Αθήνα για την προώθηση της κάρτας υγείας 
Ippocrates Medi Club. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@ippocratesmediclub.gr

Η KICK εταιρία αναζητά νέους για επίβλεψη και 
διαχείριση ομάδας Πωλητών σε εξωτερικούς 
χώρους. Προϋπηρεσία θα συνεκτιμηθεί. Παρέχε-
ται μισθός, ασφάλιση και bonus. E-mail: kick@
kickadv.gr, τηλ: 210 2852911, 210 2852913.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ τοπικών περιοχών γνώστες του 
internet και της αγοράς τουρισμού, ζητούνται 
από το booking Greece για μόνιμη συνεργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@booking-greece.gr.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ οργανισμός, ζητά 4 έμπειρα 
άτομα, για εργασία από το σπίτι ή το γραφείο, 
για προώθηση επιδοτούμενων σεμιναρίων. 
Βιογραφικά στο e-mail: consulting1@forum-
training.R, Τηλ: 6948 300430.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά για άμεση πρόσληψη 20 άτομα 
σε νεοσύστατο τμήμα προώθησης σταθερής 
τηλεφωνίας. Εργασία πρωινή ή απογευματινή, 
δυνατότητες εξέλιξης, 4ωρο, ΙΚΑ. Τηλ: 210 
2477870, ώρες: 09:00 - 21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 άτομα από εταιρία, άμεσα για 
προώθηση κορυφαίου αναγκαίου προϊόντος 
χωρίς προϋπηρεσία σε πωλήσεις. Παρέχεται 
εκπαίδευση, ελεύθερο ωράριο. Τηλ: 6986 
382063, ώρες: 09:00 - 20:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ντίλερ από εργαστήριο παραγωγής 
φυσικών καλλυντικών για προώθηση προϊόντων. 
Υψηλά ποσοστά, δεν απαιτείται αγορά προϊόντων. 
Τηλ: 6994 387120.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά εμφανίσιμες 
νέες για προώθηση επώνυμων προϊόντων σε 
σούπερ μάρκετ (Παρασκευή - Σάββατο), 7ωρη 
απασχόληση στο Περιστέρι. Τηλ: 210 5753348. 
Κα Αρχοντοπούλου.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εταιρία για προώθηση 
ηλεκτρικών ειδών σε καταστήματα. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία, ικανοποιητικός μισθός. Τηλ: 210 
6100139. Κα Σγουράκη.

ΕΤΑΙΡΙΑ οινοποιητική ανώνυμη με βιολογικά 
κρασιά ζητά νέο -α, για το τμήμα εξυπηρέτησης 
πελατών, για προώθηση των προϊόντων της με 
δίπλωμα οδήγησης ερασιτεχνικό. Τηλ: 210 2581465.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά νέες για προωθη-
τική ενέργεια, σε super market, με προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 1 χρόνο και εμπειρία στις πωλήσεις. 
Τηλ: 210 9427900.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ερευνήτριες Αγοράς για έρευνα 
αγοράς με ελεύθερο ωράριο και ικανοποιητι-
κές αποδοχές. Δυνατότητα μόνιμης σύμβασης 
πλήρους απασχόλησης. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@mobiwiki.gr, κωδ: ΕΑΑΘ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για πενθήμερη 6ωρη ή 8ωρη 
εργασία. Διατίθεται βασικός μισθός, ασφάλιση και 
bonus. Βιογραφικά στο e-mail: hrpromotion@
connectphone.gr

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ Μπρελόκ ζητά έμπειρους Πωλητές 
/τριες για πωλήσεις διαφημιστικών σε ταξίδια 
στην επαρχία, έξοδα όλα πληρωμένα, κέρδη 
εξασφαλισμένα. Τηλ: 210 2725121.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία ζητά άτομα με ΙΧ, για τρίωρη 
πενθήμερη απασχόληση και έξοδα μετακίνησης. 
Τηλ: 210 2533613.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από προωθητική εταιρία με 
γνώσεις μακιγιάζ, για προώθηση καλλυντικών 
προϊόντων. 7ωρη καθημερινή απασχόληση, άμεση 
πρόσληψη. Τηλ: 210 6100056. Κα Σγουράκη.

ΕΤΑΙΡIA Λευκών ειδών με επώνυμα λευκά είδη 
ζητά άτομα για προώθηση σε καθημερινά προκα-
θορισμένα ραντεβού, κατά προτίμηση κάτοικοι 
Πειραιά και Δυτικών Προαστίων. Απαραίτητα 
αυτοκίνητο, άριστες συνθήκες εργασίας. Τηλ: 
6936 904351, 210 9932409.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο άτομο για συλλογή ονομάτων 
και promotion για κέντρα υγείας και ομορφιάς. 
Δίνονται βασικός μισθός, ένσημα, 5ήμερη εργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: aristotelous@dna.com.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής χάρτινων τσαντών στο Μενίδι 
ζητά Εξωτερικούς Πωλητές, έμπειρους για την 
προώθηση των προϊόντων της. Τηλ: 6944 511030.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φοιτητές /τριες για προώθηση καλ-
λυντικών επώνυμων εταιριών από προωθητική 
εταιρία. Περιοχές πλησίον πανεπιστημίων. Τηλ: 
211 7356484.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στο χώρο της 
υγείας - ευεξίας - διατροφής, στο πλαίσιο ανάπτυ-
ξης του δικτύου πωλήσεων ζητά άτομα σοβαρά 
και δυναμικά για ανεξάρτητη συνεργασία. Τηλ: 
6973 910604.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ζητά νέες-νέους, Φοιτητές /
τριες, για 3ωρη, ευχάριστη ημιαπασχόληση, 
ευέλικτο ωράριο, πρωί ή απόγευμα 25€ πλη-
ρωμή, αυθημερόν στην Ομόνοια Πανεπιστημίου 
65, 5ος όροφος/γραφείο 1. Ώρες: 10:00-20:00. 
Τηλ: 210 3228100.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Δίαυλος Ασφαλιστικές Μεσιτικές 
Εργασίες ζητά 3 άτομα για το τμήμα Ενεργειακών 
Συμβούλων για τη θέση προώθησης υπηρεσιών. 
Προϋπηρεσία μη απαραίτητη/εκπαίδευση παρέ-
χεται από την εταιρία/εξέλιξη βάση απόδοσης/
μισθός, προμήθεια/bonus. Ε-mail: diavlos.
energy@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα κάθε ηλικίας για ελεύθερη 
απασχόληση για προώθηση κάρτας γνωστού 
ομίλου. Ωράριο ελεύθερο. Τηλ: 6940 938686, 
210 8211310.

ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε ειδών αυτοκινήτων ζητά Πωλη-
τή /τρια για επίσκεψη πελατών στην Αθήνα και 
Πειραιά. Απαραίτητη προϋπηρεσία και γνώση 
στις πωλήσεις καθώς και δίπλωμα αυτοκινή-
του. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
autostatus_hellas@yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εταιρία για την κάλυψη 3 
κενών θέσεων στην Αθήνα στο τμήμα προώθησης 
και πώλησης κοινωνικών εντύπων. Καθημερινή 
πληρωμή, υψηλές αμοιβές, ευέλικτο ωράριο. 
Τηλ: 6980 343413.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία στο χώρο των τηλεπικοινωνι-
ών αναζητά Προωθητή /τρια. Απόφοιτοι Λυκείου 
και άνω, σπουδαστές /τριες ή φοιτητές /τριες. Η 
θέση προσφέρεται σε μερική ή πλήρη απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: mmougaraki@icap.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα να εργαστούν part time με 
ελεύθερο ωράριο από το σπίτι. Επιθυμητή η γνώ-
ση Η/Υ και marketing. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimitrakopouloschris@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 1 άτομο για ανάπτυξη εμπορικού δι-
κτύου. Επιθυμητή η γνώση χειρισμού Η/Υ και 
marketing. Βιογραφικά στο e-mail: artemist27@
hotmail.com.

H TOURISTORAMA αναζητά Συνεργάτες στο τμήμα 
web - marketing. Οι αρμοδιότητες της θέσης είναι 
η αναζήτηση και προσέλκυση νέων πελατών μέσω 
καθημερινών εξωτερικών ραντεβού. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@touristorama.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες - Αντιπρόσωποι - 
Πωλητές έμπειροι από εταιρία παραγωγής και 
διανομής γανοδέρματος για την προώθηση των 
προϊόντων και την ανάπτυξη του δικτύου στην 
Ελλάδα. Τηλ: 6986 824097.

ςτελέχη Λιανικής Πώλησης  
-Εμποροϋπάλληλοι
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής πεπειραμένος και ευπαρουσί-
αστος, αλλαντικών και τυριών σε σούπερ-μάρκετ 
στον Άλιμο. Τηλ: 6936 174882.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος /η με γνώσεις συστήματος 
παραγγελιοληψίας για υποκατάστημα αλυσίδας 
ψητοπωλείου. Τηλ: 6946 794626.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορική, ζητά Πωλήτρια - Υπεύθυνη 
Καταστήματος. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντί-
στοιχη θέση, προοπτική εξέλιξης. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@celestino.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια εσωρούχων - μαγιό από 
κατάστημα στη Σάνη Χαλκιδικής για την τουριστική 
περίοδο καλοκαίρι 2015. Απαραίτητη η γνώση 
Αγγλικών. Τα Ρώσικα θα θεωρηθούν επιπλέον 
προσόν. Τηλ: 6947 635173, κα Κυριακίδου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για κατάστημα γυναικείων 
ενδυμάτων στην περιοχή Περαία Θεσσαλονίκης. 
Εμπειρία στην πώληση γυναικείων ενδυμάτων. 
Πλήρες ωράριο. Τηλ: 2392 039809.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με προϋπηρεσία για κατά-
στημα γυναικείων ενδυμάτων - υποδημάτων στο 
κέντρο της Θεσσαλονίκης. Απαραίτητη γνώση 
Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: aggelia03@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Βιβλιοπωλείου με προ-
ϋπηρεσία, για βιβλιοπωλείο εντός εμπορικού 
κέντρου Pantheon Plaza στη Λάρισα. Βιογραφικά 
με θέμα LAR 1000 στο e-mail: mr@nakasgroup.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Βιβλιοπωλείου με προϋ-
πηρεσία, για βιβλιοπωλείο εντός του εμπορικού 

πάρκου Flamingo Park στη Ξάνθη. Βιογραφικά με 
θέμα KSA 1001 στο e-mail: mr@nakasgroup.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Βιβλιοπωλείου με προϋ-
πηρεσία, για βιβλιοπωλείο εντός του εμπορικού 
κέντρου Kavala Mall, στην Καβάλα. Βιογραφικά με 
θέμα KAV 1003 στο e-mail: mr@nakasgroup.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες για εργασία σε μεγάλη αλυ-
σίδα μανάβικων. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε 
σούπερ - μάρκετ ή μανάβικο, μερική απασχόληση 
με προοπτική πλήρους απασχόλησης. Μισθός 
ικανοποιητικός. Fax: 210 9635509.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια Ειδών Διακόσμησης από 
μεγάλο πολυκατάστημα. Γνώση Αγγλικών, σχετική 
εμπειρία θα ληφθεί υπόψη, πλήρης απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: synchroniagr@gmail.com.

ΝΕΕΣ ζητούνται για κατάστημα γυναικείων εν-
δυμάτων, εμφανίσιμες, χαμογελαστές, με όρεξη 
για δουλειά, για βοηθητικές και δειγματισμό S/M, 
χωρίς εμπειρία, περιοχή Άγιος Ελευθέριος. Τηλ: 
6931 702090.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για παντοπωλείο, επιθυμητή 
προϋπηρεσία αυστηρά από το Δήμο Θερμαϊκού. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@z-tech.gr.

THESIS FURNITURES is looking for Sales 
Assistant. Applicants should have a background 
in design, be able to communicate positively with 
clients. Fluent in Greek-English-computer. We 
offer salary according to previous experience. 
CVs: info@thesis.com.cy.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής για κατάστημα ηλεκτρολογι-
κού υλικού με προϋπηρεσία 3 έτη και πλέον στο 
Γέρακα. Απόφοιτος ηλεκτρολογίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: skrekis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Υπάλληλος Ταμείου από εταιρία 
θαλάσσιων σπορ. Προσόντα: Αγγλικά, Ρώσικα. 
Παρέχονται: Μισθός - ένσημα και διαμονή. Εργασία 
3-4 μήνες. E-mail, φωτογραφία: aquaspeed@
aquaspeed.net, τηλ: 6936 374303, κος Χρήστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια με εμπειρία στο χώρο 
των πωλήσεων, για κατάστημα στην Πάτρα. 
Βιογραφικά στο e-mail: doukas_stamatios@
hotmail.com, τηλ: 6945 372837.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Πωλητής /τρια για εμπορικό 
κατάστημα. Απόφοιτος ΤΕΙ/ΑΕΙ με γνώσεις Η/Υ, 
ίντερνετ, Αγγλικών. Σοβαρός και υπεύθυνος-
εκπληρωμένο στρατιωτικό. Επιθυμητά: γνώσεις 
photoshop-απαραίτητη φωτογραφία. Ωράριο 
09:00-18:00 E-mail: m.pantelis01@gmail.
com, τηλ: 6946 622341.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα - εμφανίσιμη για εργασία 3 - 5 
φορές την εβδομάδα από πρακτορείο σε ΠΡΟΠΟ 
- ΙΠΠ στο Κερατσίνι. Τηλ: 6907 297133.

ΓΡΗΓΟΡΟ εστιατόριο ιαπωνικής κουζίνας στο 
κέντρο της Αθήνας ζητά Προσωπικό για εξυ-
πηρέτηση - ταμείο. Βιογραφικά στο e-mail: 
yokomanager@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής Καταστήματος από την αλυ-
σίδα παγωμένου γιαουρτιού My Yoghurt για το 
νέο της κατάστημα στο εμπορικό κέντρο One 
Salonica (πρώην Citygate) στη Θεσσαλονίκη. 
Βιογραφικά στο e-mail: my.yoghurtgreece@
gmail.com.

H ALMECO Α.Β.Ε.Ε. ηγέτης στο επαγγελματικό 
έπιπλο, ζητά Διευθυντή Καταστήματος Αθηνών. 
Απαραίτητη ανάλογη εμπειρία. Βιογραφικά στο 
e-mail: giotis@almeco.gr, κωδ: ΠΓΔΕ.

ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων γυναικείων ενδυμάτων 
ζητά πολύ πεπειραμένες Πωλήτριες για περιοχές 
Κολωνάκι ή Κηφισιά. Μόνιμη εργασία. Τηλ: 210 
7244385, ώρες: 11:00 - 13:00.

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ammos στη Σαντορίνη ζητά 
Υπεύθυνο /η Καταστήματος για πλήρη απασχό-
ληση με ανάλογη προϋπηρεσία, άριστη γνώση 
της Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ. Προσφέρεται 
διαμονή. Βιογραφικά στο e-mail: info@ammos-
stores.com, τηλ: 210 6252400.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής εμφανίσιμος, Υπεύθυνος 
Καταστήματος για κατάστημα ανδρικών ενδυ-
μάτων για τη σεζόν 2015 στη Μύκονο. Γνώσεις 
Αγγλικών και άλλες, Η/Υ. Πλήρης απασχόληση, 
μισθός/bonus. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: info@workitservices.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για καταστήματα κοσμημάτων 
και δώρων στο Porto Carras Grand Resort στη 
Χαλκιδική. Απαραίτητη καλή γνώση Ρωσικών και 
Αγγλικών. Διαμονή εξασφαλισμένη. Βιογραφικά 
στο e-mail: antica@otenet.gr, τηλ: 23750 72120.

TA ΚΑΤΑΣΤΗΜΑTA προϊόντων Oakley και Rayban 
στο The Mall Athens - Μαρούσι, ζητούν Πωλητή 
/τρια αθλητικών ειδών και γυαλιών ηλίου για 
πλήρη απασχόληση. Αθλητικό προφίλ, άριστη 
γνώση Αγγλικών και Η/Υ. E-mail: hr@optical.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για καταστήματα κοσμημάτων 
και δώρων στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Απα-
ραίτητη καλή γνώση Ρωσικών και Αγγλικών. 
Διαμονή εξασφαλισμένη. Βιογραφικά στο e-mail: 
antica@otenet.gr, τηλ: 2375 072120.

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

ΓΝΩΣΤΗ εταιρία λιανικής λευκών ειδών/στρω-
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μάτων, ζητά Βοηθό για εργασία στο τμήμα των 
εισαγωγών. Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον/
πλήρης απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα: 
πτυχίο σχολής H/Y, άπταιστα Αγγλικά. Ε-mail: 
cv.bedandbath@gmail.com, fax: 210 5786522, 
κωδ IMPORT.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Πωλητές /τριες για αρτοζαχα-
ροπλαστείο στον Άλιμο με εμπειρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: ioannasproject@gmail.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕIO pilot beach resort 5*, στη 
Γεωργιούπολη Χανίων, ζητά Κρεοπώλη με 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
pilot-beach.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη Καταστήματος από εμπορική 
εταιρία γυναικείων ενδυμάτων με τουλάχιστον 
δύο χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@celestino.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπεύθυνος /η πάγκου τυροκομικών 
- αλλαντικών για εργασία στο χώρο των super 
market στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία 2 ετών σε super market αλυσίδας. 
Τηλ: 2310 663435.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ - Tαμίες ζητούνται για εργασία στο 
χώρο των super market στον Εύοσμο Θεσσα-
λονίκης. Απαραίτητη προϋπηρεσία 2 ετών. Τηλ: 
2310 663435.

Η DIL Fashion Group επιθυμεί να προσλάβει 
για τα καταστήματα της Max Mara Πωλήτριες. 
Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών και προϋπηρε-
σία 1 - 2 έτη σε ανάλογη θέση. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@dil.gr, κωδ: ATHR4.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια με βασικές γνώσεις 
αργυροχρυσοχοΐας για χρυσοχοείο στη Ρόδο. 
Πλήρη απασχόληση και γνώσεις Αγγλικών. Τηλ: 
6949 196320.

ΓΝΩΣΤΗ αλυσίδα burger ζητά έμπειρο Προσω-
πικό για στελέχωση καταστήματος στην περιοχή 
του Χολαργού. Εντοπιότητα θα προτιμηθεί. Βιο-
γραφικά και φωτογραφία απαραίτητα. E-mail: 
burger.hiring@gmail.com, τηλ: 210 2531510.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου ζητά Πω-
λητή /τρια για το υποκατάστημα της στη Νίκαια. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@hartorama.gr, fax: 
210 5147588, τηλ: 210 5140060.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με ταλέντο σε εξυπηρέτηση 
πελατών και υπευθυνότητα από παραδοσιακό 
παντοπωλείο στους Αμπελόκηπους. Δυνατότητες 
εξέλιξης, επιθυμητή εμπειρία σε τρόφιμα. Τηλ: 
6984 232228.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής Αυτοκινήτων με εμπειρία σε 
Mercedes - Smart από εξειδικευμένο επισκευαστή 
Mercedes στην Κέρκυρα. Τηλ: 6974 550770.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Eclectia αναζητά έμπειρη Πωλήτρια 
στον τομέα των ρούχων για κατάστημα στην Νά-
ουσα Πάρου. Απαραίτητη άριστη γνώση Αγγλικών 
- Ιταλικών. Βιογραφικά στο e-mail: orestis_24@
yahoo.com. Υπόψιν κυρίου Γεωργιάδη.

ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών και αρωμάτων ζητά Υπάλ-
ληλο για το κατάστημα στο Μαρούσι. Εξάωρη 
απασχόληση. Τηλ: 6944 257008.

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:.

ςτελέχη Πωλήσεων B2B  
-μηχανικοί Πωλήσεων
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εξωτερικοί Πωλητές από εταιρία 
καλλυντικών - παροχών στον Πειραιά. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@crystalbeauty.gr, τηλ: 210 
4120379, 210 4120380, κα Πατέστη.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες Ημιαπασχόλησης από τη 
μεγαλύτερη παραγωγό εταιρία με ganoderma στον 
κόσμο. Άμεσο εισόδημα, πολλά bonus, αυτοκίνητα, 
ταξίδια, σίγουρη προοπτική. Απαραίτητα προσόντα: 
Ακεραιότητα, αισιοδοξία, ολοκλήρωση στόχων. 
Ε-mail: sakisgj@gmail.com, τηλ: 6986 824097.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 1 άτομο υπεύθυνο για ανάπτυξη εμπο-
ρικού δικτύου. Επιθυμητή η γνώση πωλήσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: healthdxn2u@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα άμεσα στο χώρο αθλητισμού, 
διατροφής για παροχή υπηρεσιών. Ελεύθερο 
ωράριο ολικής - μερικής απασχόλησης, χωρίς 
προϋπηρεσία. Υψηλά εισοδήματα, ανεξάρτητη 
συνεργασία. Τηλ: 6973 910604.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία τροφίμων ζητά (2) άτομα για 
στελέχωση νέων τμημάτων, ευέλικτο ωράριο, 
υψηλές και άμεσες αποδοχές. Βιογραφικά στο 
e-mail: bizwork.hbl@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτομα από εταιρία τροφίμων 
για διάφορα τμήματα. Βιογραφικά στο e-mail: 
trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα δυο δραστήρια και υπεύθυνα 
άτομα για συνεργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος άμεσα από αναπτυσσόμενη 
εταιρία, με άριστες επικοινωνιακές και οργανω-
τικές ικανότητες. Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης. 
Βιογραφικά στο e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για συνεργασία ως επικε-
φαλής στους τομείς ανάπτυξης - οργάνωσης 
- στελέχωσης. Ευέλικτο ωράριο. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για κάλυψη δικτύου πωλήσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από εμπορική εταιρία για μερική 
ή πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής Υπηρεσιών για ανάπτυξη δι-
κτύου υπηρεσιών σε ανώνυμη εταιρία ηγέτη στον 
κλάδο. Βιογραφικά στο e-mail: jobforthepeople@
yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα για πωλήσεις. Με ελά-
χιστες γνώσεις PC. Βιογραφικά στο e-mail: 
xtriantafillidis@outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για συνεργασία, στον τομέα των 
πωλήσεων. Τηλ: 6975 128648.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για την ανάπτυξη ενός 
επιχειρηματικού project. Ωράριο ελεύθερο. Βιογρα-
φικά στο e-mail: dimitrakopouloschris@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες με επιχειρηματικές ικανό-
τητες, από εμπορική επιχείρηση, που επεκτείνεται 
πανελλαδικά με εμπειρία στις πωλήσεις, δημόσιες 
σχέσεις και εκπαιδεύσεις. Δυνατότητά εισοδήματος 
απεριόριστη, βάση προσωπικής δουλειάς. Τηλ: 
2315 524774, 6944 727748.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής Χονδρικής για προώθηση 
παιδικού ρουχισμού και βάφτισης για άμεση 
πρόσληψη. Δυνατότητα ταξιδιών και γνώση της 
ελληνικής αγοράς απαραίτητα. Τηλ: 2310 535684.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 1 άτομο υπεύθυνο για ανάπτυξη εμπορι-
κού δικτύου. Επιθυμητή η γνώση Η/Υ και marketing. 
Βιογραφικά στο e-mail: dimitrakopouloschris@
yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για εργασία part time στον 
κλάδο των πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimitrakopouloschris@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για ανάπτυξη δικτύου 
καταναλωτών και επιχειρήσεων. Ελεύθερο ωράριο. 
Βιογραφικά στο e-mail: dimitrakopouloschris@
yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής για ανάπτυξη δικτύ-
ου επιχειρήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimitrakopouloschris@yahoo.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ για τμήμα διαχείρισης πωλήσε-
ων εξωτερικού με εμπειρία και γνώση ξένων 
γλωσσών, λογιστικού προγράμματος ΚΕΦ5 και 
logistics ζητείται από μεταλλουργική βιομηχανία. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv.societe@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 1 άτομο για ανάπτυξη εμπορικού δικτύου. 
Επιθυμητή η γνώση χειρισμού Η/Υ, marketing κα-
θώς και προϋπηρεσία ως στελέχους επιχειρήσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: dimitrakopouloschris@
yahoo.gr.

ΜΕΓΑΛΟΣ εκπαιδευτικός οργανισμός, ζητά νέα 
για το τμήμα πωλήσεων. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
στο τμήμα πωλήσεων. Προηγούμενη εμπειρία 
στο αντικείμενο θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο 
e-mail: iiekjobs@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ υπεύθυνα, δραστήρια, ζητούνται για άμεση 
συνεργασία με εταιρία στο χώρο του εμπορίου, 
για συνεργασία. Παρέχεται εκπαίδευση, άμεσο 
εισόδημα, προοπτική εξέλιξης. Τηλ: 6973 910604.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ με 3 εμπορικά υποκαταστήματα 
για το εμπορικό τμήμα ζητά 5 άτομα με γνώσεις 
και εμπειρία στη γραμματεία και στον εμπορικό 
τομέα. Σταθερός μισθός, δώρα ταξίδια. Τηλ: 212 
6872360.

ΠΩΛΗΤΗΣ με έδρα Ιωάννινα ή Άρτα, ζητείται από 
βιομηχανία χρωμάτων για διαχείριση πελατών. 
Απαραίτητη εμπειρία σε πωλήσεις και άριστες 
διαπραγματευτικές ικανότητες. Παρέχεται σταθερό 
πακέτο αποδοχών, επιπλέον bonus, αυτοκίνητο. 
E-mail: papadgeor@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος με άριστη γνώση Αγγλικών 
και τυφλό σύστημα γραφής (H/Υ) για customer 
support και συγγραφή περιεχομένου σε e-shop 
με αντικείμενο το αυτοκίνητο. Βιογραφικά στο 
e-mail: megacc29@yahoo.com.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ Πωλήσεων ζητείται από το booking 
Greece, γνώστης του on line συστήματος booking.
com. Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, προοπτι-
κές καριέρας. Βιογραφικά στο e-mail: sales@
booking-greece.gr.

ΑΠΟ ΤΟ BOOKING Greece ζητούνται, Διευθυντής 
Πωλήσεων, Στελέχη Πωλήσεων, Τοπικοί Αντι-
πρόσωποι, για ελεύθερη η μόνιμη συνεργασία. 
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών - προοπτικές 
καριέρας. Βιογραφικά στο e-mail: job@booking-
greece.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες - Πωλητές 
από ιδιοκτήτη επιχείρησης με υψηλές αποδοχές 
βάση προσωπικής δουλειάς. Εκπαίδευση και 
συνεχής εξέλιξη γνώσεων. Τηλ: 6944 727748.

WE ARE LOOKING for Sales Person with B2B 
sales experience in travel and tourism is required 
for a new company. Experience in car rental and 
foreign languages required. CVs: boutsikakis@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής - Περιφερειακός Διευθυντής 
Πωλήσεων υπεύθυνος για την αναζήτηση νέων 
επιχειρηματικών ευκαιριών τοπικά, με ικανότη-
τες επιτυχίας και με δεξιότητες επικοινωνίας. 
Προσφέρουμε ευέλικτο ωράριο, εκπαίδευση 
και μετεκπαίδευση. E-mail: hr@updience.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες με ή χωρίς προϋπηρεσία, 
για μεγάλη πολυεθνική εταιρία. Υψηλές απολαβές. 
Βιογραφικά στο e-mail: ttheos9@gmail.com.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών παροχής υπηρεσιών ζήτα 
έμπειρους Πωλητές για πλήρη και μερική 
απασχόληση. Παρέχεται μισθός, ασφάλιση και 
ποσοστά. Απαραίτητα γνώσεις πληροφορικής 
σε πολύ καλό επίπεδο. Βιογραφικά στο e-mail: 
resume@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Ανάπτυξης Πελατολογίου 
από ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρία στο χώρο 
των social media. Ευχάριστος με βασικές γνώσεις 
social media και ικανός στην επικοινωνία. Προ-
σφέρεται εκπαίδευση, μισθός και bonus. E-mail: 
hello@vitaminmedia.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για ανάπτυξη επιχει-
ρηματικού project στην περιοχή της Καλλιθέας. 
(Απαραίτητη προϋπόθεση το καθαρό μυαλό-όρεξη 
για δουλειά. Αν θέλετε κάτι διαφορετικό αύριο, 
κάντε κάτι σήμερα. Τηλ: 6982 047431.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Πωλητής Εξωτερικού, 
νέος, δραστήριος με όρεξη για δουλειά, δυνα-
τότητα ταξιδιών χωρίς περιορισμούς. Προσόντα: 
Απόφοιτος ανώτερης ή ανώτατης σχολής και 
γνώστης της Αγγλικής και Ισπανικής γλώσσας. 
E-mail: stelios@iktinos.gr.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία Α.Ε. φωτισμού LED και 
ΑΠΕ, ζητά ικανούς / έμπειρους Πωλητές στην 
περιφέρεια. Εκτιμώνται γνώσεις Ηλεκτρολόγου 
- Μηχανικού. Παρέχεται εκπαίδευση, αυτοκίνητο, 
έξοδα μετακίνησης, τηλέφωνο και bonus. E-mail: 
fosledape@gmail.com.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ χημικών αυτοκινήτων ζητά 
Πωλητή έμπειρο για περιοχή Αττικής καθώς και 
τοπικούς αντιπροσώπους για όλη την Ελλάδα. 
Τηλέφωνο: 210 2014919.

ΖΗΤΓΟΥΝΤΑΙ Πωλητές Διαφημιστικού Χώρου 
από εταιρία για νέα παγκόσμια πλατφόρμα εκ-
πτωτικών αγορών. Προμήθεια 50-83 %. Σοβαρά 
άτομα αποφασισμένα να δουλέψουν. Fax: Τηλέ-
φωνο: 211 7155004, τηλ: 6947 947107. Ώρες: 
10:00 - 22:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές Διαφημιστικού Χώρου 
με ευχέρεια στην επικοινωνία και εμπειρία στις 
πωλήσεις για άμεση πρόσληψη από μεγάλο τα-
ξιδιωτικό website. Τηλ: 6942 817680.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σύμβουλοι Πωλήσεων από εμπορική 
εταιρία για στελέχωση του τμήματος πωλήσεων. 
Ικανά άτομα με άνεση στην επικοινωνία. Ωράριο 
09:00 - 18:00 . Ε-mail: info@ beyondbusiness.
com.R. Τηλ: 210 5241925.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές από εταιρία με φιλοδοξίες 
για προώθηση υπηρεσιών διαδικτύου. Τηλ: 6976 
702080, ώρες: 10:00 - 20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια να αναλάβει το τμήμα 
πωλήσεων-marketing εταιρίας θαλάσσιων 
σπορ-ενοικίαση σκαφών. Απαραίτητα δίπλω-
μα οδήγησης-Αγγλικά-εμπειρία στο χώρο των 
πωλήσεων-Ρώσικα. Μισθός-bonus-ένσημα. 
Εργασία από 6-8 μήνες. E-mail, φωτογραφία: 
aquaspeed@aquaspeed.net, τηλ: 6936 374303, 
κος Χρήστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Επιχειρηματικός Συνεργάτης με ικα-
νότητες καλής επικοινωνίας από διεθνή ομάδα 
marketing για άμεση συνεργασία σε τομείς ίντερνετ 
/ marketing / εκπαίδευσης. Επιθυμητή χρήση 
ίντερνετ. Τηλ: 2341 070332.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Πωλητές /τριες Zαχαρο-
πλαστείου. Εργατικοί, πρόθυμοι, επικοινωνια-
κοί με καλή γνώση Αγγλικών και προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: info@
thesweetspot.gr.

H ALEXANDER MOORE (Sap Gold Partner) 
εταιρία οργάνωσης επιχειρήσεων επιθυμεί να 
προσλάβει Sales Consultant για τη στελέχωση 
του τμήματος direct marketing. Μερική απασχό-
ληση-σταθερές αποδοχές-δυνατότητα εργασίας 
από απόσταση. Ε-mail: hr@alexandermoore.com, 
ένδειξη DM/02/15.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές για πωλήσεις υγιεινού καφέ 
σε καταστήματα και σε πελατολόγιο. Προσόντα: 
Χειρισμός Η/Υ, email, word και excel. Τηλ: 6982 
322397, ώρες: 11:00-21:00.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία Α.Ε. φωτισμού LED και 
ΑΠΕ, ζητά ικανούς / έμπειρους Πωλητές στην 
περιφέρεια. Εκτιμώνται γνώσεις Ηλεκτρολόγου 
- Μηχανικού. Παρέχεται εκπαίδευση, αυτοκίνητο, 
έξοδα μετακίνησης, τηλέφωνο και bonus. E-mail: 
fosledape@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Πωλήσεων από εταιρία 
παραγωγής προϊόντων ζαχαροπλαστικής με 
10 έτη παρουσία στην ελληνική αγορά και με 
ενεργό πελατολόγιο. Απαραίτητη προϋπηρεσία. 
Τηλ: 210 9938158.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία αλουμινίου ζητά Πωλητή 
με προϋπηρεσία στο χώρο του αλουμινίου. Βι-
ογραφικά στο e-mail: aluminio@patsalas.gr.

Ιατρικοί Επισκέπτες 
-Πωλητές Υγείας
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Επαγγελματίες της υγείας - Θε-
ραπευτές (Γιατροί, Νοσηλευτές, Φαρμακοποιοί, 
Διατροφολόγοι, Διαιτολόγοι, Ιατρικοί επισκέπτες) 
για να εντάξουν τη γανοθεραπεία στην ιατρική τους 
πράξη. Βιογραφικά στο e-mail: healthdxn2u@
gmail.com.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητά Πωλητή /τρια για 
τα φαρμακεία. Προσφέρονται μισθός, bonus, έξοδα 
κίνησης, υπάρχει ήδη μεγάλο πελατολόγιο, μόνο 
σοβαρές προτάσεις καριέρας. Τηλ: 210 8327416.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια Ιατροτεχνολογικού 
Υλικού από εταιρία ιατρικών ειδών για Β. Ελ-
λάδα με εμπειρία στο χώρο και καλή γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας. Ικανοποιητικές αποδοχές, 
bonus, ασφάλιση, αυτοκίνητο. Ε-mail: mar-
comm@medisana.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια Ιατροτεχνολογικού 
Υλικού από εταιρία ιατρικών ειδών για τη Μα-
κεδονία. Εμπειρία στο χώρο και καλή γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας. Ικανοποιητικές αποδοχές, 
bonus, ασφάλιση, αυτοκίνητο. E-mail: mar-
comm@medisana.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής Φαρμακείων-Ιατρικός 
Επισκέπτης από την εταιρία ΙΝΠΑ στις περιο-
χές Κρήτη-Ρόδος-Κως με έδρα το Ηράκλειο. 
Πλήρης Απασχόληση, εμπειρία στις πωλήσεις 
και ιατρική ενημέρωση σε φαρμακεία, δίπλωμα 
οδήγησης. Παρέχεται εταιρικό αυτοκίνητο. E-mail: 
hr@inpa-gr.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ιατρικοί Επισκέπτες για την προώ-
θηση βιολογικών σκευασμάτων με αποτελέσματα 
στην υγεία, καλές αποδοχές και ανάπτυξη μό-
νιμου προσωπικού πελατολόγιου. Βιογραφικά 
στο e-mail: pasvel@hotmail.com, τηλ: 6948 
899535. Κος Βελγικής Πασχάλης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εταιρία Κατ»οίκον 
Φροντίδα με δελτίο παροχής υπηρεσιών, ευ-
χέρεια επικοινωνίας για εργασία στο χώρο της 
οξυγονοθεραπείας για επισκέψεις σε Ιατρούς, 
για όλη την Ελλάδα. Ωράριο: 09:00-15:00. Τηλ: 
210 2133355.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ένα άτομο για συνεργασία στον τομέα 
των πωλήσεων προϊόντων υγείας. Αμοιβή με 
ποσοστά, ελεύθερο ωράριο, παρέχεται εκπαί-
δευση. Τηλ: 6944 941116.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορίου παραφαρμακευτικών/ιατρικών 
προϊόντων με έδρα τις Αχαρνές αναζητά νέο /α 
για στελέχωση του τμήματος πωλήσεων. Πτυχίο 
ΑΕΙ/ΤΕΙ, επικοινωνιακός /η, δίπλωμα οδήγησης 
και εμπειρία στις πωλήσεις αποτελεί πλεονέκτη-
μα. Προσφέρονται: μισθός/bonus/αυτοκίνητο/
τηλέφωνο. E-mail: politis2015@hotmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ άμεσων πωλήσεων ζητά Ανεξάρτητο 
Συνεργάτη για την προώθηση φυτικών συμπλη-
ρωμάτων διατροφής σε φαρμακεία, Γιατρούς 
και πελάτες λιανικής. Τηλ: 6986 824097. Κος 
Γιουβανούδης Αθανάσιος.

ΕΤΑΙΡΙΑ άμεσων πωλήσεων ζητά Ανεξάρτητο 
Συνεργάτη τύπου Ιατρικού Επισκέπτη με διάθεση 
για εργασία. Η θέση αφορά ανεξάρτητη συνερ-
γασία. Βιογραφικά στο e-mail: healthdxn2u@
gmail.com, κωδ: 1.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για εταιρία 
εμπορίας ιατρικών ειδών με άριστες γνώσεις 
Αγγλικών, microsoft office, Xline, internet, 
marketing και ικανότητα στις πωλήσεις. Προ-
ϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχο 
αντικείμενο. E-mail: employment@digas.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής για κατάστημα λιανικής 
ιατρικών ειδών με ικανότητα στις πωλήσεις. 
Άριστες γνώσεις Αγγλικών, microsoft office, 
internet. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε 
αντίστοιχο αντικείμενο. Βιογραφικά στο e-mail: 
employment@digas.gr. 

Η MEDISANA HELLAS, ζητά Πωλητή Ιατροτε-
χνολογικών προϊόντων με ικανότητα στην επι-
κοινωνία, εμπειρία στο χώρο και καλή γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας. Ικανοποιητικές αποδοχές, 
bonus, ασφάλιση, αυτοκίνητο. Βιογραφικά στο 
e-mail: mar-comm@medisana.gr.

Ιατροί- Νοσηλευτές-Διασώστες 
-Υγεία-Φαρμακευτική
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παρασκευάστρια για 4ωρη πρωινή 
εργασία σε εργαστήριο. Γνώση χειρισμού βι-
οχημικού-αιματολογικού-ανοσογικού αναλυτή 
(επιθυμητά των integra 400, elecsys 2010, pentra 
80), αιμοληψιών-πλακιδίων γενικές αίματος-
μικροσκοπικής εξέτασης γενικές ούρων. Τηλ: 
6945 841187.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Ζωοτέχνης ή Κτηνίατρος με 
άριστη γνώση H/Y-Αγγλικών, από μεγάλη εταιρία 
ζωοτροφών στην περιοχή Αγχιάλου Θεσσαλονίκης. 
Ε-mail: n.pistofidis@agrohellas.com, fax: 2310 
710006, τηλ: 2310 710004, 2310 710005, ώρες 
επικοινωνίας 09:30-17:30, Δευτέρα-Παρασκευή.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ απόφοιτη/ος ΤΕΙ-ιδιωτικών σχολών ως 
Βοηθός Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων 
στη Γ΄ Παιδιατρική Κλινική Ιπποκρατείου ΑΠΘ. 
Εμπειρία σε μικροβιολογικό εργαστήριο, καλά 

Αγγλικά-χειρισμός Η/Υ. Πλήρης απασχόληση. 
Θεσσαλονίκη. Ε-mail: roilides@med.auth.gr, 
τηλ: 2310 892444, κος Ροηλίδης Εμμανουήλ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρός Βιοπαθολόγος για συνεργασία με 
διαγνωστικό εργαστήριο στα Βριλήσσια Αττικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@neogenetics.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πνευμονολόγος - Γαστρεντερολό-
γος - Αγγειοχειρούργος - Ρευματολόγος για 
συνεργασία με ιατρικό κέντρο στην Καλλιθέα. 
Τηλ: 210 9524820.

ΤO ONLINE φοιτητικό φροντιστήριο Exampanel 
- Εκπαίδευση - Θετικές και Ειδικές Επιστήμες - 
Μεταφράσεις ζητά συνεργασία με Μεταπτυχιακούς 
και Διδακτορικούς Απόφοιτους Ιατρικής Βιολογίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobs@exampanel.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρός Καρδιολόγος για συνεργα-
σία από ιατρικό κέντρο στην Παλλήνη. Ωράριο: 
9:00π.μ. - 2:00μ.μ. και 5:30μ.μ. - 9:30μ.μ. Τηλ: 
6932 418640.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρός Ειδικός Παθολόγος για συνερ-
γασία από ιατρικό κέντρο στην Παλλήνη. Ωράριο: 
9:00π.μ. - 2:00μ.μ και 5.30μ.μ. - 9.30μ.μ. Τηλ: 
6932 418640.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Απόφοιτος Φαρμακευτικής με msc 
και καλή γνώση της Βουλγαρικής ή της Ρωσικής 
γλώσσας για φαρμακείο στην κωμόπολη Πετρίτσι 
(13χλμ. από την Ελλάδα). E-mail: d_pharma@
abv.bg, τηλ: 0035 9888866984.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Γενικός Χειρούργος από χει-
ρουργική ομάδα προδιαγραφών για εφημερίες 
σε μεγάλη ιδιωτική κλινική και συμμετοχή ως 
βοηθός σε χειρουργικές επεμβάσεις. Απαραίτητη η 
σχετική εμπειρία σε λαπαροσκοπικές επεμβάσεις. 
Τηλ: 6932 312166.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Οδοντίατρος για να εργαστεί ως 
Βοηθός Οδοντιάτρου - Οδοντίατρος στην περι-
οχή της Ιεράπετρας Κρήτης. Βασικός μισθός και 
ποσοστά με καλές προοπτικές. Βιογραφικά στο 
e-mail: spiros@plakogiannakis.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ιατροί (Παθολόγοι, Γενικοί Ιατροί) 
από την Med on Line - εταιρία ιατρικής βοήθειας, 
για εφημερίες στη Θεσσαλονίκη. Ευέλικτο ωρά-
ριο. Βιογραφικά στο e-mail: info@medonline.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης Γιατρός για ιατρείο στη 
Ζάκυνθο. Απαραίτητη η εμπειρία αγροτικού, γνώση 
Αγγλικών, κάτοχος ΙΧ, παρέχεται διαμονή, (Μαίος 
- Σεπτέμβριος 2015). Ώρες: 09:00 - 21:00, τηλ: 
210 9821431.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα υγιή για προσωρινή συνεργα-
σία σε γυναικολογικό κέντρο γονιμότητας. Τηλ: 
6936 632450.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αδειούχοι Φαρμακοποιοί και Αι-
σθητικοί για φαρμακεία εντός και εκτός Αττικής. 
Σύμβουλοι φαρμακείων Kontakos mc. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@kontakosmc.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διατροφολόγοι, Ψυχολόγοι, Λογο-
θεραπευτές, Εργοθεραπευτές ή Ιατροί Ειδικοτή-
των, Παθολόγοι, Γενικοί Ιατροί, Ομοιοπαθητικοί, 
Ψυχίατροι, Νευρολόγοι κ.α., για συστέγαση στο 
κέντρο Χαλανδρίου. Ιατρείο 100τμ, 2 ευρύχω-
ρα γραφεία με εξεταστικές κλίνες. Τηλ: 6942 
039836, 6973 429148.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φυσικοθεραπευτές με εμπειρία για 
πλήρη απασχόληση σε spa 5* του ξενοδοχείου 
Grand Forest στο Μέτσοβο. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@grand-forest.gr, fax: 2656 029110.

ΙΑΤΡΙΚΗ εταιρία ζητά Ιατρό Μικροβιολόγο για 
εργασία στην Κέρκυρα. Απαραίτητη γνώση Αγ-
γλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 3m.turism@
gmail.com.

ΙΑΤΡΙΚΗ εταιρία ζητά Ιατρούς σε αναμονή ει-
δικότητας για εργασία στην Κέρκυρα. Απαραί-
τητη γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
3m.turism@gmail.com.

ΙΑΤΡΙΚΗ εταιρία ζητά Ιατρό Ακτινολόγο για εργασία 
στην Κέρκυρα. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: 3m.turism@gmail.com.

ΙΑΤΡΙΚΗ εταιρία ζητά Ιατρό Γενικής Ιατρικής για 
εργασία στην Κέρκυρα. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: 3m.turism@gmail.com.

ΙΑΤΡΙΚΗ εταιρία ζητά Ιατρό Ορθοπεδικό για εργα-
σία στην Κέρκυρα. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: 3m.turism@gmail.com.

MEDICAOPUS Consultants is now looking for 
a Staff Specialist Nephrology for its client. 
State hospital is in Sweden .If you feel you 
meet the requirements, send us your CVs at: 
info@medicaopus.com.

MEDICAOPUS Consultants is now looking 
for a Staff Specialist Psychiatry for its client. 
State hospital in Denmark. If you feel you meet 
the requirements, send us your CVs at: info@
medicaopus.com.

MEDICAOPUS Consultants is now looking for 
a Staff Specialist Pulmonology for its client. 
State hospital in Denmark.If you feel you meet 
the requirements, send us your CVs at: info@
medicaopus.com.

MEDICAOPUS Consultants is now looking for a 
Staff Specialist Radiologist for its client. State 
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hospital in Denmark.If you feel you meet the 
requirements, send us your CVs at: info@
medicaopus.com.

MEDICAOPUS Consultants is now looking for a Staff 
Specialist Neurologist for its client. State hospital 
in Denmark.If you feel you meet the requirements 
send your CVs: info@medicaopus.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Φαρμακείου για εργασία 
στο φαρμακείο Ελαφονήσου. Βιογραφικά στο 
e-mail: elafonisospharmacy@gmail.com. Τηλ: 
6936 938697.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος -α Αδειούχος Φαρμακοποιός για 
πλήρη απασχόληση στην περιοχή Αλεξανδρουπό-
λεως. Βιογραφικά στο e-mail: cvevros@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Iατρός - Γενικός Χειρουργός, για 
συνεργασία με ιταλικό ιατρείο που θα ανοίξει 
σύντομα στην Αθήνα. Απαραίτητη γνώση της 
Ιταλικής γλώσσας. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: lorenzo.mefalopoulos@gmail.com.

Δικηγόροι-Νομικές Υπηρεσίες 
-Διαχείριση Χρεών
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Δικηγόροι για εξωτερική συνεργα-
σία, κατά υπόθεση με κοστολόγια ΔΣΑ. Σύντομο 
βιογραφικό και τομείς δικαίου που ασχοληθήκατε. 
Βιογραφικά στο e-mail: athenian.law.office@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δικηγόρος νέος ή Ασκούμενος από 
δικηγορικό γραφείο, ουσιαστική άσκηση ή δικη-
γορία, μερική ή πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: attorneysgreece@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δικηγόρος με εμπειρία στο φορολογικό 
δίκαιο. Βιογραφικά στο e-mail: mifosoft@mifo.
gr, fax: 210 6615989.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ασκούμενη Δικηγόρος για δικηγορική 
εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: lawservice@
mifo.gr, fax: 210 6615989.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο έναντι Πρωτοδικείου Αθηνών 
ζητά Δικηγόρο για τη θέση του Διευθυντή - Συνέ-
ταιρου. Προσόντα: 5ετή προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση, 10ετή εμπειρία στα δικόγραφα και ακροατήρια. 
Βιογραφικά στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δικηγόρος μάχιμος, δυναμική προσω-
πικότητα με 5+έτη δικαστηριακές παραστάσεις 
και συντάξεις δικογράφων σε ποινικό, αστικό - 
εμπορικό και εργατικό. Αμοιβές τα γραμμάτια προ-
είσπραξης. Βιογραφικά στο e-mail: jobslinks1@
gmail.com, κωδ: ΠAE-sk.

Εκπαίδευση- Θετικές & Ειδικές 
Επιστήμες-μεταφράσεις
ΙΔΙΩΤΙΚΟ Γυμνάσιο - Λύκειο στο Χαϊδάρι, ζητεί 
Καθηγητή Βιολογίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
school@neapaideia.gr, τηλ: 210 5573301.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, Παιδαγωγός, με σχετική εμπειρία 
στο χώρο, για πλήρη και δημιουργική απασχόληση 
νηπίου 15 μηνών. Βιογραφικά, με φωτογραφία κατά 
προτίμηση και συστάσεις, στο e-mail: mrstamouli@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές από φροντιστήριο μέσης 
εκπαίδευσης με διδακτική εμπειρία σε φροντιστήρια 
για τα μαθήματα Φυσικής, Μαθηματικών, Βιολογία 
και ΑΕΠΠ στις περιοχές Ν. Σμύρνης και Π. Φαλήρου. 
Βιογραφικά στο e-mail: kentropaideias@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Δημοσιογράφος - Αρθρογράφος - 
Κειμενογράφος για συγγραφή κατόπιν συνεννό-
ησης 1 - 2 άρθρων - παρεμβάσεων εβδομαδιαίως 
γενικού - πολιτικού περιεχομένου. Βιογραφικά στο 
e-mail: noussios@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πτυχιούχοι Management, Marketing 
με μεταπτυχιακά από εκπαιδευτικό κέντρο για επιμέ-
λεια φοιτητικών εργασιών. Βιογραφικά στο e-mail: 
diplomaline@yahoo.gr τηλ: 210 9211527.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μεταφραστές, όλων των γλωσσών, 
έμπειροι, αποδοτικοί, διαθέσιμοι, φιλότιμοι, με οι-
κονομικές απαιτήσεις βάση της ελληνικής αγοράς 
και απαραίτητα με Α.Π.Υ. Άσχετοι και άπειροι να μην 
ενοχλούν. E-mail: gr_epihirimatias@otenet.gr.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος ζητεί Καθηγητές -τριες 
Γερμανικής γλώσσας για την περιοχή Οινοφύτων. 
Βιογραφικά στο e-mail: multlin@otenet.gr. Tηλ: 
210 6144357.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος ζητεί Καθηγητές -τριες 
Αγγλικής γλώσσας για την περιοχή της Μαγούλας. 
Βιογραφικά στο e-mail: multlin@otenet.gr, τηλ: 
210 6144357.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για παρακολούθηση φυσικού 
αντικειμένου έργων 2007-2013 και ΕΣΠΑ 2014-
2020. Προϋποθέσεις: Απόφοιτος ΑΕΙ, άριστη γνώση 
Αγγλικής, άριστη γνώση Η/Υ, 4ετής προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobs@fhw.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Γερμανικών πτυχιούχοι 
φιλολογιών για άμεση πρόσληψη από σχολείο στην 
Ηλιούπολη. Βιογραφικά στο e-mail: logistirio@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας με επίσημη άδεια διδα-
σκαλίας Αγγλικών για γραμματειακή-διδακτική 
υποστήριξη Κ.Ξ.Γ. Καλλιθέας μακράς λειτουργίας. 
Νέα-οργανωτική-έμπιστη-σοβαρό εργασιακό ήθος-

σοβαρές προτάσεις, μόνο μόνιμη συνεργασία, σχετική 
εμπειρία 350ευρώ/6ωρο καθημερινά 3:00-9:00μμ 
E-mail: elenisrc@windowslive.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές /τριες Γερμανικών για όλα 
τα επίπεδα και Native Speakers, από κέντρο ξένων 
γλωσσών στη Ν. Ιωνία. Βιογραφικά στο e-mail: 
stellachatzigiannaki@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παιδαγωγός με εμπειρία και αγάπη 
για τη δουλειά του σε πρότυπο παιδότοπο. Τηλ: 
6977 878218.

ΤΟ ATHENSGOMAGAZINO.GR ενδιαφέρεται 
για Aρθρογράφο κάτοχο voucher. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@athensgo.gr.

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Μελέτης Point Ν. Κόσμου, ζητά να 
προσλάβει απόφοιτο /η Φιλόλογο, με καλές γνώσεις 
της Γερμανικής γλώσσας, για απασχόληση Δευτέ-
ρα - Τετάρτη - Παρασκευή. Ωράριο: 15:00-17:00. 
Ε-mail: elenipoint@gmail.com.

ΚΕΝΤΡΟ λογοθεραπείας ζητά Λογοθεραπευτές 
με δελτίο παροχής υπηρεσιών και με εμπειρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: spgianos@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εργοθεραπευτές για συστέγαση στο 
κέντρο Χαλανδρίου. Ιατρείο 100τμ, 2 ευρύχωρα 
γραφεία με εξεταστικές κλίνες. Τηλ: 6942 039836, 
6973 429148.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Pilot Beach Resort 5*, στη 
Γεωργιούπολη Χανίων, ζητά για την τρέχουσα 
τουριστική περίοδο Τεχνολόγο Τροφίμων για 
παρακολούθηση προγράμματος HACCP. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@pilot-beach.gr.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Μηχανικός με PHD ζητείται από εκπαι-
δευτικό όμιλο για μόνιμη συνεργασία στον τομέα 
των πανεπιστημιακών μαθημάτων. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία σε εκπαίδευση. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv@vitali.gr.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - Μηχανικός με PHD, ζητείται 
από εκπαιδευτικό όμιλο για μόνιμη συνεργασία 
στον τομέα των πανεπιστημιακών μαθημάτων. Επι-
θυμητή προϋπηρεσία σε εκπαίδευση. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@vitali.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης σχολικών προγραμμάτων, 
ζητά Γυμναστές /τριες (απόφοιτους Τ.Ε.Φ.Α.Α.) ή 
και Παιδαγωγούς για την υλοποίηση εκπαιδευτι-
κών προγραμμάτων εντός Αττικής έως και Ιούλιο 
2015. Βιογραφικά στο e-mail: dro@dro.gr, fax: 
210 3316755.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μαθηματικός και Οικονομολόγος για 
φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης στην ανατολική 
Θεσσαλονίκη. Φωτογραφία προαιρετική, προϋπηρε-
σία επιθυμητή, προσωπικές σημειώσεις απαραίτητες. 
Βιογραφικά στο e-mail: frontmek@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής /τρια Η/Υ και συγκεκριμένα 
για access database. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@
executive-communication.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Υπεύθυνος Σεμιναρίων από Α.Ε 
στη Μεταμόρφωση. Εμπειρία στην οργάνωση σε-
μιναρίων, διαχείριση προγραμμάτων εκπαίδευσης 
(ΚΕΚ, voucher κλπ). Απαραίτητη γνώση Αγγλικών και 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: ezouma@eurocert.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μεταφραστής /τρια επιστημονικών κει-
μένων από Αγγλικά στα Ελληνικά. Τιμή 2 ευρώ 
ανά μεταφρασμένη σελίδα. Βιογραφικά στο e-mail: 
xrysatsami@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγήτριες Γαλλικών με επικοινω-
νιακές ικανότητες και φιλοδοξίες, από εκπαιδευτικό 
όμιλο για τα εκπαιδευτήρια Πάτρας. Φροντιστηριακή 
πείρα απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: patra@
grapsa.edu.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές ξένων γλωσσών, Αγγλικής 
/Γερμανικής /Τουρκικής /Κινέζικης /Γαλλικής /
Ρωσικής γλώσσας από κεντρικό φροντιστήριο για 
τα νέα τμήματα Μαρτίου 2015 στο κέντρο της Θεσ-
σαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: sotiriou204@
yahoo.gr.

μηχανικοί-τεχνολόγοι 
-τεχνικοί-τεχνίτες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Βαφέα σε φανοποιείο στο 
Νέο Ηράκλειο Αττικής κατά προτίμηση κάτοικος 
γύρω περιοχών. Τηλ: 210 2845091.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Μηχανουργός από βιομηχανία 
στην Ελευσίνα. Βιογραφικά στο e-mail: info@
convexdesign.gr, fax: 210 5559817.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής Χυτοπρεσσών στη Μαγούλα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@convexdesign.gr, 
fax: 210 5559817.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Μηχανουργός Xυτοπρεσ-
σαριστών Kαλουπιών. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@convexdesign.gr, fax: 210 5558922.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος - Ηλεκτρονικός με 
γνώσεις Αγγλικών και προϋπηρεσία στα ανυ-
ψωτικά (περονοφόρα)- χωματουργικά. Fax: 210 
5147189, 210 5138736.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργατοτέχνης από εργοστάσιο κα-
τασκευής μηχανημάτων για τμήμα λαμαρίνας. 
Γνώσεις στράντζας και ψαλιδιού, αργκόν, ηλεκτρο-
συγκόλληση, ανοξείδωτες κατασκευές .Πλήρης 
απασχόληση στο Περιστέρι. Τηλ: 210 5746040.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Hλεκτροτεχνίτης Δ’ ειδικότητας, 
Εγκαταστάτης Ανελκυστήρων με εμπειρία σε 

εγκαταστάσεις - συντηρήσεις ανελκυστήρων 
και καλή γνώση Αγγλικών, για εργασία στη 
Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο e-mail: info@
teragroup.gr.

ΤΟ ONLINE φοιτητικό φροντιστήριο Exampanel 
- Εκπαίδευση - Θετικές και Ειδικές Επιστήμες - 
Μεταφράσεις ζητά συνεργασία με Μεταπτυχιακούς 
και Διδακτορικούς απόφοιτους Ηλεκτρολόγους 
- Μηχανολόγους. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@
exampanel.com.

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ μας στη Χαλκιδική ζητούν Συ-
ντηρητές. Απαραίτητα προηγούμενη εμπειρία σε 
ξενοδοχεία. Βιογραφικά στο e-mail: hr@across.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Μοτοσυκλετών Πτυχιούχος, 
με γνώση διαγνωστικών συστημάτων - βλαβών, 
10η προϋπηρεσία, γνώση Αγγλικών στη Λάρισα. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@papdopoulos-sa.
gr, κωδ: Μ.Μ.1.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πτυχιούχος - Ηλεκτρολόγος - Δια-
γνώστης Αυτοκινήτων. Γνώση διαγνωστικών 
συστημάτων - βλαβών, 7ετή προϋπηρεσία, 
γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
papdopoulos-sa.gr, κωδ: Η.Δ.1.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μηχανολόγοι - Μηχανικοί ΑΕΙ/
ΤΕΙ για τη στελέχωση του τμήματος R&D και 
Marketing. Απαραίτητες γνώσεις σε σχεδιαστικά 
πακέτα και επιθυμητή προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: mixa.troni@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος-αδειούχος Μηχανοτεχνίτης-Χει-
ριστής Εργαλειομηχανών με γνώσεις τόρνου 
και μηχανουργικών κατασκευών. Οι γνώσεις 
ηλεκτροσυγκόλλησης θα εκτιμηθούν. Βιογραφικά 
στο e-mail: thesitexnitis@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ διαχείρισης αποβλήτων ζητά Πολιτικό 
Μηχανικό για Τμήμα κατασκευής-συντήρησης-
λειτουργίας έργων, με πτυχίο. Εμπειρία εργοτα-
ξίου επιθυμητή. Γνώση σε θέματα σχεδιασμού 
ύδρευσης σε εγκαταστάσεις βιολογικού καθα-
ρισμού-πρόγραμμα CAD-γνώση Αγγλικών-MS 
office. E-mail: info@kafsis.com.

ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΣ μεταλλικών κατασκευών ζητείται 
για εταιρία στα Σπάτα. Δίπλωμα οδήγησης, καλές 
γνώσεις μηχανουργίας (θα γίνει τεστ), γνώσεις 
συγκόλλησης. Πλήρης απασχόληση, ασφάλιση. 
Μισθός: 650€. Τηλ: 210 6086270.

ΕΡΓΑΤΗΣ νέος ζητείται από γραφείο μεταφο-
ρών, με γνώση κλαρκ και προϋπηρεσία. Περιοχή 
Ρουφ - Βοτανικός, κατά προτίμηση κάτοικος γύρω 
περιοχών. Τηλ: 210 3456722, 210 3422970.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ με μηχανικές γνώσεις, ζητείται από 
συνεργείο υγραεριοκίνησης στην Αγία Παρασκευή. 
Τηλ: 210 6009110.

ΨΥΚΤΙΚΟΣ ζητείται με εμπειρία στις βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις. Βιογραφικά στο e-mail: info@
adarc.gr, τηλ: 210 7222224.

ΓΑΖΩΤΡΙΑ ζητείται για ταπετσαρία επίπλων. 
Τηλ: 210 8231884.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Μοτοσικλετών ζητείται για ημι-
απασχόληση με ένσημα, Καλλιρρόης, μισθός: 
300€. Τηλ: 6932 416361, ώρες επικοινωνίας 
10:00-21:00.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων 
με ειδικότητα στα WV group, ζητείται για αντι-
προσωπεία στη Ζάκυνθο. Τηλ: 26950 65155, 
6974 867308.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Solutions ζητά Ηλεκτρολόγους - 
Μηχανικούς Τ.Ε ή Π.Ε για εργασία ως Τεχνι-
κούς Μηχανημάτων, και εμφιάλωσης. Άριστη 
γνώση Αγγλικών, επιπλέον προσόν η γνώση 
Γερμανικών. Βιογραφικά στο e-mail: info@
solutions-greece.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός για εργαστήριο αργυροχρυ-
σοχοΐας στη Ν. Χαλκηδόνα Θεσ/νίκης με αντικεί-
μενο την κατασκευή χειροποίητων ασημένιων 
κοσμημάτων. Επιθυμητή προϋπηρεσία ή σχετικό 
πτυχίο. Βιογραφικά στο e-mail: info@emmanuela.
gr, τηλ: 6976 333765.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής πεπειραμένος που να 
γνωρίζει από συντήρηση πισίνας από μεγάλο 
ξενοδοχειακό όμιλο στη Φολέγανδρο. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@aspalathras.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Τεχνίτες Οξυγονοκοπής 
στον Ασπρόπυργο. Ωράριο: 9:00 - 15:00, τηλ: 
210 6128420.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ηλεκτροσυγκολλητές - Τεχνίτες 
TIC έμπειροι στον Ασπρόπυργο. Ωράριο: 9:00 
- 15:00, τηλ: 210 6128420.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γανωτής για γανώματα. Τηλ: 210 
5231477.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος - Τεχνίτης με Γ’ κατηγο-
ρίας δίπλωμα για εταιρία κατασκευής πρατηρίων 
υγρών καυσίμων εντός και εκτός Αθηνών. Τηλ: 
210 5325126.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδικών κατασκευαστών στα Οινόφυ-
τα Βοιωτίας ζητά άτομο για την κάλυψη θέσης 
στο τμήμα της κοστολόγησης με γνώση τεχνικού 
σχεδίου, με πτυχίο Μηχανογράφου ή Πολιτικού 
Μηχανικού. Ε-mail: cv@pafos.gr, τηλ: 22620 
31919.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία Χατζηιωακειμίδης ΑΒΕΤΕ 

Ηλεκτροσυγκολλητής. Απαραίτητα: Κόλληση TIG 
για ανοξείδωτα-συρματοκόλληση-ηλεκτρόδιο, 
μοντάζ μηχανημάτων-κατανόηση τεχνικών σχε-
δίων στη Νέα Πέλλα Γιαννιτσών. Προϋπηρεσία 
3τή σε τμήμα σιδηροκατασκευών/ανοξείδωτων 
κατασκευών. E-mail: tsichlakidis@hatziioakimdis.
gr, τηλ: 2382 032123.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρχιτέκτονας ή Interior Designer 
με άριστη γνώση του 3ds Max και photoshop. 
Βιογραφικά και portfolio στο e-mail: latonic@
otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γυψοσανιδάδες και Ελαιοχρω-
ματιστές για Γερμανία. Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 
004916 39428582, κος Μουρατίδης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Μηχανικός Αυτοκινήτων με 
πτυχίο από την εταιρία Παπατάσιος - Ζαρογιάννης 
Α.Ε που εδρεύει στην Κοζάνη. Τηλ: 2461 022387, 
2461 025314.

H GENIOUS SOLUTIONS ζητά Τεχνικούς-Μηχα-
νικούς για εγκατάσταση-commissioning security 
systems (access control & CCTV). Προϋπηρε-
σία-γνώση Αγγλικών απαραίτητη. Βιογραφικά 
λεπτομερή μόνο στα Αγγλικά, πρόσληψη άμεση. 
Προσφέρεται πλήρες πακέτο παροχών-αποδοχών-
εξαιρετικά ικανοποιητικό. E-mail: kilismani@
hotmail.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος Συντηρητής με εμπειρία 
για εγκαταστάσεις και διάφορες άλλες εργα-
σίες. Προσφέρετε διαμονή - φαγητό - μισθός. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@villa-oneiro.gr, 
τηλ: 6945 776821.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Delphis που δραστηριοποιείται στον 
τομέα του κεντρικού κλιματισμού ζητά να προ-
σλάβει Ψυκτικό. Απαραίτητα προσόντα: Προϋ-
πηρεσία 2 ετών, εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις, δίπλωμα οδήγησης. E-mail: tk@
delphisgroup.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σκελετοποιοί και Μονταδόροι για 
βιοτεχνία στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Άμεση ερ-
γασία. Τηλ: 6933 365203.

Η ALFANET A.E ζητά να προσλάβει Τεχνικό - 
Φανοποιό για προετοιμασία βαφής μεταλλικών 
και πλαστικών συσκευών, Η/Υ και laptop (τρί-
ψιμο, χάρτωμα, στοκάρισμα κ.λ.π). Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@alfanet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εγκαταστάτης Φωτοβολταϊκών με 
εμπειρία για εργασία στην Ολλανδία. Απαραίτητη 
η γνώση Αγγλικής γλώσσας, εξασφαλισμένη η 
διαμονή. Τηλ: 6936 766069. Κος Παύλος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ψυκτικοί και Βοηθοί για πλήρη 
απασχόληση στην κατασκευή μηχανημάτων 
κλιματισμού. Βιογραφικά στο e-mail: human@
bcool.com.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Pilot Beach Resort 5*, στη 
Γεωργιούπολη Χανίων, ζητά για την τρέχουσα 
τουριστική περίοδο Τεχνολόγο Τροφίμων για 
παρακολούθηση προγράμματος HACCP. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@pilot-beach.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής μηχανημάτων εμφιάλωσης 
με έδρα τη Χαλκίδα ζητά Μηχανικούς - Συντηρη-
τές, με δυνατότητα ανάγνωσης μηχανολογικών 
σχεδίων και γνώση ηλεκτρολογικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 2221 034914.

ςτελέχη Παραγωγής-μεταποίηση 
-Ποιοτικός Έλεγχος
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ζητά άμεσα άτομο για φασόν. Ερ-
γασία από το σπίτι, να γνωρίζει την κατασκευή 
φούντας από νήμα και να κολλάει χάρτινα κουτιά 
συσκευασίας. Τηλ: 210 4816498.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ανάπτυξης ιατρικών μηχανη-
μάτων αναζητά Εργάτες Παραγωγής - Ποιοτικού 
Ελέγχου. Επιθυμητή ανάλογη προϋπηρεσία. Βι-
ογραφικά στο e-mail: careers@micrelmed.com.

ΜΟΝΑΔΑ αρτοποιίας ζητά Υπεύθυνο παραγω-
γής στην αρτοποιία και τη ζύμη και Διευθυντή 
Πωλήσεων - Πωλητές. Βασικές προϋποθέσεις 
η προϋπηρεσία στο χώρο της αρτοποιίας. Βιο-
γραφικά στο e-mail: katsbros@otenet.gr. Tηλ: 
6937 288096.

H ALEXANDER Moore Certification επιθυμεί 
να προσλάβει Επιθεωρητές ISO. Πτυχίο ΑΕΙ-
ΤΕΙ, γνώση της Αγγλικής, γνώσεις σχετικά με 
τα πρότυπα ISO (HACCP) θα εκτιμηθούν θετικά. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@alexandermoore.
com, κωδ. IS.Adm.2015/02.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνολόγος Τροφίμων από Ανώνυ-
μη εταιρία μαζικής εστίασης για τη στελέχωση 
του τμήματος διασφαλιστικής ποιότητας και της 
ομάδας εσωτερικών επιθεωρήσεων της εταιρί-
ας στη Βόρεια Ελλάδα. Βιογραφικά στο e-mail: 
texnologos2015@gmail.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Μπόσμαν Μινκ Φαρμ ΑΕ με αντικείμενο 
την εκτροφή γουνοφόρων ζώων, ζητά Υπεύθυνο 
Παραγωγής για στελέχωση των μονάδων. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@bosmanminkfarm.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εργοστάσιο στη Θεσσαλονίκη 
απόφοιτος ΤΕΙ - ΑΕΙ ως Υπεύθυνος Γραμμής 
Παραγωγής. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντί-
στοιχη θέση, γνώση Αγγλικών, Η/Υ. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr.detect@gmail.com.

ςτελέχη & μηχανικοί Ναυτιλίας 
-Ναυτικοί-Marine
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ναυτικός Μηχανολόγος ΑΕΙ ή ΤΕΙ παρά 
εταιρίας αντιπροσωπειών στον Άλιμο. Άπταιστη 
γνώση της Αγγλικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
central@ariexpo.gr, fax: 210 9831346.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιαστής με προϋπηρεσία από 
ναυπηγικό - τεχνικό γραφείο γνώστης σχεδίων 
νηογνώμονα και σημαίας με καλή χρήση προγράμ-
ματος autocad για πλήρη απασχόληση. Ωράριο: 
09:00 - 17:00. Τηλ: 210 4128612.

 

Οδηγοί-Αποθηκάριοι-Logistics 
- μεταφορές -Αεροπορία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Αποθηκάριος ξενοδοχείου 
από ξενοδοχείο στη νότια Ρόδο. Ομαδικό πνεύ-
μα εργασίας/επιμελής /προσεκτικός τόσο στην 
αξιολόγηση προσφορών όσο και στην ποιότητα. 
Καλός μισθός/bonus στόχων/διαμονή/διατροφή, 
ασφάλιση/ΙΚΑ. E-mail: gm@costalindia.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Προμηθειών-Αποθηκάριος 
από το ξενοδοχείο Malia Bay Beach Hotel & 
Bungalows στα Μάλια Κρήτης. Ανάλογη εμπειρία 
απαραίτητη. E-mail: info@maliabay.gr, fax: 2897 
032225, τηλ: 2897 032853, κος Κοντοκώστας 
Γ. Γιάννης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο στη Σαντορίνη Driver. 
Βιογραφικά, με πρόσφατη φωτογραφία, στο e-mail: 
eltheon@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από εταιρία χονδρικής πώλησης 
οπτικών ειδών για μεταφορά-στήσιμο δειγμα-
τολογίου εντός-εκτός Αθήνας σε συνδυασμό με 
εσωτερικές εργασίες αποθήκης με δίπλωμα οδή-
γησης. Fax: 210 9404489, τηλ: 210 9404106.

ΟΔΗΓΟΣ ταξί ζητείται για μισή βάρδια, με 
ΟΑΕΕ. Περιοχή Βύρωνας. Τηλ: 210 7648452, 
6942 880270.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός συνταξιούχος μορφωμένος 
για 4ωρη απογευματινή ημιαπασχόληση. Τηλ: 
6945 039520, κος Μιχάλης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Γ’ κατηγορίας από βιοτεχνία 
στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Άμεση εργασία. Τηλ: 
6933 365203.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για μόνιμη 6ωρη εργασία σε 
πάρκινγκ κεντρικό. Βιογραφικά και φωτοτυπία 
διπλώματος στο e-mail: emgrs@outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Λεωφορείου για 2 δρομολόγια 
45» κάθε ημέρα. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
compupress.gr, κωδ DR0215.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός και Υπάλληλος Γραφείου 
Parking πλησίον του αεροδρομίου Ελ. Βενι-
ζέλος. Θα προτιμηθούν άτομα γύρω περιοχών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@park2fly.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατεψυγμένων τροφίμων με έδρα το 
Κορωπί ζητά Βοηθό Αποθηκάριο με απαραίτητη 
εμπειρία στο χώρο των κατεψυγμένων τροφίμων. 
Κάτοικος κοντινών περιοχών. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@kayak.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης για Οπωροπωλείο στην Πάτρα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@b-alexopoulos.gr, 
τηλ: 6982 857584.

PSB ZHTA άμεσα να προσλάβει Οδηγούς Λεω-
φορείων, με δίπλωμα Δ με Π.Ε.Ι. και καλή γνώση 
Γερμανικών. Βιογραφικά στο e-mail: pwsm66@
yahoo.gr, τηλ: 6986 600466, 2932 110534.

τουρισμός-Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
-τουριστικά Γραφεία
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ εταιρία Αθηνών ζητεί άτομο με 
εμπειρία στον τουριστικό κλάδο για πωλήσεις, 
με επικοινωνιακές ικανότητες, απαραίτητα Αγγλικά 
και δίπλωμα μηχανής. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@athensopentour.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α Υπάλληλος Υποδοχής από 
κεντρικό ξενοδοχείο στην Αθήνα. Βιογραφικά 
στο e-mail: club31534@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Receptionist από ξενοδοχείο 3* στην 
Αθήνα, για κάλυψη θέσης της reception. Βιογρα-
φικά στο e-mail: athensbestwestern@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νυχτερινός Receptionist για ξενοδοχείο 
στη Μύκονο. Παρέχεται διαμονή και διατροφή. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@petinoshotels.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Guest Relation για ξενοδοχείο στη 
Μύκονο. Παρέχεται διαμονή και διατροφή. info@
petinoshotels.gr.

ΖΗΤΕΙΤAI Groom Receptionist για ξενοδοχείο 
στη Μύκονο με γνώσεις Αγγλικών. Παρέχεται 
διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@petinoshotels.gr.

ΑΠΟ ΝΕΟΔΜΗΤΟ ξενοδοχείο 4* ζητείται Guests 
Relation. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών-Γερμα-
νικών καθώς και υψηλή εξοικείωση με τις νέες 
τεχνολογίες. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: evitaresort@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Receptionist από ξενοδοχείο στη 
Σκόπελο. Βιογραφικά στο e-mail thomas.zis1@
gmail.com.
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ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Rodos Village επιθυμεί να 
προσλάβει Receptionist με ανάλογη τριετή 
προϋπηρεσία, άριστη γνώση Aγγλικών και 
μίας δεύτερης ξένης γλώσσας κατά προτί-
μηση Γαλλικών. Αποδοχές ικανοποιητικές. 
Παρέχεται στέγαση και σίτιση. Ε-mail: info@
mitsis-rodosvillage.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για το τμήμα κρατήσεων με 
εμπειρία και καλή γνώση Fidelio από ξενοδο-
χειακή εταιρία στη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@across.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο νέες από τη Ρόδο για εργα-
σία στην Υποδοχή σε ξενοδοχείο 4* μέσα στην 
πόλη. Προϋπηρεσία όχι απαραίτητη. Βιογρα-
φικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
gmrodoshotel@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για Spa ξενοδοχείου 5* στα 
Θηρά Σαντορίνης. Γνώση Αγγλικών και σχετική 
εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: astroae@
otenet.gr, τηλ: 6947 188318.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας Delight Boutique 
Hotel (SLH) στη Μύκονο ζητά Υπεύθυνο Κρα-
τήσεων-Πωλήσεων (δωδεκάμηνη εργασία). 
Απαραίτητη προϋπηρεσία, άριστη γνώση Αγ-
γλικών (δεύτερη γλώσσα επιθυμητή). Παρέχεται 
διαμονή-διατροφή- ασφάλιση. E-mail: gm@
delightmykonos.com.

TO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας Delight Boutique 
Hotel (SLH) στη Μύκονο ζητά Receptionist και 
Night Auditor. Απαραίτητη προϋπηρεσία, άριστη 
γνώση Αγγλικών (δεύτερη γλώσσα επιθυμητή). 
Παρέχεται: διαμονή-διατροφή-ασφάλιση. Ε-mail: 
gm@delightmykonos.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο πεπειραμένο στην ξενάγηση 
για εποχική εργασία σε τουριστικό γραφείο στη 
Φολεγάνδρο. Να γνωρίζει Αγγλικά και Ιταλικά. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@diaploustravel.
com, τηλ: 22860 41158.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στη Γλυφάδα ζητά Καμαριέρα 
έμπειρη για 8ωρη εργασία (και απογευματινά) 
και Καμαριέρα για έξτρα. Βιογραφικά στο e-mail: 
ouraniapar@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στη Μύκονο ζητά Καμαριέρα με 
εμπειρία για τη σεζόν 2015. Διαμονή - διατροφή 
- ασφάλεια, 7ήμερο. Βιογραφικά με skype στο 
e-mail: jobs@melinasjobs.gr.

Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα Sirena Residence 
& Spa στη Σάμο, ζητά για την τουριστική σεζόν 
2015 Μασέρ / Αισθητικό. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@sirena.gr.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο στο κέντρο της Αθήνας 
ζητά Υπάλληλο με προϋπηρεσία. Απαραίτητη 
άριστη ευχέρεια λόγου Αγγλικών και γνώση 
Η/Υ. Γνώση Ισπανικών θα εκτιμηθεί. Ωράριο 
κυλιόμενο: 06:30-14:30 14:00-22:00. Ε-mail: 
adm@hopin.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για πρακτική εξάσκηση από 
ξενοδοχείο στο Νυμφαίο Φλώρινας. Ευγε-
νικό, επικοινωνιακό με γνώσεις Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@nymfeshotel.
gr, τηλ: 6942 966577.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α Υπάλληλος Υποδοχής από 
κεντρικό ξενοδοχείο στην Αθήνα. Βιογραφικά 
στο e-mail: club31534@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Receptionist για ξενοδοχείο στον 
Πλαταμώνα, πτυχιούχος Τουριστικής Σχολής με 
τριετή τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. 
Βιογραφικά στο e-mail: hotel@hotelzeus.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από ξενοδοχειακή 
εταιρία για εργασία στην Πάλαιρο. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία 2 ετών και γνώση Αγγλικών. Βιο-
γραφικά στο e-mail: acc.job.offer@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία σε μικρό ξενο-
δοχείο στη Λεπτοκαρυά, για την περίοδο Μάιο 
- Οκτώβριο, για reception και bar. Βιογραφικά 
στο e-mail: katelasth@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αισθητικοί με εμπειρία για πλήρη 
απασχόληση σε spa 5* του ξενοδοχείου Grand 
Forest στο Μέτσοβο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@grand-forest.gr, fax: 2656 029110.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Grand Forest Metsovo 5*, 
Καμαριέρα, Υπεύθυνη Housekeeping με εμπει-
ρία για πλήρη απασχόληση σε ξενοδοχείο 5* 
στο Μέτσοβο. Βιογραφικά στο e-mail: info@
grand-forest.gr, fax: 26560 29110.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Istion Club Hotel and Spa 5* 
ζητά Υπάλληλο Κρατήσεων με γνώσεις Αγγλι-
κών, Γερμανικών, Protel και εμπειρία στο τμήμα 
υποδοχής. Βιογραφικά στο e-mail: manager@
istionclub.gr, τηλ: 23730 41900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο στη Σαντορίνη 
Receptionist και Operation Manager. Βιογρα-
φικά, με πρόσφατη φωτογραφία, στο e-mail: 
eltheon@otenet.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ αλυσίδας 4 αστέρων στην πόλη 
της Ρόδου ζητά Υπαλλήλους Υποδοχής με γνώση 
Αγγλικών και μιας δεύτερης ξένης γλώσσας. 
Βιογραφικά, με πρόσφατη φωτογραφία, στο 
e-mail: gmrodoshotel@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχειακή επιχείρηση στην 
Πρέβεζα άτομο με αντίστοιχη προϋπηρεσία για 

να αναλάβει τις κρατήσεις. Η κατοχή πτυχίου 
τουριστικών θεωρείται σημαντική. Τηλ: 6976 
759267.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα για εργασία όλο το χρόνο 
σε ξενοδοχείο στη Μάνη.(Κτήμα Καραγεώργου) 
Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. Παρέχεται φαγη-
τό και δωμάτιο. Βιογραφικά στο e-mail: info@
ktimakarageorgou.gr, τηλ: 6948 368651.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διευθυντές Ξενοδοχείων, απόφοιτοι 
τουριστικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
με γνώση διαχείρισης διαδικτυακών πωλήσεων, 
για απασχόληση εκτός Αθήνας. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@phd.org.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνταξιούχος με προϋπηρεσία σε ξε-
νοδοχείο η τουριστικό γραφείο, γνώστης των 
online κρατήσεων booking, για συνεργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: job@booking-greece.gr.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο στο internet ζητά Υπάλληλο 
με προϋπηρεσία σε online συστήματα κρατήσεων 
booking. Βιογραφικά στο e-mail: cv@booking-
greece.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής πεπειραμένος που να 
γνωρίζει από συντήρηση πισίνας από μεγάλο 
ξενοδοχειακό όμιλο στη Φολέγανδρο. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@aspalathras.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ξενοδόχος η μη, γνώστης των online 
κρατήσεων Booking, από σοβαρή εταιρία με αμε-
ρικάνικο online σύστημα κρατήσεων. Βιογραφικά 
στο e-mail: sales@booking-greece.gr.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ξενοδοχείο Αθήνας ζητά Προϊσταμένη 
Ορόφων. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 
πόλης. Δραστήρια, οργανωτική και δυναμική. 
Βιογραφικά στο e-mail: srutten2@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Κάρπαθο ζητά Προϊστα-
μένη Ορόφων. Απαραίτητη εμπειρία και γνώ-
ση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: mgr@
konstantinospalace.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Receptionist Α’από ξενοδοχείο 5* 
στην Κω για τη σεζόν 2015. Πτυχίο και προϋ-
πηρεσία απαραίτητα. Με καλή γνώση Γερμανικής 
γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: p.kontaxakis@
palazzodelmare.gr.

ΟΜΙΛΟΣ ξενοδοχείων στη Χαλκιδική ζητά Νυ-
χτερινό Υπάλληλο Υποδοχής για ξενοδοχείο 5*. 
Βιογραφικά στο e-mail: om.ana@xv-hotels.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στην Κω ζητά Receptionist 
A». Απαραίτητη προϋπόθεση η προϋπηρεσία σε 
ανάλογη θέση και η καλή γνώση Γερμανικής 
γλώσσας. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: p.kontaxakis@palazzodelmare.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Mykonos Bay 4* ζητά άτομα 
όλων των ειδικοτήτων. Απαραίτητη εμπειρία και 
γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: manager@mykonosbay-hotel.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γερμανόφωνος /η για να εργαστεί ως 
Αντιπρόσωπος (Rep) Τουριστικού Γραφείου στη 
Σαντορίνη. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@kamaritours.gr.

GUESTS Hotel Scout new-built 4* hotel in Faliraki 
is seeking for a Μulti - Lingual Scout. Min age of 
21 years. CVs: evitaresort@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες από νεόδμητο ξενο-
δοχείο 4* στο Φαληράκι, με αντίστοιχη προϋπη-
ρεσία. Βιογραφικά με φωτογραφία στο email: 
evitaresort@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 264 δωματίων στην Πρέβεζα, 
ζητά Ρεσεψιονίστ για την καλοκαιρινή περίο-
δο. Γνώση Αγγλικών - Ιταλικών και γνώση του 
προγράμματος Αλέξανδρος. Παρέχονται μισθός, 
ασφάλιση, διαμονή, διατροφή. Βιογραφικά στο 
e-mail: fomanager@prevezabeach.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα για ξενοδοχείο 4 αστέρων. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία. Άμεση πρόσληψη. Βι-
ογραφικά στο e-mail: manager@palacehotel.
gr, τηλ: 210 8948361.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φοιτητής /τρία για εποχικός Υπάλ-
ληλος Υποδοχής σε πολυτελές ξενοδοχείο στις 
Κυκλάδες. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
hotelaspect@gmail.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Πλατανίστα 4* στην Κω ζητά 
Front Office and Reservation Manager. Βιογρα-
φικά στο e-mail: mngr@platanista.gr, fax: 2242 
022400. Kος Μαραγκός.

ΤΟ ARESSANA Spa Hotel Santorini ζητά Προ-
σωπικό για τη θέση Guest Relations - PR. Βι-
ογραφικά στο e-mail: palamas@aressana.gr, 
τηλ: 6979 333124.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο οργανωτικό, επικοινωνιακό με 
άριστη γνώση Αγγλικών για τμήμα το τμήμα FIT 
σε γραφείο εισερχόμενου τουρισμού. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@antelope-travel.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι /Καμαριέρες /Βοηθοί 
Κουζίνας με προϋπηρεσία από 5* ξενοδοχείο 
στην Κύπρο. Άριστη γνώση Αγγλικών, παρέχε-
ται σίτιση, στέγαση, ασφάλιση. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: chainhotelcvs@gmail.
com. Κα Αποστολία Σακεροπούλου.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ White Sands στην Κάρπαθο 
αναζητά Προσωπικό όλων των ειδικοτήτων. Η 
γνώση της Ιταλικής γλώσσας όπως και προ-

ηγούμενη εμπειρία με την Ιταλική αγορά θα 
ληφθεί υπόψη. Βιογραφικά στο e-mail: pezou.
st@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής για πρακτική 
άσκηση σε ξενοδοχείο στις Κυκλάδες. Βιογρα-
φικά με φωτογραφία στο e-mail: hotelaspect@
gmail.com.

HOTEL WHITE SANDS in Karpathos Island is 
looking for an Operation Manager. The knowledge 
of the Italian language and a previous experience 
with Italian clientele is a necessity. CVs: pezou.
st@gmail.com.

TO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Fereniki Hotel Resort & Spa 
ζητά Προϊσταμένη Ορόφων και Καμαριέρες. Βι-
ογραφικά στο e-mail: manager@fereniki.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α από το ξενοδοχείο Aethrio στη 
Σαντορίνη για Βοηθός Ρεσεψιόν. Να γνωρίζει 
οπωσδήποτε Αγγλικά για σεζόν. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: info@aethrio.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στη Μύκονο ζητά Ρεσεψιονίστ 
με εμπειρία για τη σεζόν 2015. Διαμονή - δια-
τροφή - ασφάλεια, 7ήμερο. Βιογραφικά με skype 
στο e-mail: jobs@melinasjobs.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Προμηθειών-Αποθηκάριος 
από το ξενοδοχείο Malia Bay Beach Hotel & 
Bungalows στα Μάλια Κρήτης. Ανάλογη εμπειρία 
απαραίτητη. E-mail: info@maliabay.gr, fax: 2897 
032225, τηλ: 2897 032853, κος Κοντοκώστας 
Γ. Γιάννης.

ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχείο στην Πρέβεζα, ζητά Υπάλ-
ληλους Συντήρησης για άμεση πρόσληψη στις 
εξής ειδικότητες: Υδραυλικούς, Ηλεκτρολόγους, 
Ηλεκτρονικούς, και Οικοδόμους. Παρέχονται: μι-
σθός, ασφάλιση, διαμονή και διατροφή. Ε-mail: 
fomanager@prevezabeach.com, fax: 2682 051770.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Αποθηκάριος ξενοδοχείου 
από ξενοδοχείο στη νότια Ρόδο. Ομαδικό πνεύ-
μα εργασίας/επιμελής /προσεκτικός τόσο στην 
αξιολόγηση προσφορών όσο και στην ποιότητα. 
Καλός μισθός/bonus στόχων/διαμονή/διατροφή, 
ασφάλιση/ΙΚΑ. E-mail: gm@costalindia.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Προμηθειών-Αποθηκάριος 
από το ξενοδοχείο Malia Bay Beach Hotel & 
Bungalows στα Μάλια Κρήτης. Ανάλογη εμπειρία 
απαραίτητη. E-mail: info@maliabay.gr, fax: 2897 
032225, τηλ: 2897 032853, κος Κοντοκώστας 
Γ. Γιάννης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο στη Σαντορίνη Driver. 
Βιογραφικά, με πρόσφατη φωτογραφία, στο e-mail: 
eltheon@otenet.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ όμιλος στη Σκόπελο ζητά 
Receptionist. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Βιογραφικά 
στο e-mail: aeolosae@otenet.gr.

Εστίαση-μάγειρες 
-Παρασκευαστές
ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ pilot beach resort 5*, στη 
Γεωργιούπολη Χανίων, ζητά για την τρέχου-
σα τουριστική περίοδο Sous Chef με σχετική 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
pilot-beach.gr. 

TO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Hapimag Damnoni 4* στο Ρέθυ-
μνο, ζητά Προσωπικό για σέρβις εστιατορίου και 
bar για τη σεζόν 2015. Επιθυμητή η προϋπηρεσία 
και η γνώση της Γερμανικής γλώσσας. Ε-mail: 
rm2.damnoni@hapimag.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για bar ξενοδοχείου στο 
νησί της Κω. Ασφάλιση, σίτιση, στέγαση δω-
ρεάν. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
chainhotelcvs@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες εμφανίσιμες να δουλέψουν 
σε bar, πολύ ωραίο περιβάλλον, αμοιβή bonus 
και tips. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
mariafever@outlook.com, τηλ: 6986 731494.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος /η με γνώσεις συστήματος 
παραγγελιοληψίας για υποκατάστημα αλυσίδας 
ψητοπωλείου. Τηλ: 6946 794626.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας-Παρασκευαστής-Ψήστης-
Υπεύθυνος Κουζίνας-Προσωπικού γνώστης της 
ελληνικής - δημιουργικής κουζίνας, με εμπειρία 
στο στήσιμο κουζίνας - μενού και κοστολογίων, 
επιπλέον γνώσεις ιταλικής πίτσας και σπαγγέτι. 
Τηλ: 6986 681037.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οινολόγος - Somelie σε wine - bar στη 
Νέα Σμύρνη. Απαραίτητη προϋπηρεσία 1 χρόνου 
σε αντίστοιχο πόστο και πιστοποιητικό/πτυχίο. 
Ωράριο: 10:00 - 18:00. Βιογραφικά στο e-mail: 
megadouka@ipel.gr, κα Μεγαδούκα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α από το ξενοδοχείο Aethrio στη 
Σαντορίνη για Βuffet. Να γνωρίζει οπωσδήποτε 
Αγγλικά για σεζόν. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@aethrio.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Β’ Μάγειρας για το Α La Carte σε 
ξενοδοχείο στη Σαντορίνη. Για την περίοδο 
Μαρτίου - Οκτωβρίου 2015. Τηλ: 6942 839374.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 τελειόφοιτοι-απόφοιτοι σχολής 
αρτοποιίας - ζαχαροπλαστικής για πρακτική άσκη-
ση, σε γνωστό ζαχαροπλαστείο στην περιοχή 
της Κατερίνης. Απαραίτητα κάτοικοι Κατερίνης. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@qmetric.gr.

TO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΟΚ HOTELS - Kriti - Beach, 
κύμα beach 4* στο Ρέθυμνο ζητά για την κεντρική 
κουζίνα Α’ Μάγειρα με ανάλογη προϋπηρεσία. Βι-
ογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: kritibeach@
ok-rethymno.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Mάγειρας για εστιατόριο στο Kέντρο 
Θεσσαλονίκης. Τηλ: 6984 633102.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μάγειρες για ελληνικό εστιατόριο 
με εμπειρία στη Σκωτία. Βιογραφικά στο e-mail: 
george.i@talktalk.net.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Pilot Beach Resort 5*, στην 
Γεωργιούπολη Χανίων, ζητά Βarman για την 
τρέχουσα τουριστική περίοδο με σχετική προ-
ϋπηρεσία για άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@pilot-beach.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας Delight Boutique 
Hotel (SLH) στη Μύκονο ζητά Σερβιτόρους-Βο-
ηθούς για το τμήμα του εστιατορίου. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία, άριστη γνώση Αγγλικών (δεύτερη 
γλώσσα επιθυμητή). Παρέχεται διαμονή-διατροφή- 
ασφάλιση. E-mail: gm@delightmykonos.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Α’ και Β’ Μάγειρες για εστιατόριο 
με μεσογειακή κουζίνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
anagnostou.nikos@yahoo.com.

ZΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος με γνώσεις Ελληνικών, 
Αγγλικών, Γαλλικών στα Σφακιά Χανίων. 
Παρέχεται: Διαμονή, διατροφή και ασφάλιση. 
Δευτέρα - Σάββατο 10:00 π.μ - 18:00 μ.μ. Τηλ: 
2821 503033, 6992 186229, 6949 663014.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας /ισσα με εμπειρία στο ψή-
σιμο-τύλιγμα-κόψιμο γύρου στον Πρωταρά της 
Κύπρου. Καλή γνώση της Ελληνικής-Αγγλικής. 
Ωράριο: 10:00 π.μ - 7:00 μ.μ, απασχόληση πάνω 
από 6 μήνες. Προσφέρεται καλό πακέτο απολαβών. 
Ε-mail: fastfoodpro@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σεφ στο νησί της Κω για κινέζικο εστι-
ατόριο για την καλοκαιρινή σεζόν. Ικανοποιητικός 
μισθός, ασφάλεια και δυνατότητα διαμονής. Τηλ: 
6933 245769 κος Γιώργος.

TO ARESSANA Spa Hotel Santorini - Ifestioni 
Restaurant ζητά Σερβιτόρους. Βιογραφικά στο 
e-mail: palamas@aressana.gr, τηλ: 6979 333124.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στη Μύκονο ζητά Β’ Μάγειρα με 
εμπειρία για τη σεζόν 2015. Διαμονή - διατροφή 
- ασφάλεια, 7ήμερο. Βιογραφικά με skype στο 
e-mail: jobs@melinasjobs.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες Ψήστες - Τυλιχτές από 
ψητοπωλείο - κεμπάπ στη Δάφνη. Τηλ: 210 
9753498, 6937 274510.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α με προϋπηρεσία στο ψήσιμο 
και τύλιγμα από ψητοπωλείο στο Κερατσίνι. Τηλ: 
210 4008605.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από καφενείο στην Καισαριανή. 
Τηλ: 6994 631977.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ψήστριες - Τυλίχτριες εμφανίσιμες 
με πείρα για σουβλατζίδικο στο Σύνταγμα. Τηλ: 
6986 886074.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για μπουφέ και σέρβις σε καφέ 
στο Κορωπί. Τηλ: 6974 346112.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για μπουφέ σε κατάστημα επώνυ-
μης αλυσίδας στο Πικέρμι. Τηλ: 6972 505471.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ψήστες - Τυλιχτές για σουβλατζίδικο 
στο Σύνταγμα. Τηλ: 6986 886074.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι /ες από καφέ στα Άνω 
Λιόσια, Πλατεία Ηρώων Δημαρχείο. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία κατά προτίμηση κάτοικοι περιοχής 
και γύρω. Τηλ: 210 2483404.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα από καφέ στον πεζόδρομο 
της Νέας Φιλαδέλφειας. Τηλ: 6944 528588.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό από καφέ - εστιατόριο για 
στελέχωση σέρβις και μπουφέ - bar. Βιογρα-
φικά με φωτογραφία στο e-mail: kouremenos.
giannis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Βοηθός Ζαχαροπλάστη, από-
φοιτος /η σχολής ζαχαροπλαστικής, με ή χωρίς 
προϋπηρεσία, για πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobs@petitsgateaux.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για κατάστημα cafe στη 
Νέα Ερυθραία, για εξυπηρέτηση πελατών και 
βοήθεια στην προετοιμασία φαγητού. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@econcept.gr, τηλ: 2106255571.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρτοζαχαροπλάστης από το ξενοδοχείο 
Malia Bay Beach Hotel & Bungalows στα Μάλια 
Κρήτης. Ανάλογη εμπειρία απαραίτητη. E-mail: 
info@maliabay.gr, fax: 2897 032225, τηλ: 2897 
032853, κος Κοντοκώστας Γ. Γιάννης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ A» Μάγειρας από το ξενοδοχείο 
Malia Bay Beach Hotel & Bungalows στα Μάλια 
Κρήτης. Ανάλογη εμπειρία απαραίτητη. Ε-mail: 
info@maliabay.gr, fax: 2897 032225, τηλ: 2897 
032853, κος Κοντοκώστας Γ. Γιάννης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Σερβιτόρου για πλήρη απα-
σχόληση σε ξενώνα στο Νυμφαίο Φλώρινας. 
Ευγενικός, επικοινωνιακός με γνώσεις Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@nymfeshotel.gr, 
τηλ: 6942 966577.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για κουζίνα καφετέριας. Από 
μέσα Ιουνίου έως μέσα Σεπτεμβρίου, πρωινά, 

σνακ, γνώσεις μπουφέ. Παρέχεται διαμονή. Τηλ: 
6948 507781.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Σερβιτόρα σε εστιατόριο κοντά 
στο Χίλτον. Βιογραφικά στο e-mail: cross.
restaurant@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Chef - Sous Chef, από εστιατόριο 
θαλασσινής κουζίνας στην Κω για θερινή περίοδο. 
Απαιτούνται: Συστατικές επιστολές και μεγάλη 
εμπειρία, προσφέρονται υψηλές αποδοχές, 
διαμονή. E-mail με φωτογραφία: horecakos@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας /ισσα από καινούριο εστια-
τόριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με προϋπη-
ρεσία. Μόνιμη εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
chefksarris@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας, Β’ Μάγειρας και Ψήστης 
(Ψήστης μόνο ψάρι) στη Μύκονο. Με προϋπηρεσία 
και γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά με φωτογρα-
φία στο e-mail: info@hippiefish-mykonos.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος και Β’ Σερβιτόρος. Απαραί-
τητη η προϋπηρεσία, καλές γνώσεις Αγγλικών 
και ευχάριστη προσωπικότητα. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: info@hippiefish-
mykonos.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία σε μικρό ξενοδοχείο 
στη Λεπτοκαρυά, για την περίοδο Μάιο - Οκτώβριο, 
για reception και bar. Βιογραφικά στο e-mail: 
katelasth@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για καφενείο στο Κέντρο της 
Θεσσαλονίκης. Ωράριο: 19:00-02:00. Τηλ: 
2310 221665.

ΝΕΟΣ ή νέα με δικό του / της μηχανάκι, ζητείται 
για buffet και delivery από καφέ - αναψυκτήριο 
στο Περιστέρι. Τηλ: 210 5723915, 6937 284560.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο στη Σαντορίνη Driver. 
Βιογραφικά, με πρόσφατη φωτογραφία, στο e-mail: 
eltheon@otenet.gr.

Η COFFEE Island Λαμίας αναζητά νέους -ες για 
παραγωγή καφέ - ροφημάτων. Απαραίτητη η 
προϋπηρεσία. Τηλ: 6938 807041, κος Αιμίλιος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Sushi Chef και Μάγειρες με όρεξη 
να εκπαιδευτούν στο sushi, για μαγαζί στον Πει-
ραιά. Βιογραφικά στο e-mail: info@sushimono.
gr, τηλ: 6941 661414.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Chef για ξενοδοχείο 4* στη Χαλκι-
δική, με απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογες 
μονάδες, με εμπειρία σε μενού all inclusive και 
γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά, με φωτογραφία, 
στο e-mail: hatrium@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας - Chef, Βarista, Βarman, 
Σερβιτόροι, Βοηθοί Σερβιτόρων για παραθαλάσσιο 
lounge cafe bar στην περιοχή του αεροδρομίου 
Μυτιλήνης. Βιογραφικά, με φωτογραφίες, στο 
e-mail: ak.kappa@windowslive.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος /α από εστιατόριο στα 
Μελίσσια, για part time εργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: harontas2003@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας - Ψήστης με σχετική εμπειρία 
σε κατάστημα στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. 
Τηλ: 6944 598794.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Napa Plaza στην Αγία Νάπα, 
Κύπρου επιθυμεί να προσλάβει Σερβιτόρους, 
Barmen, Barwomen και Mάγειρες. Βιογραφικά 
στο e-mail: sales@napaplaza.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης /τρια ανοίγματος φύλλου 
αέρος με εμπειρία, για κατάστημα εστίασης στην 
Αθήνα. Τηλ: 210 3237379.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Βοηθός Αρτοποιού σε κα-
τάστημα στο κέντρο της Αθήνας. Σχετική έστω 
μικρή εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
meliartos.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Κάρπαθο ζητά Maître. 
Απαραίτητη εμπειρία και γνώση Αγγλικών 
και Ιταλικών. Βιογραφικά στο e-mail: mgr@
konstantinospalace.gr.

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Hytra ζητά άτομο για Hostess. 
Προϋπηρεσία επιθυμητή σε ξενοδοχείο ή εστια-
τόριο, γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
pediaditis@hytra.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εμφανίσιμη και έμπειρη Barwoman 
για βραδινή καθημερινή εργασία σε σοβαρό Cafe 
- Rock Bar στη Λήμνο. Προσφέρονται: Υψηλό 
ημερομίσθιο, εισιτήριο και διαμονή πληρωμένα. 
Τηλ: 6981 347127.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 264 δωματίων στην Πρέβεζα, 
ζητά Σερβιτόρους για εστιατόριο και bar για την 
καλοκαιρινή περίοδο με γνώσεις Ιταλικών και 
Αγγλικών. Παρέχονται μισθός, ασφάλιση, διαμονή, 
διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: fomanager@
prevezabeach.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος για allday cafe στη Μύκονο 
με γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά και φωτογραφία 
στο e-mail: gpisp@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας-Chef με εμπειρία για κουζίνα, 
με γνώσεις σε club sandwich, burger, ζυμαρι-
κά, σαλάτες, αλλά και γνώσεις σε γλυκά για 
καφέ-παιδότοπο στα Γλυκά Νερά. Βιογραφικά 
στο e-mail: fairycafeglnera@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Α’ Μάγειρας κρύας κουζίνας από ξε-
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νοδοχείο 5* στην Κω για τη σεζόν 2015. Πτυχίο 
και προϋπηρεσία απαραίτητα. Βιογραφικά στο 
e-mail: p.kontaxakis@palazzodelmare.gr.

BEACH BAR στην περιοχή της Μυτιλήνης ζητά 
άτομα για την κουζίνα, το bar και το service. Βιο-
γραφικά στο e-mail: ak.kappa@windowslive.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας στην περιοχή Βουλιαγ-
μένης ζητεί Υπεύθυνο Captain για τα εστιατόρια ή 
τους χώρους εκδηλώσεων του ξενοδοχείου, με 
ανάλογη προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία πολυτελείας. 
Βιογραφικά στο e-mail: gm@divaniapollon.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό Α’ Σερβιτόρος-Βοηθός 
Μπουφέ-Barman από το ξενοδοχείο Alianthos 
Garden Hotel για εστιατόριο στον Πλακιά Ρεθύ-
μνου. Απαραίτητα προσόντα: προϋπηρεσία-γνώση 
Αγγλικών-Γερμανικής γλώσσας θα ληφθεί υπόψη. 
Καλές συνθήκες εργασίας-διαμονή-διατροφή. 
Ε-mail: kostas@alianthos.gr, τηλ: 6976 880660.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα εμφανίσιμη για πρωινή απασχό-
ληση σε καφέ – ναργιλέ στην Αγία Βαρβάρα. 
Τηλ: 6943 985553, 210 5446280.

ΚΑΦΕ - εστιατόριο στη Νέα Φιλαδέλφεια ζητά 
Σερβιτόρους/ρες με εμπειρία. Τηλ: 210 2510367.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα έμπειρη για σέρβις και μπουφέ 
σε καφέ στο Θησείο. Μόνιμη απασχόληση, μόνο 
σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6947 448133.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από καφετέρια στην Πλατεία Δη-
μοκρατίας – Καματερό για σέρβις και μπουφέ. 
Απογευματινή απασχόληση. Τηλ: 210 2385314.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα για Front of House από 
fine dining εστιατόριο. Προϋπηρεσία σαν σέρβις-
F&B ή Maître σε ξενοδοχεία 5* ή fine dining 
εστιατόρια. Καλά Aγγλικά-συμβόλαιο-ασφάλεια. 
Προσφέρεται διαμονή. Βιογραφικά στα Αγγλικά, 
e-mail: silver.lining37@yahoo.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Delight Boutique Hotel (SLH) 
στη Μύκονο, ζητά Bartender για εποχική εργασία. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία (κατά προτίμηση σε 
ξενοδοχείο), άριστη γνώση Αγγλικών (δεύτερη 
γλώσσα επιθυμητή). Παρέχεται διαμονή-διατροφή-
ασφάλιση. E-mail: gm@delightmykonos.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για την τρέχουσα τουριστική περίοδο 
Sous Chef με σχετική προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@jobtrust.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για την τρέχουσα τουριστική περίοδο 
Α’ Μάγειρες με σχετική προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@jobtrust.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για buffet με εμπειρία στην 
παρασκευή καφέ για εργασία σε κυλικείο. Βιο-
γραφικά στο e-mail cv_center@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Επαγγελματίες Σερβιτόρες - Barista 
από χώρο κοινωνικών εκδηλώσεων στα Βόρεια 
Προάστια. Part-time απασχόληση Παρασκευή-
Σάββατο-Κυριακή. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση απαραίτητη. Προτιμούνται κάτοικοι Βορεί-
ων Προαστίων. Τηλ: 210 6200003. Υπεύθυνη 
κ. Κολοβού.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α για καφέ - μπουγάτσα στο 
κέντρο της Θεσσαλονίκης. Απαραίτητη η εμπειρία 
σε μπουγάτσα, κρέπα, service και παρασκευή 
καφέ. Επιθυμητή η δυνατότητα για ευέλικτο 
ωράριο. Τηλ: 2310 260072.

Αγροτικά Εφόδια & Υπηρεσίες 
-Γεωπόνοι- Ζωοτέχνες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος επικοινωνιακός, με 
ομαδικό πνεύμα εργασίας, δυνατότητα επαφής 
- διαχείρισης πελατών για εταιρία χονδρικής 
οπωροκηπευτικών κεντρικής λαχαναγοράς 
Αθηνών. Δεν απαιτείται προϋπηρεσία. Γνώση 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: tsmarianna@yahoo.
gr, τηλ: 6987 787937.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Ζωοτέχνης ή Κτηνίατρος με 
άριστη γνώση H/Y-Αγγλικών, από μεγάλη εταιρία 
ζωοτροφών στην περιοχή Αγχιάλου Θεσσαλονίκης. 
Ε-mail: n.pistofidis@agrohellas.com, fax: 2310 
710006, τηλ: 2310 710004, 2310 710005, ώρες 
επικοινωνίας 09:30-17:30, Δευτέρα-Παρασκευή.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 
στον αγροδιατροφικό τομέα αναζητά Στέλεχος 
Διοικητικής Υποστήριξης, πλήρους απασχόλησης. 
Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο οικονομικής ή γεω-
πονικής κατεύθυνσης, αναλυτικές και συνθετικές 
ικανότητες, δεξιότητες χειρισμού εφαρμογών 
γραφείου. E-mail: info@simbiosis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος για εργασία σε γεωπονικό 
κατάστημα στο κέντρο. Βιογραφικά στο e-mail: 
geopinikospitipavlatos@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος ΑΕΙ / ΤΕΙ για κατάστημα 
στην περιοχή της Ελευσίνας. Επικοινωνία απο-
γευματινές ώρες. Τηλ: 6939 664336.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος από την εταιρία FARMA 
- CHEM SA ως τομεάρχης πωλήσεων αγροχη-
μικών και προϊόντων δημόσιας υγείας για το 
N. Θεσσαλονίκης. Απαραίτητα προσόντα: Καλή 
γνώση Αγγλικής γλώσσας/εμπειρία στις πωλή-
σεις. E-mail: sales@farmachem.gr.

TA ΦΥΤΩΡΙΑ Κρήτης - υποκατάστημα Σαντορίνης 
ζητούν νέο Πωλητή - Γεωπόνο ή Τεχνολόγο - 
Γεωπόνο με σχετική προϋπηρεσία για μόνιμη 

εργασία. Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@cretanurseries.gr, 
τηλ: 6948 629902, 6976 338498.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κηπουρός για φροντίδα κήπου σε οικία 
στην Κηφισιά. Βιογραφικά στο e-mail: oeigse@
gmail.com, τηλ:210 9348978.

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.

Αισθητική-μόδα-Ομορφιά 
-Γυμναστική-Ευεξία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοντελίστ πεπειραμένη με γνώσεις 
στο κλασσικό και κλασικομοντέρνο ρούχο, με 
εμπειρία σχεδιαστικού μηχανήματος Gerber, από 
βιοτεχνία με έδρα το Μοναστηράκι. Τηλ: 210 
3214349, 210 3212147, κα Νίκη.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τεχνίτριες νυχιών / Αισθητικοί από 
εταιρία καλλυντικών - παροχών στον Πειραιά. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@crystalbeauty.gr, 
τηλ: 210 4120379, 210 4120380, κα Πατέστη.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ αισθητικής ζητεί Αισθητικούς με 
γνώση σε όλους τους τομείς (πρόσωπο, σώμα, 
φωτοαποτρίχωση IPL, μασάζ, μανικιούρ, πεντι-
κιούρ). Επιθυμητή η γνώση Αγγλικών και Η/Υ. 
Ωράριο: 12:00 - 20:00. Τηλ: 6977 899062.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Κω επιθυμεί να προσλάβει 
Αισθητικό για την καλοκαιρινή σεζόν Μάιο - Οκτώ-
βριο. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο 
5*. Παρέχεται διαμονή. Βιογραφικά με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: nastzav99@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για manicure - pedicure σε studio 
νυχιών στο Παγκράτι. Απαραίτητη η γνώση τεχνη-
τών (gel και ακρυλικό). Ωράριο: 12:00 - 20:00. 
Τηλ: 6972 203433.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για Spa ξενοδοχείου 5* 
στα Θηρά Σαντορίνης. Γνώση Αγγλικών και σχε-
τική εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: astroae@
otenet.gr, τηλ: 6947 188318.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στη Μύκονο ζητά νέα με γνώσεις 
μασάζ και spa με εμπειρία για τη σεζόν 2015. 
Διαμονή - διατροφή - ασφάλεια, 7ήμερο.Βιογρα-
φικά με skype στο e-mail: jobs@melinasjobs.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για από studio ομορφιάς με πολύ 
καλή γνώση μανικιούρ-πεντικιούρ-αποτρίχωσης 
για μόνιμη απασχόληση στην Κυψέλη. Γνώσεις 
αισθητικής επιθυμητές. Απαραίτητα προσόντα: 
προϋπηρεσία-επαγγελματισμός-συνέπεια. E-mail: 
goldenbeauty.info@gmail.com, τηλ: 210 8827738, 
6948 006062.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Τεχνίτρια Νυχιών από κέντρο 
αισθητικής-περιποίησης άκρων στη Ρόδο για 
πλήρη ή μερική απασχόληση, ΙΚΑ, bonus. Tυχόν 
προϋπηρεσία θα ληφθεί υπ’ όψιν. Bιογραφικά 
στο e-mail: shicnailsrodos@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Μασέζ/Φυσιοθεραπεύτρια/Αισθη-
τικός, απόφοιτος ΙΕΚ, ΑΤΕΙ, γνώση Αγγλικών, 
από επιχείρηση Spa για ξενοδοχείο στη Σαντο-
ρίνη. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
marigold334@yahoo.gr.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στην Κυψέλη ζητά πεπειραμένη 
Κομμώτρια για πιστολάκι. Τηλ: 210 8223369.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στα Άνω Πατήσια ζητά Βοηθούς 
με γνώση καλού χτενίσματος, μανικιούρ - πε-
ντικιούρ και προϋπηρεσία. Τηλ: 210 2024239.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αισθητικοί με εμπειρία για πλήρη 
απασχόληση σε spa 5* του ξενοδοχείου Grand 
Forest στο Μέτσοβο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@grand-forest.gr, fax: 2656 029110.

ΝΕΟΙ και νέες απόφοιτοι ή όχι σχολής, ζητούνται 
από ανδρικό κομμωτήριο. Περιοχή Γλυφάδα. Τηλ: 
210 8940233, 6939 733587, ώρες επικοινωνί-
ας Δευτέρα πρωί 08:00-10:00 και 20:00-22:00 
όλες τις ημέρες.

ΑΤΟΜΟ για μανικιούρ - πεντικιούρ με εμπειρία 
να γνωρίζει τεχνητά και κλωστή, ζητείται για 
συνεργασία, ημέρες Παρασκευή, Σάββατο, από 
κομμωτήριο στην Αγία Παρασκευή. Τηλ: 210 
6390385, 6977 621425.

ΝΕΑ για μανικιούρ - πεντικιούρ, αποτρίχωση 
πεπειραμένη και νέα για μανικιούρ - πεντικιούρ, 
χτένισμα, ζητείται για κομμωτήριο στην Αγία 
Παρασκευή. Τηλ: 6945 428180, 210 6008937.

Η CHRYSALLIS Proderma, ζητά Αισθητικούς 
για στελέχωση τμήματος υποστήριξης πελατών. 
Απαραίτητα: εμπειρία άνω των 12 μηνών-ευχά-
ριστη προσωπικότητα-επικοινωνία-δυνατότητα 
ταξιδιών στην επαρχία-εκπληρωμένες στρατι-
ωτικές υποχρεώσεις-δίπλωμα οδήγησης-καλά 
Αγγλικά. E-mail: barbara.training@chrysallis-
proderma.gr.

Η CHRISTALLIS Proderma, αντιπρόσωπος του 
mineral makeup jane iredale, ζητά επικοινωνια-
κούς Makeup Artists για να στελεχώσει το τμήμα 
υποστήριξης πελατών. Προσόντα: δυνατότητα 
ταξιδιών στην επαρχία, όρεξη για μάθηση. E-mail: 
barbara.training@chrysallis-proderma.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γυμνάστρια που να γνωρίζει pilates 
και γυμναστική με ιμάντες TRX για απογευματινή 

απασχόληση σε γυμναστήριο - στούντιο. Τηλ: 
6945 050199.

ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών ζητά Προωθητήρια για 
να εργαστεί σε μεγάλη αλυσίδα καλλυντικών. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
sales@biactive.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώσεις αεροβικής και zumba, 
για το σύλλογο SD-CAT, κοντά στο metro Αγίου 
Δημητρίου (Κωνσταντινουπόλεως 18). Τηλ: 213 
0244146, ώρες: 7:30 - 10:00μμ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμωτής με προϋπηρεσία για εργασία. 
Κυρίως για κούρεμα γυναικείο - ανδρικό και 
βαφείο, στο νησί της Κω με καλές αποδοχές. 
Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 2242 021152.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κομμωτές - Κομμώτριες από μεγάλη 
αλυσίδα κομμωτηρίων στα Βόρεια Προάστια, με 
προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: 
igian271513@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια με γνώσεις στο πιστολάκι, 
προϋπηρεσία απαραίτητη. Παρασκευή και Σάββατο 
στα Σεπόλια. Τηλ: 210 5131181.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός με εμπειρία και όρεξη για 
δημιουργική εργασία από νέο φαρμακείο στη 
Σαλαμίνα. Βιογραφικά στο e-mail: gast1410@
gmail.com, τηλ: 6945 573473.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης /τρια από κομμωτήριο στο 
κέντρο του Πειραιά, με εμπειρία για το σαλόνι 
και το βαφείο. Τηλ: 6972 720200.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για μανικιούρ - πεντικιούρ από 
ινστιτούτο αισθητικής στο Κορωπί. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@efikiriakou.gr, τηλ: 210 6026108.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για θέση μανικιούρ - πεντικιούρ 
από κομμωτήριο στην Άνω Γλυφάδα. Απαραίτητα 
προσόντα η εμπειρία, ο επαγγελματισμός και η 
συνέπεια. Τηλ: 210 9640764.

STUDIO νυχιών στο Χαλάνδρι ζητά άμεσα νέα 
με πολύ καλή γνώση μανικιούρ - πεντικιούρ 
ημιμόνιμου καθώς και τεχνητών νυχιών. Γνώσεις 
αισθητικής επιθυμητές. Προϋπηρεσία σε studio 
απαραίτητη. Τηλ: 6947 830108.

TO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Far Out Hotel and Spa στην 
Ίο επιθυμεί να προσλάβει Φυσικοθεραπεύτρια / 
Μασέρ για τη καλοκαιρινή σεζόν 2015. Βιογρα-
φικά με φωτογραφία στο e-mail: cristinabletsa@
yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη από κομμωτήριο με ενα-
σχόληση στο χώρο της τηλεόρασης και των πα-
ραγωγών για manicure / pedicure σε αντίστοιχο 
τμήμα. Πλήρης μισθός-ένσημα και bonus. Tηλ: 
210 6855590.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αδειούχοι Αισθητικοί για φαρμακεία 
εντός και εκτός Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@kontakosmc.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Spa Manager από ξενοδοχείο στη 
Θεσαλλονίκη. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο 
αντίστοιχης ειδικότητας, αποδεδειγμένη 5ετή 
προϋπηρεσία, γνώση και εμπειρία στην ανεύρεση, 
επιμόρφωση και αξιολόγηση προσωπικού, άρι-
στη γνώση Αγγλικών, οργανωτικές και ηγετικές 
ικανότητες. Ε-mail: nhotel1@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης για το Spa του ξενοδοχείου 
Kriopigi Beach στη Χαλκιδική για τη θερινή σεζόν 
2015. Βιογραφικά στο e-mail: info@kriopigibeach.
gr, τηλ: 6979 783730.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για ημιαπασχόληση, με ενδιαφέ-
ρον στο χώρο της διατροφής και του αθλητισμού. 
Συνεργασία με ευέλικτο ωράριο, εισοδήματα 
ικανοποιητικά. Τηλ: 6973 910604.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟ κέντρο υγείας και ομορφιάς ζη-
τούνται άτομα ως Αισθητικοί. Θα ληφθεί σοβαρά 
υπόψη αν υπάρχουν γνώσεις για θεραπείες και 
μασάζ. Ωράριο 11: 00 -19:00. Βιογραφικά στο 
e-mail: H»aristotelous@dna.com.gr, τηλ: 2310 
251002.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αισθητικοί με εμπειρία για πλήρη 
απασχόληση σε spa 5* του ξενοδοχείου Grand 
Forest στο Μέτσοβο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@grand-forest.gr, fax: 2656 029110.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός για εργασία στο φαρ-
μακείο Ελαφονήσου. Βιογραφικά στο e-mail: 
elafonisospharmacy@gmail.Om. Τηλ: 6936 
938697.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό - Spa Therapist για πολυ-
τελές ξενοδοχείο 5* με βίλες στη Μύκονο για την 
καλοκαιρινή περίοδο. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
και γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
gm@casadelmarmykonos.com.

ΟΜΙΛΟΣ ινστιτούτων αισθητικής και medichic 
ζητά Αισθητικούς καμπίνας σε ένα ευχάριστο 
περιβάλλον με προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@medichic.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μασέζ για πρακτική, από επιχείρηση 
Spa για ξενοδοχείο στη Σαντορίνη. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: marigold334@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γυμναστής /τρια Sport Activities 
Animator/πτυχιούχος ΤΕΕΦΑ ή αντίστοιχων 
επικοινωνιακών ικανοτήτων από dion palace 
beauty & spa resort. Άριστη γνώση Αγγλικών και 
δεύτερης ξένης γλώσσας, διαμονή και διατροφή. 
Ε-mail: manager@dionpalace.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φυσιοθεραπεύτριες με πτυχίο, για 
συνεργασία με αντικείμενο φυσιοθεραπευτικού 
και μυοχαλαρωτικού μασάζ, για περιοχές Χαλκι-
δικής. Ευέλικτο ωράριο, καλές αποδοχές. E-mail, 
με φωτογραφία: info@massageholiday.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φυσιοθεραπεύτριες με πτυχίο, για 
συνεργασία με αντικείμενο φυσιοθεραπευτικού 
και μυοχαλαρωτικού μασάζ, για περιοχές Θεσ-
σαλονίκης και Χαλκιδικής. Ευέλικτο ωράριο, 
καλές αποδοχές. E-mail, με φωτογραφία: info@
massageholiday.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φυσιοθεραπευτές με πτυχίο, για 
περιοχές Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Ευέλικτο 
ωράριο, καλές αποδοχές. Βιογραφικά με φωτο-
γραφία στο e-mail: info@massageholiday.com.

Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα Sirena Residence 
& Spa στη Σάμο, ζητά για την τουριστική σεζόν 
2015 Μασέρ / Αισθητικό. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@sirena.gr.

ΑΛΥΣΙΔΑ κομμωτηρίων ζητά άμεσα κομμωτή 
πεπειραμένο με άριστη γνώση στο χτένισμα στη 
πλατεία Νέας Σμύρνης με bonus. Τηλ: 6984 
517733, ώρες: 10:00-19:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης - Βοηθός ή Κομμωτής από 
κομμωτήριο με ενασχόληση στο χώρο της τηλε-
όρασης και των παραγωγών για μερική η πλήρης 
απασχόληση. Πλήρης μισθός - ένσημα και bonus. 
Tηλ: 210 6855590.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κομμωτές /τριες με εμπειρία σε 
βαφείο/σαλόνι και Μανικιουρίστ με γνώσεις 
σε τεχνητά νύχια από κεντρικό Κομμωτήριο 
του Παγκρατίου για άμεση πρόσληψη. Αποδο-
χές αναλόγως προσόντων. Τηλ: 210 7565138, 
6945 332561, ώρες: 10:00 - 20:00.

Καθαριότητα-Φύλαξη- 
Εξωτερικές Εργασίες-Διανομή
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός για 24 ώρες με δυο 
ρεπό το μήνα, διαμονή, διατροφή στην Παλαιοχώρα 
Χανίων. Δευτέρα - Σάββατο 10:00πμ - 18:00μμ. 
Τηλ: 2821 503033, 6992 186229, 6949 663014.

ΕΤΑΙΡΙΑ Security ζητά Προσωπικό Ασφαλείας 
να εργασθεί στην Πάτρα. Απαραίτητη προϋπόθεση 
η άδεια προσωπικού ασφαλείας. Εκπληρωμέ-
νες στρατιωτικές υποχρεώσεις και απολυτήριο 
Λυκείου. Τηλ: 6985 802568.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό Ασφαλείας να εργασθεί στην 
Παναγοπούλα Αχαΐας. Απαραίτητη προϋπόθεση 
η άδεια προσωπικού ασφαλείας, εκπληρωμέ-
νες στρατιωτικές υποχρεώσεις και απολυτήριο 
Λυκείου. Τηλ: 6985 802568.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, Παιδαγωγός, με σχετική εμπειρία 
στο χώρο, για πλήρη και δημιουργική απασχόληση 
νηπίου 15 μηνών. Βιογραφικά, με φωτογρα-
φία κατά προτίμηση και συστάσεις, στο e-mail: 
mrstamouli@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Delivery από πιτσαρία για περιοχές της 
Νέας Ερυθραίας έως Κρυονέρι για Παρασκευή, 
Σάββατο, Κυριακή. Ωράριο: 11:00 - 14:00, τηλ: 
6985 031254.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διανομέας από εισαγωγική εταιρία με 
δίπλωμα οδήγησης Α’ και Β’ κατηγορίας, γνώστης 
των δρόμων, για πρωινή πενθήμερη ημιαπα-
σχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: geolan83@
hotmail.com.

ΑΤΟΜΟ με εμπειρία ζητείται για βοηθητικές ερ-
γασίες και λάντζα, για τριήμερη απασχόληση σε 
εστιατόριο στη Νέα Ερυθραία, μεταφορικό μέσο 
απαραίτητο. Τηλ: 6997 804990.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών φύλαξης (security) 
στα Βόρεια Προάστια, ζητεί άτομα για το κέντρο 
λήψης σημάτων της, απαραίτητη γνώση H/Y. Τηλ: 
210 6216201, ώρες επικοινωνίας 09:00-15:00, 
210 6216220.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για 24 ώρες, για τη φύλαξη 
κυρίου με άνοια, όχι κατάκοιτο. Περιοχή Λε-
νταριανά. 600€ με 3 ρεπό το μήνα. Τηλ: 2821 
503033, 6949 663014, 6992 186229, ώρες 
επικοινωνίας Δευτέρα-Σάββατο 10:00-18:00.

ΝΕΟΣ -α ζητείται για πρωινή απασχόληση σε δια-
φημιστικό γραφείο, με γνώσεις H/Y, για εσωτερική 
και εξωτερική εργασία, μισθός ικανοποιητικός. 
Τηλ: 210 5446460, 6975 731397.

ΝΕΟΣ ή νέα με δικό του / της μηχανάκι, ζητείται 
για buffet και delivery από καφέ - αναψυκτήριο 
στο Περιστέρι. Τηλ: 210 5723915, 6937 284560.

ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητά Security Officers στην 
Αθήνα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκ-
πληρώσει στρατιωτικές υποχρεώσεις και να 
διαθέτουν άδεια προσωπικού ασφαλείας. Τηλ: 
6985 802568.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για φύλαξη δίδυμων παιδιών και 
μαγείρεμα. Καθημερινά 13:00 - 21:00. Σάββατο 
10:00 - 19:00 στην Βούλα. Τηλ: 6973 989413.

ΑΤΟΜΟ ζητείται ως Εσωτερική Γηροκόμος, 
από κυρία στη Γλυφάδα. Μισθός 200€. Τηλ: 
6943 529614.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός Εσωτερική, νέα, εμφανίσιμη, 
ζητείται από επιχειρηματία. Τηλ: 210 2445440.

ΑΤΟΜΟ χωρίς υποχρεώσεις, δεκτή και από 

επαρχία, ζητείται ως Εσωτερική ή Εξωτερική 
Οικιακή Βοηθός, για φροντίδα αναπήρου και 
οικιακές εργασίες, 2 ρεπό, μισθός 650€. Τηλ: 
6972 200363, ώρες επικοινωνίας 08:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός για εσωτερική, μόνιμη 
απασχόληση σε οικία στο Μαρούσι. Επιθυμητές 
συστάσεις. Τηλ: 210 8020168.

ΝΕΟΣ -α ζητείται για πρωινή απασχόληση σε δια-
φημιστικό γραφείο, με γνώσεις H/Y, για εσωτερική 
και εξωτερική εργασία. Μισθός ικανοποιητικός. 
Τηλ: 210 5446460, 6975 731397.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λαντζέρης /α από κεντρικό ξενοδοχείο 
Α’ κατηγορίας. Προϋπηρεσία στην ειδικότητα επι-
θυμητή. Fax: 210 5231229, τηλ: 211 1053000.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ εστίασης στο Μοναστηράκι ζητά 
Διανομέα κοντινών αποστάσεων με ποδήλατο, 
αθλητικό και ευγενικό. Θα προτιμηθούν άτομα 
με δικό τους ποδήλατο. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@meliartos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό Ασφαλείας για εργασία στην 
περιοχή του Θριάσιου. Βιογραφικά στο e-mail: 
mail@harris-security.com, τηλ: 2105542151, 
fax: 210 5542141.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Courier με παπάκι. Παρέχεται μισθός. 
Τηλ: 6977 339330.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια να αναλάβει τον καθα-
ρισμό πριν τη μετακόμιση, σε διαμέρισμα στην 
Αλσούπολη Νέας Ιωνίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
sax40_@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα να εργασθούν ως Τραπεζο-
κόμοι - Πλύντες στην Αθήνα. Ημέρες εργασίας 
Δευτέρα - Παρασκευή. Ωράριο: 18:00 - 22:00. 
Τηλ: 6987 851764.

TO ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Αισθητικής και Medichi ζητά 
Καθαρίστρια πεπειραμένη στον Άγιο Δημήτριο 
Βουλιαγμένης, δίπλα στο Μetro mall. 4ωρη 
μόνιμη απογευματινή απασχόληση. Tηλ: 210 
9704555, κωδ: ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 4ΩΡΗ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για λάντζα από κεντρικό κα-
τάστημα στην Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@olympiacroissant.gr, τηλ: 6944 850749.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διανομέας με δικό του μηχανάκι, 
γνώστης των περιοχών, Γουδί και Ζωγράφου 
για διαμονή από αναψυκτήριο. Πρωινή εργασία. 
Τηλ: 6936 301115.

ΑΛΥΣΙΔΑ αρτοζαχαροπλαστείων ζητά Καθαρί-
στρια, για το κατάστημά της στο Πλαγιάρι. 6ωρη 
εργασία 3 - 4 φορές την εβδομάδα. Απαραίτητη 
η εμπειρία. Κάτοικος της περιοχής. Fax: 2310 
253713.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για τη θέση του Φύλακα με 
άδεια Security για ιχθυοτροφική μονάδα στην 
Κορινθία. Να διαθέτει μεταφορικό μέσο και να 
έχει άνεση με τη θάλασσα. Τηλ: 6978 609546.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια από εταιρία καθαρισμού 
υπεύθυνη με γνώσεις Αγγλικών και δίπλωμα 
οδήγησης. Παρέχεται διαμονή, διατροφή, ασφά-
λιση και πλήρες ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@workitservices.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια, με γνώσεις Αγγλικών για 
τη σεζόν 2015. Παρέχεται διαμονή και ασφάλιση, 
πλήρες ωράριο στη Μύκονο. Βιογραφικά με φω-
τογραφία στο e-mail :info@workitservices.com.

ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχείο στην Πρέβεζα ζητά Καθαρί-
στριες Κοινόχρηστων Χώρων. Παρέχονται: μισθός, 
ασφάλιση, διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά 
στο e-mail: fomanager@prevezabeach.com, 
fax: 2682 051770.

ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχείο στην Πρέβεζα, ζητά Υπάλ-
ληλους Καθαριότητας και Γενικών Καθηκόντων. 
Παρέχονται: μισθός, ασφάλιση, διαμονή και δι-
ατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: fomanager@
prevezabeach.com, fax: 2682 051770.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για μόνιμη 6ωρη εργασία σε 
πάρκινγκ κεντρικό. Βιογραφικά και φωτοτυπία 
διπλώματος στο e-mail: emgrs@outlook.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για καθαρισμό δωματίων σε 
ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Προ-
σφέρεται διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@elegant-fs.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια για πλήρη απασχόληση σε 
γυμναστήριο ανατολικά. Απαραίτητη η προϋπη-
ρεσία και η κατοχή κάρτας ανεργίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@realfit.gr, τηλ: 2310 700780, 
Κα Ειρήνη, Κα Δάφνη.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών ασφαλείας ζητά 
Προσωπικό Ασφαλείας σε διάφορες περιοχές 
της Αθήνας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν 
άδεια προσωπικού ασφαλείας. Τηλ: 6980 981773.

ΤΟ BLUEBLANC (cafe - bar - restaurant) στο 
Ναύπλιο ενδιαφέρεται να προσλάβει για την κα-
λοκαιρινή περίοδο 2015 συνεργάτες από την 
Αργολίδα ως Λαντζιέρισσες. Τηλ: 6978 903810.

Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα Sirena Residence & 
Spa στη Σάμο, ζητά για την τουριστική σεζόν 2015 
Υπάλληλο Γενικών Καθηκόντων. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@sirena.gr.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ - Λαντζιέρα ζητείται από πιτσαρία. 
Περιοχή Γαλάτσι Λαμπρινή. Τηλ: 210 2920435.






