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

25.000 Αντίτυπα

138 θέσεις εργασίας στον κλάδο του Τουρισµού σελ. 16 - 17, 30

Ενδιαφέροντα & Χρήσιµα
σελ. 3

Γραµµατείς, Στελέχη  
Επιχειρήσεων

σελ. 4

Λογιστές 
σελ. 6

Οικονοµικά στελέχη, 
Μηχανοργάνωση,  
Προγραµµατιστές

σελ. 8

Γραφίστες, 
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

σελ. 10

Promotion - Merchandisers, 
Εµποροϋπάλληλοι,  
Στελέχη Πωλήσεων,  
Πωλητές Υγείας, Ιατροί, 
Νοσηλευτές, Εκπαίδευση, 
Μηχανικοί Πωλήσεων

σελ. 12-13

Τεχνικοί, Μηχανικοί,  
Οδηγοί, Αποθηκάριοι,  
∆ιανοµείς, Εστίαση 

σελ. 14

Αισθητικοί
σελ. 18

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

2.342
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Σας ενδιαφέρουν!

ΧΡΗΣΙΜΑi

Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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«Θέλω να κάνω κάτι δικό μου 
αλλά δεν έχω σκεφτεί ακόμη κάτι 
τόσο έξυπνο». «Ό,τι και να σκεφτώ, 
κάποιος άλλος το έχει ήδη κάνει». 
«Πρέπει να βρω την τέλεια ιδέα!» 
Πόσοι από εμάς δεν έχουν κάνει 
αυτήν την σκέψη ή έστω ακούσει 
κάποιο κοντινό τους πρόσωπο να 
την εκφράζει με παράπονο; Η πα-
ραπλανητική αυτή σκέψη γεννιέ-
ται συχνά γιατί «πρέπει κάπως να 
ξεχωρίσουμε από τους άλλους» 
αλλά έχει εξαρχής λάθος βάση. 
Ποια είναι αυτή; Ότι πρέπει η ιδέα 
μας υποχρεωτικά να είναι αυτή η 
μοναδική, η ρηξικέλευθη, η «τέ-
λεια ιδέα». Όχι, δε χρειάζεστε την 
τέλεια ιδέα. 

Χρειάζεστε την κατάλληλη ιδέα. 
Χρειάζεστε την κατάλληλη ιδέα 

και σωστή εκτέλεση.
Πολύς κόσμος αυτοευνουχίζε-

ται γιατί θεωρεί ότι η ιδέα που έχει 
στο μυαλό του δεν είναι αρκετά 
διαφορετική για να ξεχωρίσει και 
είτε την πετάει στα σκουπίδια είτε 
ξεκινάει μια ατέρμονα προσπάθεια 
εύρεσής της που δεν οδηγεί συ-
νήθως πουθενά. Αυτή η εμμονή 
λοιπόν με την (κατ)αναγκαστική 
διαφορετικότητα εμποδίζει πολύ 
κόσμο από το να εξελίξει περαιτέρω 
ή αναθεωρήσει πλευρές της ιδέας 
του και πιθανόν να κάνει δειλά τα 
πρώτα βήματα για την υλοποίησή 
της. Αν η ιδέα σας υπάρχει ήδη στην 
αγορά δε σημαίνει ότι αυτόματα 
πρέπει να την βάλετε στο αρχείο. 
Η αγορά αυτή είναι κορεσμένη; Τα 
υπάρχοντα προϊόντα είναι πραγ-

ματικές λύσεις για τις ανάγκες που 
(υποτίθεται ότι) ικανοποιούν; Αυτό 
που υπόσχονται ότι κάνουν, το κά-
νουν καλά; Μπορείτε να βελτιώσετε 
μια υπάρχουσα υπηρεσία/προϊόν; 
Υπάρχουν επιμέρους αγορές στόχοι; 
Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτή-
ματα δεν απαιτούν απαραίτητα ένα 
νέο προϊόν, βελτιστοποιημένες 
προτάσεις μπορούν κάλλιστα να 
δώσουν κάτι που να έχει ανάγκη 
ο κόσμος. Και η ικανοποίηση μιας 
ανάγκης είναι το bottom line και όχι 
η προσφορά μιας (ακόμη) ιδέας. 
Γιατί η αξία μιας ιδέας από μόνη 
της -όσο καλή και να είναι - είναι 
ίση με μηδέν.

Και αυτό μας φέρνει στο δεύτε-
ρο λόγο που ο μύθος της τέλειας 
ιδέας εξακολουθεί να ευημερεί. 
Έχουμε - λανθασμένα - ταυτίσει την 

έννοια της ιδέας με όλα όσα περι-
λαμβάνει ένα πετυχημένο concept. 
Γιατί, μπορεί στο μυαλό μας αυτό 
που μας κάνει να αναφωνούμε για 
το επίτευγμα κάποιου «Wow!» να 
είναι η ιδέα, αλλά ουσιαστικά είναι 
η σύλληψη της ιδέας, η εξέλιξή 
της και η δουλειά για να αποκτή-
σει υπόσταση, πελατειακή βάση, 
κέρδη και εν τέλει επιτυχία και 
αναγνώριση. Αυτό δεν είναι μία 
ιδέα, είναι ένα σύνολο από ιδέες 
που η καθεμία θέλει ξεχωριστή 
αντιμετώπιση και συμβάλλει ατομι-
κά στην επίτευξη ενός γενικότερου 
σκοπού (αυτού που μας κάνει να 
λέμε «Wow!»). Και όλες αυτές οι 
επιμέρους ιδέες απαιτούν το δικό 
τους σετ από πληροφορίες, ειδικές 
ικανότητες και διορατική σκέψη για 
να γίνουν το λιθαράκι για το οικο-

δόμημα. Η διορατικότητα, η λήψη 
feedback από την αγορά για τις 
σωστές βελτιώσεις, η σωστή εκτέ-
λεση για την αντιληπτή προσφορά 
αξίας στον πελάτη είναι οι κρυφοί 
πρωταγωνιστές για να διαπεράσει 
το μήνυμά μας το «θόρυβο» και 
να βρει ευήκοα ώτα.

Το πως δημιουργούμε αξία, 
πως τη διανέμουμε και πως δρέ-
πουμε τους καρπούς της - το επι-
χειρηματικό μοντέλο δηλαδή - θα 
θέσει τις βάσεις για το πόσο καλή 
μπορεί να θεωρηθεί η ιδέα αφού 
αποτελεί τη «ραχοκοκκαλιά» στην 
οποία θα στηριχτεί για την ανάπτυ-
ξή της. Η άψογη εκτέλεση είναι ο 
συνδετικός ιστός που θα εξασφα-
λίσει την επιτυχία της. Εφόσον 
καταφέρουμε να προσφέρουμε 
αξία και μπορέσουμε να έχουμε 
κέρδος από την προσφορά της 
τότε μπορούμε να πούμε ότι εί-
χαμε μια πραγματικά καλή ιδέα. 

Οι περιπτώσεις όπου «σπουδαί-
ες ιδέες» ήταν ουσιαστικά παρα-
προϊόντα/υπηρεσίες άλλων ιδεών 
υπάρχουν πολλές. Και αυτές ήρθαν 
μετά από πειραματισμό και συνεχή 
εξέλιξη υπάρχοντων προτάσεων. 
Μη χάνετε λοιπόν χρόνο άσκοπα 
κυνηγώντας αυτήν την ιδέα που 
θα αλλάξει το ρου της ιστορίας. 
Μια καλή ιδέα άψογα εκτελεσμένη 
είναι αυτό που χρειάζεστε και όχι 
μια τέλεια ιδέα που δε θα έρθει 
ποτέ από μόνη της. 

Δημήτρης Κοντάκης 
Co-Founder της Cognitive Space

Διαρκή σημεία παραλαβής εφημερίδας:

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

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

Εκδότης: Δημήτρης Φυντάνης

Αρχισυντάκτρια: Άννα Βενιέρη

Διευθυντής πωλήσεων: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

Υπεύθυνη αγγελιών: Ελένη Κούτσικου

Υποδοχή αγγελιών: Μάγδα Ζουπαντή

Υποδοχή μικρών αγγελιών: Αθανάσιος Λογαράς

Υπεύθυνος διαφημίσεων: Γιάννης Σοϊλεμές

Υποδοχή διαφημίσεων: Ελισάβετ Καλαρούτη

Διευθύντρια marketing: Ελένη Ροκά

Διαδικτυακό marketing: Αθανασία Τσουκαλά

Διαδικτυακή έρευνα: Γεωργία Κωνσταντίνου

Κοινωνική διασύνδεση: Αρτίνα Γκέτση

Οριζόντια δικτύωση: Ιωάννα Παπαγγελή

Συντονισμός ύλης: Ελευθερία Βενιζέλου

Επιμέλεια δομής: Έλενα Κεντάρχου

Επιμέλεια κειμένων: Βάσω Καδά

Διόρθωση κειμένων: Ειρήνη Μήτση

Καταχώρηση κειμένων: Μαρία Γκούνη

Υπεύθυνη ροής αγγελιών: Γεωργία Παναγιώταρου

Οικονομικός διευθυντής: Νεκτάριος Κολλάρος

Λογιστήριο: Παναγιώτης Τριάντης

Υπεύθυνη διεκπεραίωσης: Κορνέλια Καραγιαννίδου

Βοηθός διεκπεραίωσης: Γωγώ Δίγκα

Διευθυντής δημιουργικού: Στέλιος Σπανουδάκης

Υπεύθυνη δημιουργικού: Γεωργία Κούσκουρη

Ατελιέ: Φερενίκη Κουτσούμπα

Υπεύθυνη χορηγιών: Κέλλυ Μπαντή

Δημοσιογραφική τεκμηρίωση: Αποστόλης Ζαβιτσάνος

Τεχνική υποστήριξη: Κώστας Τσουράκης

Διανομή: Fast Messengers Ε.Π.Ε.

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

Εκτύπωση: Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.

Υπεύθυνη διανομής: Μαριάννα Μάρκου

Σύβουλοι έκδοσης:  Ειρήνη Τσικνιά-Αριστέα Δημητρούση

 ΑΤΤΙΚΗ
•  Άγ. Ανάργυροι - Καματερό,  

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

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου
•  Αγία Βαρβάρα, Δημαρχείο  

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

- Γραφείο Διαμεσολάβησης
•  Αθήνα, Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο Ιεράς 

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

Μετσόβιο Πολυτεχνείο
•  Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικό & 

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

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

(Γραφείο υποστήριξης απασχόλησης)
•  Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη Φιλοσοφικής Σχολής 

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

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

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

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

Υποστήριξης Μακροχρόνια Ανέργων
• Άλιμος, Δημαρχείο
• Αργυρούπολη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ασπρόπυργος, Δημαρχείο

• Αχαρναί, Γραφείο Διασύνδεσης
• Αχαρναί, Δημαρχείο
•  Αχαρναί, Γραφείο Προώθησης  

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

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

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

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

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Κερατσίνι - Δραπετσώνα,  

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

της Αλληλεγγύης

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής εφημερίδας:

Αιγίου Αγρινίου

Καβάλας

Συνεργασίες - Ένθετα:

Άρτας Αιτωλοακαρνανίας

• Μετρό - Ελληνικό

• Μετρό - Δάφνη

• Μετρό - Συγγρού - Φιξ

• Μετρό - Ευαγγελισμός

• Μετρό - Μέγαρο Μουσικής

• Μετρό - Αμπελόκηποι

• Μετρό - Κατεχάκη

• Μετρό - Εθνική Άμυνα

• Μετρό - Δουκ. Πλακεντίας

• Μετρό - Αττική

• Μετρό - Άγιος Αντώνιος

• Μετρό - Αιγάλεω

• Η.Σ.Α.Π. - Μαρούσι

• Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο

• Η.Σ.Α.Π. - Νέα Ιωνία

• Η.Σ.Α.Π. - Πετράλωνα

• Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα

• Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

➤  Περιστέρι: Εκστρατεία συγκέντρωσης 
τροφίμων στις 29 Νοεμβρίου. 
Εκστρατεία συγκέντρωσης τροφίμων 
για τη στήριξη του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου της πόλης,  
θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο  
29 Νοεμβρίου 2014, από τον Δήμο 
Περιστερίου σε συνεργασία  
με τους Κοινωνικούς και Εθελοντικούς 
Φορείς. Τα σημεία που θα μπορούν  
να προσφερθούν τα τρόφιμα  
είναι το Δημαρχιακό Μέγαρο  
(Πλ. Δημοκρατίας 1), Πλατεία Δέγλερη 
και στο Λόφο Αξιωματικών  
(Τζ. Κέννεντυ 135).

➤  Αθήνα: Δωρεάν εξετάσεις από  
το Κέντρο Πεπτικών Διαταραχών 
Δωρεάν εξέταση από εξειδικευμένο 
γαστρεντερολόγο για το ελικοβακτηρίδιο 
του πυλωρού θα προσφέρει για δυο 
μήνες, στο πλαίσιο της κοινωνικής  
του προσφοράς, το Κέντρο Πεπτικών 
Διαταραχών, μέλος του Athens Beverly 
Hills Medical Group. Η εξέταση  
θα γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Αντιμετωπίζω τα προβλήματα  
στο στομάχι μου» το οποίο αρχίζει  
στις 27 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται 
στις 27 Δεκεμβρίου 2014.  
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με το πρόγραμμα «Αντιμετωπίζω  
τα προβλήματα στο στομάχι μου»  
που περιλαμβάνει διαγνωστικό τεστ και 
δωρεάν επίσκεψη σε γαστρεντερολόγο, 
καλέστε στο 210 8949090  
(Δευτέρα - Παρασκευή, 10:00 - 21:00, 
Σάββατο 10:00-15:00).

➤  Μουσικές περιπλανήσεις  
του Νοεμβρίου απο τα μουσικά 
σύνολα του Δήμου Αθηναίων.  
Τα Μουσικά Σύνολα του Δήμου 
Αθηναίων συνεχίζουν με τις συναυλίες 
τους και το Νοέμβριο να προσφέρουν 
στο κοινό μοναδικές μουσικές στιγμές, 
που θα ικανοποιήσουν και τους πιο 
απαιτητικούς λάτρεις της μουσικής. 
Την Τετάρτη 19/11 στις 20:00,  
στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 
(Βασ. Σοφίας 22) η Χορωδία 
παρουσιάζει τη «Μουσική των 
Αγγέλων» πλαισιωμένη από μουσικούς 
του συνόλου Sinfonia, με αφορμή  
τα 400 χρόνια από τον θάνατο  
του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου.  
Το μουσικό πρόγραμμα είναι 
εμπνευσμένο από τον ομότιτλο πίνακα 
και θα περιλαμβάνει μουσική  
από την εποχή και τις χώρες που έζησε  
ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος.  
Θα ακουστούν βυζαντινοί ύμνοι, 
θρησκευτική μουσική συνθετών  
από τη Βενετία, τη Ρώμη και  
την Ισπανία (Merulo, Marini, 
Monteverdi, Gabrielli, Palestrina, 
Morales), καθώς και οργανική μουσική 
από την Αναγέννηση και το Μπαρόκ 
(Cabezon, Pasquini, Narvaez κ.ά).  
Το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής  
την Κυριακή 16/11, στην Πλ. 
Μοναστηρακίου μας ταξιδεύει  
στην ελληνική μουσική με μια μουσική 
συναυλία πλημμυρισμένη από στίχους 
και νότες μεγάλων Ελλήνων 
δημιουργών. Η ίδια συναυλία  
θα επαναληφθεί την Κυριακή 23/11 
στον πεζόδρομο Διονυσίου 
Αρεοπαγίτου (ύψος Μακρυγιάννη). 
Ερμηνεύουν: Δώρα Λουϊζου και 
Μανώλης Σκουλάς. Μουσική 
διεύθυνση: Χρήστος Χαλκιάς.  
Και οι δύο συναυλίες ξεκινάνε 
στη13.00. Βυζαντινό και Χριστιανικό 
Μουσείο. Διεύθυνση: Λεωφόρος 
Bασιλίσσης Σοφίας 22. Τηλέφωνο:  
210 7232178, 210 7211027.

Ο μύθος της τέλειας ιδέας

Τα τελευταία χρόνια, πολλοί είναι 
αυτοί που σκέφτονται να δημιουργήσουν 
τη δική τους επιχείρηση. Κάποιοι επειδή 
βρέθηκαν χωρίς εργασία, άλλοι επειδή 
πιστεύουν ότι έχουν μια καινοτόμο ιδέα, 
ονειρεύονται, ή βλέπουν ως «σανίδα σω-
τηρίας» τη δημιουργία μιας δικής τους 
επιχείρησης.

Είναι σημαντικό, πριν κανένας λάβει την 
απόφαση να επενδύσει το όποιο κεφάλαιο 
διαθέτει, ή πριν πάρει κάποια χρηματο-
δότηση και δεσμευθεί από αυτή για τη 
λειτουργία της επιχείρησης για κάποιον 
καιρό, να έχει απαντήσει με ειλικρίνεια 
σε μερικά ερωτήματα.

Είμαι έτοιμος να ξεκινήσω τη δική μου 
επιχείρηση; Πολλοί άνθρωποι, παρ’ όλο 
που σκέφτονται και συζητούν με τους 
φίλους τους την ίδρυση μιας επιχείρησης, 
δεν είναι πραγματικά έτοιμοι να ξεκινήσουν 
το «ταξίδι» της επιχειρηματικότητας. Δεν 
είναι δηλαδή εξοικειωμένοι με την αβε-
βαιότητα και το ρίσκο, παράγοντες που 
θα επηρεάζουν στο διηνεκές τη ζωή της 
επιχείρησης αλλά και του επιχειρηματία.

Είμαι «self-starter»; Για να ξεκινήσει 
κάποιος τη δημιουργία μιας επιχείρησης 
πρέπει να είναι άνθρωπος που λαμβάνει 
πρωτοβουλίες, που λύνει προβλήματα και 
δε χρειάζεται καθοδήγηση ή ενθάρρυνση 
για να προχωρήσεις μπροστά.

Πόσο καλός είμαι στην οργάνωση και 
στον σχεδιασμό; Η ίδρυση και η ανάπτυξη 
μιας επιχείρησης χρειάζεται οργάνωση 
και σχεδιασμό. Οργάνωση όσον αφορά 
τους πόρους και τα οικονομικά της επι-
χείρησης, σχεδιασμό για την παραγωγή, 
τις πωλήσεις και γενικά τη λειτουργία 
της επιχείρησης.

Μπορώ να δουλέψω πολλές ώρες 
καθημερινά; Η ζωή ενός επιχειρηματία, 
ειδικά όταν η επιχείρηση που ιδρύει εί-
ναι μικρή ή πολύ μικρή, απαιτεί πολλές 
ώρες εργασίας. Είναι λοιπόν σημαντικό 
να γνωρίζει όποιος ετοιμάζεται να δημι-
ουργήσει τη δική του επιχείρηση ότι θα 
χρειαστεί να αφιερώσει το μεγαλύτερο 

μέρος της ημέρας του στην επιχείρησή 
του και πολλές φορές θα χρειαστεί να 
εργαστεί σαββατοκύριακα και να ξενυ-
χτήσει στο γραφείο ή στο κατάστημα.

Πώς θα επηρεάσει η απόφασή μου 
την οικογένειά μου; Η οικογενειακή ζωή 
είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει όταν 
κάποιος παίρνει αποφάσεις που μπορεί 
να την επηρεάσουν να το σκέφτεται πολύ 
σοβαρά. Η επιχειρηματικότητα είναι συνυ-
φασμένη με το ρίσκο και την αβεβαιότητα. 
Πόσο αλήθεια αντέχει η οικογενειακή 
του ζωή κάτι τέτοιο; Έχει τη στήριξη των 
υπόλοιπων μελών της ή όχι;

Ταιριάζει η ιδέα που έχω στην προ-
σωπικότητα και τα ενδιαφέροντά μου; 
Κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικό χα-
ρακτήρα, διαφορετική προσωπικότητα 
και φυσικά διαφορετικά ενδιαφέροντα. 
Η επιχειρηματική ιδέα που θέλει να υλο-
ποιήσετε, θα πρέπει να ταιριάζει και στον 
χαρακτήρα του, και στην προσωπικότητά 
του, αλλά πάνω από όλα να είναι μέρος 
των ενδιαφερόντων του. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση, το όλο εγχείρημα μάλλον 
θα στεφθεί με αποτυχία.

Είναι οικονομικά βιώσιμη η προσπά-
θεια; Παρ’ όλο που όλοι όσοι έχουν μια 
ωραία ιδέα ενθουσιάζονται, θα πρέπει 
να έχουμε πάντα στο μυαλό τους πως 
η επιχείρηση δημιουργείται με στόχο 
το κέρδος. Θα πρέπει λοιπόν να είναι 
βιώσιμη οικονομικά και να αποφέρει 
στους ιδιοκτήτες της τα βασικά έσοδα 
για τη λειτουργία της αλλά και για την 
οικογένειά τους.

Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτή-
ματα εκτός από μια προσπάθεια αυτογνω-
σίας, είναι τα θεμέλια πάνω στα οποία 
«χτίζεται» η κάθε νέα μικρή επιχείρηση. 
Εάν θα θεμέλια είναι σαθρά, τότε οι πι-
θανότητες επιτυχίας είναι μικρές. Εάν τα 
θεμέλια είναι στέρεα, τότε οι πιθανότητες 
επιτυχίας είναι σημαντικές.

Παναγιώτης Γ. Οικονόμου 
Managing Partner 

STEP | Strategy, Technology & Planning

Τα θεμέλια της επιτυχημένης επιχείρησηςΔοκίμασε μη διστάζεις…
…να γεύεσαι κάθε τι που έρχεται στο δρόμο 

σου. Κάθε τι που σου κάνει αίσθηση. Κάθε τι που 
πριν λίγο απαξίωσες. Ποτέ δεν ξέρεις. Δοκίμασε 
το νέο, το αλλιώτικο, το διαφορετικό, αυτό που 
σου κινεί την περιέργεια. ακόμα κι αυτό που δε 
σε ενθουσιάζει.

Δώσε μια ευκαιρία να γευτείς άλλη μία εμπειρία. 
Στο τέλος μπορεί να γελάσεις, να εκνευριστείς, 
να ξενερώσεις, να ενθουσιαστείς. Θα έχεις μάθει 
όμως, κάτι νέο, θα έχεις να μοιραστείς μια εμπειρία.

Ξέρεις, κάθε τι καινούριο, βρίσκουμε έναν έξυ-
πνο τρόπο να το μπλοκάρουμε, να του κλείσουμε 
την πόρτα, μόνο γιατί είναι άγνωστο, απειλητικό. 
Να, σε βγάζει από την άνεση, από τη σιγουριά 
του γνώριμου. 

Άραγε τι να είναι αυτό που δεν τόλμησες να 
δοκιμάσεις; Μια μυρωδιά, μια γεύση, μια εμπειρία; 

Όχι δεν φταις. Άλλωστε δεν είναι κάτι που 
θέλει να το κατηγορήσουμε. 

Μη με παρεξηγείς, δε θέλω να γίνω ο δάσκαλος 
που θα σηκώσει το δάχτυλο. Σε προσκαλώ να 
έρθεις μαζί μου να δοκιμάσουμε το «απ’ αλλού 
φερμένο». 

Μόνο μη ξεχάσεις να συντροφεύεις τις δοκιμές 
σου. Έτσι γίνονται αμέσως πιο γλυκές, ακόμα κι 
αν αφήσουν αυτή τη γεύση απ’ την κανέλα, που 
πικρίζει αν δεν την προσέξεις. 

Συντρόφευσε τες, με ανθρώπους που ξέρουν 
τι θα πει να βουτάς γυμνός στη θάλασσα. Που 
θα ξέρουν τι θα πει να αφήνεσαι δίχως άλλο, 
στην άνωσή της. Που θα ξέρουν ή θα θέλουν 
μαζί σου να μάθουν να δοκιμάζουν. 

Και ξέρεις γιατί;
Γιατί από τότε και στο εξής θα έχετε κάτι ακόμα 
να σας ενώνει. Μια γεύση μόνο δική σας, αυτή 
που δεν σου φτάνουν τα χρώματα να την ζω-
γραφίσεις ή οι λέξεις να την περιγράψεις. Δεν 
θα ‘χει νόημα κιόλας.

Τι λες; Αξίζει να αφήσεις τη θέση σου, μπρος 
την ανακάλυψη, το μοίρασμα, την επαφή;

Μπορεί μερικές φορές να φοβάμαι αλλά θέλω 
να βγάλω το ερωτηματικό...

Βασίλης Κιοσσές 
Ψυχολόγος- Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής 

vasilis.kiosses@gmail.com, vkiosses.blogspot.gr



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

ΤΡΙΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20144

συνέχεια στη σελ. 06

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Randstad Hellas is seeking to employ, on behalf of 
our client, a company in the energy sector, a: 

Receptionist - Administrative  
Assistant (1 Month Contract)

Αρμοδιότητες/responsibilities 
•Welcoming and servicing visitors 
•Preparing company meetings 
•Point of contact for the incoming visitor requests 
•Coordination of couriers 
•Monitoring of in-house schedules and calendars 
•Ordering and handling office supplies 
•Point of contact for formation of company 
documents (Word, Excel & PowerPoint) 
•Out of office coordination for company 
congresses 
•Liaison with external contacts 
•Participate in ad hoc projects  
Προσόντα/requirements 
•Bachelor university degree 
•2-5 years of experience in administrative 
handling 
•Fluent knowledge of English and Greek 
•Excellent IT skills 
•Flexible for business trips 
•Self-motivated and energetic professional
Randstad is one of the leading HR services company 
in the world with a presence in the Greek market for 
over fourteen years. Our international experience 
combined with our successful presence in the local 
market guarantees the quality of our HR services.
Send your CV to the following link: http://www.
randstad.gr/index.php?pageid=55&pubID=4289. 
Follow us on: Linkedin, Facebook, Twitter, website: 
www.randstad.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Our client is a leading Non Governmental Organisation 
(NGO), headquartered in Greece and is currently looking 
for a dynamic professional with great leadership potential 
and good communication skills for the position of:

Educational Programs Manager  
(PM/1014)

This job position entails recruiting, training, placement, 
support and reporting responsibilities. The ideal candidate 
should have high competitive spirit with a winning 
mentality. He/she should possess strong communication 
skills and should take initiatives. Seeking for a candidate 
who likes challenge and who can work under pressure.
In more detail the candidate would have to facilitate 
activities of consultants and teachers, uphold quality 
standards for the organization, assure adherence to 
program models and program expansion, develop and 
maintain good educator relationships at all levels and 
finally monitor all programs for adherence to models 
and quality maintenance. He/ she will report to the 
General Manager.
In this framework, the suitable Educational 
Programs Manager should have: 
•Bachelors degree or equivalent experience 
•Strong oral/written communication and 
organizational/planning skills 
•Computer literacy 
•Bachelors degree or higher in business or education 
•10 years classroom and/or 10 years business 
experience  
The prospective candidate would have to: 
•Manage program quantity and quality.  
•Recruit and renew consultant commitment 
through individual renewals and company liaisons.  
•Develop and implement training programs and 
training evaluation.  
•Coordinate the placement and schedule of 
trained consultants, volunteers & trainers.  
•Assure adherence to program models and file  
all needed program variances.  
•Develop and implement plans for teacher 
and consultant contacts including class visits, 
newsletters, phone contacts, teacher visits and 
call-back sessions.  
•Solicit feedback through evaluation instruments. 
•Develop and deliver all sales presentations  
to support strategic plan to new districts, schools, 
prospective teachers and volunteers.  
•Renew commitments of schools/teachers.  
•Submit forecasts and interim reports  
to the educational programs director & general 
Manager. 
•Handle general records and correspondence  
with volunteers and prospects.  
•Supervise procurement and delivery of all 
program materials. 
•Assist all program related Board committees 

in caring out their specific functions and prepare 
materials for Board and Committee meetings 
•Maintain general records and correspondence 
with volunteers and prospects.

If you are interested in having such a promising career, you 
can take the chance and apply to the following link: http://
pfb.applymycv.gr/form.asp, stating the code PM/1014, 
so as your personal data to be immediately processed. 
All applications will be treated as highly confidential. 
Follow us to Linkedin, Twitter, Facebook, so as to be 
immediately informed about our latest news and ads!

Υπάλληλος PR & Marketing  
στη Σίνδο Θεσσαλονίκης

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: Εργάζεστε στις κεντρικές μας 
εγκαταστάσεις, στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και ανήκετε 
στο τμήμα PR & marketing. Αναλαμβάνετε την υπο-
στήριξη στην καθημερινή ροή εργασιών του τμήματος, 
συμβάλλοντας με τη δημιουργικότητά σας. Συντάσ-
σετε δελτία τύπου και ασχολείστε με την επιμέλεια 
κειμένων. Δημιουργείτε εταιρικές παρουσιάσεις και 
προετοιμάζετε αναφορές. Συμμετέχετε στη διοργάνωση 
εκδηλώσεων και επικοινωνείτε για θέματα εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης (CSR). Παρακολουθείτε την εξέλιξη 
της αγοράς και του ανταγωνισμού.

Το προφίλ σας: Είστε απόφοιτος-η ανώτατης εκπαί-
δευσης, με προσανατολισμό στο marketing, τη διοίκη-
ση επιχειρήσεων ή την επικοινωνία / CSR. Διαθέτετε 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Γνωρίζετε άριστα 
γερμανικά και αγγλικά και χειρίζεστε άψογα την ελ-
ληνική γλώσσα (σύνταξη άρθρων, δελτίων τύπου κτλ). 
Παράλληλα, χειρίζεστε άψογα το MS Office (Excel, 
Word, Powerpoint). Διαθέτετε δίπλωμα οδήγησης 
ΙΧ. Τα προσωπικά σας γνωρίσματα είναι σημαντικά 
για εμάς. Σας διακρίνουν δεξιότητες επικοινωνίας, 
δημιουργικότητα και ομαδικό πνεύμα.

Τι προσφέρουμε: Απασχολείστε σε ένα ενδιαφέρον, 
εξελισσόμενο αντικείμενο, σε ένα σύγχρονο και οργα-
νωμένο περιβάλλον. Αμείβεστε με ελκυστικές απο-
δοχές, επιπρόσθετες παροχές και ιδιωτική ιατρική 
ασφάλιση. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής σας, 
είστε έτοιμος-η να αντεπεξέλθετε στις προκλήσεις 
της θέσης και να ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία της 
εταιρίας μας.

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λά-
βουμε το βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψετε 
το αρχείο του βιογραφικού σας (σε Word ή PDF) στην 
online φόρμα, μέσω του link: http://kariera.lidl.gr/
cps/rde/xchg/SID-4A3EE820-CFCFD837/lidl_gr/
hs.xsl/4193_39683.htm Θα σας απαντήσουμε σύντομα 
για την παραλαβή του βιογραφικού σας.

Σημείωση: Η αίτησή σας αφορά μόνο τη συγκεκριμένη 
αγγελία και δε θα ληφθεί υπόψη για άλλες αγγελίες

Μεγάλη εμπορική εταιρία με έδρα την Πάτρα ζητεί:

Στέλεχος Marketing  
Strategic Media Planning

Βασικά καθήκοντα / αρμοδιότητες strategic 
media planning: 
•Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση events  
για την εταιρία ή για λογαριασμό της εταιρίας  
(PR & public events) 
•Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση κατά  
τόπους media plan για προώθηση εταιρίας  
πανελλαδικά 
•Σύνταξη και διατήρηση marketing kit & manuals 
για την εταιρία και τους συνεργάτες της. 
•Εποπτεία δημιουργίας υλικού προώθησης  
για event και media plan σε συνεργασία με account 
και creative dpt. 
•Συγγραφή περιεχομένου newsletter καταστημάτων 
για ενέργειες, events και προωθητικό υλικό.  
Προσόντα: 
•Πτυχίο marketing 
•Προϋπηρεσία στο χώρο της διαφήμισης  
σε account service, strategic planning, media shop, 
event planning 
•Επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικότητα, 
ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, δυνατότητα 
διαχείρισης πολλαπλών project και ομάδων, πνεύμα 
συνεργασίας 
•Προσήλωση στο αποτέλεσμα αλλά και στην τήρηση 
διατμηματικών διαδικασιών 
•Κριτική ικανότητα, στοχευμένος, δομημένος 
τρόπος σκέψης με κατανόηση της επιχειρηματικής 
λειτουργίας 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Δυνατότητα ορθής συγγραφής κειμένων

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
hr.recruitment.mv@gmail.com. Η υποβολή βιογραφι-
κών να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και τις 15/11/2014.

Η LEVER - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (www.
lever.gr) ανήκει σε ένα γρήγορα αναπτυσσόμενο όμιλο 
εταιρειών που δραστηριοποιείται στο χώρο παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαίδευσης. Στα 
πλαίσια της συνεχούς δυναμικής της ανάπτυξης ζητά 
ικανό στέλεχος που θα καλύψει τη θέση του:

Συμβούλου Επενδυτικών  
Προγραμμάτων (ΣΕΠ-1014)

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναφέρεται  
στον υπεύθυνο του τμήματος επενδυτικών  
προγραμμάτων και θα αναλάβει: 
•Τη σύνταξη και υποβολή επενδυτικών  
προγραμμάτων (αναπτυξιακό νόμο, ΕΣΠΑ κ.λ.π.) 
•Τεχνική υποστήριξη, διαχείριση και επίβλεψη 
επενδυτικών προγραμμάτων (αναπτυξιακό νόμο, 
ΕΣΠΑ κλπ). 
•Την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων 
(business plans), μελετών σκοπιμότητας  
και βιωσιμότητας  
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να πληροί  
τις κατωτέρω προϋποθέσεις:  
Προσόντα: 
•Πτυχίο οικονομικών ΑΕΙ 
•Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια στον τομέα 
των επενδυτικών προγραμμάτων 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (office) 
•Άριστη γνώση αγγλικών  
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.

Αποστολή βιογραφικών: Παρακαλούμε αποστείλετε 
ηλεκτρονικά το βιογραφικό σας σημείωμα στη ηλε-
κτρονική διεύθυνση: hr@lever.gr, αναφέροντας τον 
κωδικό της θέσης (ΣΕΠ-1014).

FAMAR S.A., a leading international service provider 
in health care industry with activities both in the Greek 
and the Western European area, seeks to recruit:

Validation Officer  
(VAO_112014)

The position holder will be responsible for: 
•Preparation & execution of analytical method 
transfer and validation projects (preparation 
of protocols, execution of experiments and 
preparation reports per ICH guidelines) 
•Method development and optimization 
•Analytical method and Instrumental analysis 
troubleshooting and investigation of deviations 
during execution of validation experiments  
Prerequisites: 
•Bachelor in chemistry (MSc in relevant analytical 
field preferred) 
•At least 3 years of pharmaceutical industry 
experience in QC or analytical R&D 
•Experienced in EU validation guidelines 
•PC literacy with excellent knowledge of MS office 
•Advanced knowledge in HPLC -adequate 
experienced in GC and bench chemistry techniques 
•Excellent English knowledge, with oral and 
written proficiency 
•Ability to manage multiple responsibilities with  
a high degree of self-motivation 
•Achievement oriented, with analytical capability 
•Excellent organizational, communication,  
and time management skills  
We offer: 
•Attractive remuneration package 
•Continuous training and development 
•Career opportunities / challenges within  
an international corporate environment

If you believe you fulfil the above mentioned prerequisites, 
please send your curriculum vitae (indicating position 
code) to the following link: http://famarforms.applymycv.
gr/mainsite/careers.html

Trésor Hotels & Resorts, the most precious Boutique 
Hotel Collection,is looking for a:

Marketing Assistant 
Code: THR01

Reports directly to the marketing director  
and assists the management team. 

Duties & responsibilities 
•Travel writing responsibilities 
•Travel writing for the travel secrets blog,  
in Greek & English 
•Marketing research & database responsibilities 
•Perform market, competitor and internal 
research as agreed with the marketing director 
•Prepare marketing statistics 
•Electronic and digital filing as required 
•Keep the marketing database up-to-date, 
importing new data, updating records and 
performing the necessary cross checks 
•Miscellaneous administrative duties 
•Prepare and distribute supporting materials  
for management and ad-hoc meetings 
•Supports management operations by compiling, 
formatting, and reporting information and materials  
Qualifications/desired skills & expertise 
•Bachelor & master degrees in marketing  
& communication studies 
•Superior written & verbal communication skills 
in Greek & English language (Proficiency required) 
•Excellent knowledge of English language, both 
oral and written 
•2 years experience in a relevant position 
•Computer/internet platforms literate  
and excellent use of MS Office (Word, Excel, 
Powerpoint) 
•Fluency in technology and consumer web topics. 
•Outgoing person with excellent social skills 
•Strong organizational skills, attention to detail 
and ability to handle multiple tasks and meet 
deadlines in a fast-paced, deadline-oriented 
environment  
Send your CV to the following e-mail: 
marketing@tresorhotels.com

Η Vista Events DMC, μία από τις καταξιωμένες εταιρείες 
διοργάνωσης συνεδρίων, σεμιναρίων και ταξιδίων 
κινήτρου στην Ελλάδα για εταιρείες από το εξωτερικό, 
ζητά 2 Project Managers με εμπειρία σε εταιρικές 
εκδηλώσεις για το γραφείο της Αθήνας.

Project Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στο χώρο του συνεδριακού  
τουρισμού και incentive tourism  
(τουλάχιστον 3 χρόνια) 
•Άριστη γνώση και χρήση αγγλικής και γαλλικής  
ή γερμανικής γλώσσας. 
•Γνώση προγραμμάτων του MS office 
•Οργανωτικές και διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Δυναμισμός, ευελιξία και προσήλωση  
στο αποτέλεσμα 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και επαγγελματική 
συμπεριφορά
Η εταιρεία προσφέρει δυναμικό και υψηλών απαιτήσεων 
περιβάλλον εργασίας, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
ανάλογο των προσόντων και δυνατότητα επαγγελματικής 
εξέλιξης. Δυνατότητα άμεσης πρόσληψης.
Παρακαλώ αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα 
-μόνον εφόσον διαθέτεται τα παραπάνω προσόντα- 
υπόψη κου Παναγιώτη Φραγκάκη στο e-mail: panos@
vistaevents.com. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται από-
λυτα εμπιστευτικές.

Category Development Manager 
(κωδ.: CM-115)

Μεγάλη εταιρεία καταναλωτικών προϊόντων, πελάτης 
μας, market leader σε πολλές κατηγορίες προϊόντων, 
ζητά να προσλάβει και να εντάξει στο τμήμα marketing, 
νέο ή νέα στη θέση Category Development Manager.

Περιγραφή εργασίας: 
•Σχεδιάζει, αναπτύσσει, προγραμματίζει  
και παρακολουθεί βάσει των στόχων ανά κανάλι, 
τις προωθήσεις και τις in store marketing  
ενέργειες των προϊόντων. 
•Αναπτύσσει προγράμματα επικοινωνίας, τιμών  
και διαφήμισης των προϊόντων ανά κανάλι. 
•Αναλύει τις τάσεις της αγοράς και των καναλιών 
διανομής, παρακολουθώντας τις πωλήσεις  
και την κερδοφορία των προϊόντων. 
•Προτείνει, προετοιμάζει και υλοποιεί το ετήσιο 
budget έχοντας επίσης συμμετοχή στη διαδικασία 
πρόβλεψης των πωλήσεων.  
Προσόντα που απαιτούνται: 
•Προϋπηρεσία 5 χρόνια σε τμήμα marketing / trade 
marketing εταιρείας καταναλωτικών προϊόντων. 
•Πτυχίο ΑΕΙ σε οικονομικά, marketing, 
management και επιθυμητό master. 
•Άριστη γνώση αγγλικών και MS Office. 
•Άτομο με καινοτόμες ιδέες, πρωτοβουλίες,  
φαντασία, αναλυτική σκέψη, αποτελεσματικότητα 
στον τομέα της οργάνωσης και υψηλή ικανότητα 
διαχείρισης προβλημάτων. 
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•Ικανότητα να εργάζεται σε απαιτητικό περιβάλλον  
με πολλαπλές προτεραιότητες και πιεστικά 
deadlines. 
•Άριστες ικανότητες επικοινωνίας και ομαδικής 
συνεργασίας.  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. 
•Πρόσθετη ασφάλιση σε ομαδικό ιατροφαρμακευτικό 
πρόγραμμα. 
•Συνεχής εκπαίδευση και εξαιρετικές προοπτικές 
εξέλιξης σε μία από τις μεγαλύτερες  
και αναπτυσσόμενες ελληνικές εταιρείες.
Στείλτε μας το σύντομο βιογραφικό σας (αναφέρο-
ντας εμφανώς τον κωδικό CM-115) στο παρακάτω 
e-mail: hr@exceed.gr. EXCEED CONSULTING S.A., 
Λεωφ. Ποσειδώνος 67, 166 74 Γλυφάδα, τηλ.: 210 
8983610, fax: 210 8983450.

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

AnastasiaDate has been featured on numerous 
television shows and networks, including 48 Hours, 
The Daily Show, The Howard Stern Show, and Jennie 
Jones, with news features on ABC, CBS, NBC, FOX, 
CNN and the BBC. International television and press 
coverage is regularly seen in Japan, Germany, The 
Netherlands, France, Italy, Switzerland, Brazil, Turkey 
and Australia to name just a few. We are looking for:

Business Development  
Companion in Greece

We offer you: 
•A possibility to start your own local business 
based on our know-how, experience and 
infrastructure; 
•High degree of autonomy and flexible work hours; 
•Possibility to work from your home office; 
•Working with a team of professionals within  
the international network; 
•Excellent development opportunities.  
Requirements: 
•Well-developed communication skills; 
•Project management experience will be a benefit; 
•Experience in matchmaking and online 
communications is a great advantage (users 
attraction to the website); 
•Leading character; 
•Good English communication skills both oral  
and written will be a plus; 
•Advanced PC&internet user.  
What we offer: 
•Income: EUR 2000 - 2500 per month. Details  
to be discussed at the interview.

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

Η εταιρία BEAT ιδρύθηκε το 2009, όπου ξεκινάει η 
δραστηριοποίηση της στο χώρο των καταστημάτων 
τροφίμων και καφέ-εστίασης.

Από την ίδρυση του πρώτου καταστήματος της η σχέση 
της, με το φαγητό και τον καφέ είναι μια συνεχή προ-
σπάθεια ώστε, να μπορεί να προσφέρει προϊόντα και 
υπηρεσίες ικανοποιώντας τις γευστικές απαιτήσεις 
των πελατών της.

Οι χώροι της σήμερα, είναι μια ζεστή φιλική γωνιά, 
όπου όλοι μπορούν να προμηθευτούν αγνά φρέσκα 
προϊόντα, να γευτούν ροφήματα και καφέ εξαιρετικής 
ποιότητας όλο το 24ωρο.

Η BEAT, στα πλαίσια της στρατηγικής της ανάπτυξης 
αναζητά εσένα -που σου αρέσει ο χώρος της εστί-
ασης, η ομαδική εργασία και θέλεις να συμμετέχεις 
δημιουργικά-

Διευθυντές /Διευθύντριες  
Καταστημάτων - Store Manager

Οι ευθύνες σου: 
•Καθοδήγηση άριστης εξυπηρέτησης πελατών 
•Εύρυθμη λειτουργία των καταστημάτων 
•Έλεγχος απόδοσης των εργαζομένων 
•Καθορισμένες λειτουργικές επιθεωρήσεις 
•Συνεχής παρακολούθηση του ανταγωνισμού 
•Ανάπτυξη υποδιευθυντών / υπευθύνων βάρδιας 
•Συντονισμός και υλοποίηση προγραμμάτων 
•Προγράμματα και έλεγχος εργατικού κόστους 
•Παρακολούθηση cost 

Τα προσόντα σου: 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσίας στον τομέα 
της λιανικής με εμπειρία σε αντίστοιχη θέση  
διευθυντή καταστήματος - store manager,  
σε δομημένο ελληνικό ή πολυεθνικό περιβάλλον 
έχοντας υπό την ευθύνη σου την επίτευξη στόχων 
•Προηγούμενη εμπειρία σε καταστήματα  
καφέ-εστίασης είναι επιθυμητή 
•Αποδεδειγμένη διοίκηση ομάδας 
•Δυνατότητα στρατηγικής σκέψης και εστίαση  
στην λεπτομέρεια 
•Ικανότητα ανάπτυξης της ομάδας, αξιολόγησης  
και εκπαίδευσης αυτής 
•Καθοδήγηση των πωλήσεων και της ομάδας 
οργανώνοντας και θεσπίζοντας προτεραιότητες 
και στόχους βάσει των αναγκών του καταστήματος 
λαμβάνοντας υπόψη τις συνολικές ανάγκες των 
πελατών 
•Εμπειρία και ικανότητα στην ανάθεση εργασιών 
και τη συστηματική παρακολούθηση  
των αποτελεσμάτων 
•Καλή γνώση MS Office 
•Διακριτή ικανότητα προφορικής και γραπτής  
επικοινωνίας 
•Πάθος για διάκριση  
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Bonus βασισμένο σε στόχους 
•Δυνατότητα ανάπτυξης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@totalretail.gr

Marketing Manager

DHI Global Medical Group was founded by Mr. K.P. 
Giotis in 1970 and has been dedicated solely to the 
research, diagnosis and treatment of hair and scalp 
disorders. 45 years on, the DHI technique offers hair 
loss sufferers across the globe a painless procedure 
with natural results.

•Our vision is to raise the standards of hair 
restoration industry globally. 
•Our mission is to make hair restoration 
accessible to everybody.

We are looking for a self- motivated, self directed 
individual who has the energy and passion to work 
with the creative team of the fastest growing Global 
Cosmetic Medical Group. The ideal candidate should 
not only meet the criteria described below but also 
our mission and vision.

Required qualifications 
•University degree in marketing 
•An MSc or MBA degree will be appreciated 
•At least 5 years experience in a multinational 
company 
•Excellent command of English 
•Any other language will be considered as an 
asset 
•Internet marketing, social media marketing 
expertise 
•Accuracy and attention to detail 
•Ability to travel  
Job description 
•Manage and coordinate all marketing, advertising 
and promotional staff and activities. 
•Plan the social media, internet and direct 
marketing campaigns. 
•Conduct market research to determine market 
requirements for existing and future products. 
•Analysis of customer research, current market 
conditions and competitor information. 
•Develop and implement marketing plans  
and projects for new and existing products. 
•Expand and develop marketing platforms. 
•Manage the productivity of the marketing plans 
and projects. 
•Monitor, review and report on all marketing 
activity and results. 
•Determine and manage the marketing budget. 
•Deliver marketing activity within agreed budget. 
•Report on return on investment and key 
performance metrics. 
•Create marketing presentations. 
•Liaise with media and advertising. 
•Collaborate with the sales function.  
Please do not apply if your CV does not meet 
the above qualifications. Send your CV to the 
following e-mail: hr@dhiglobal.com

Εταιρεία με επιτυχή δραστηριότητα από το 2002 
στο χώρο της εταιρικής επικοινωνίας και δημο-
σίων σχέσεων και με εξειδίκευση σε innovation 
projects & digitals portals στο χώρο της αγροτικής 
παραγωγής τροφίμων, αναζητά:

Business 
Development Manager

Ικανό στέλεχος να αναλάβει την διοίκηση  
και ανάπτυξη των υπαρχόντων έργων καθώς  
και την δημιουργία νέων έργων.  
•Ο ιδανικός υποψήφιος /α πρέπει να έχει εμπειρία 
σε ψηφιακά μέσα, στην διαχείριση πελατών  
και φιλοδοξία για εξέλιξη. 
•Πανεπιστημιακή εκπαίδευση 
•Απαιτούμενη προϋπηρεσία 3-5 χρόνια αντίστοιχη 
θέση 
•Ηλικίας έως 35 ετών  
Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφι-
κό τους στο e-mail: jobs@actionline.gr αναγράφο-
ντας τον κωδικό REF_BDM914.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Μεγάλη εισαγωγική εταιρία που δραστηριοποιείται 
στον κλάδο της εμπορίας ειδών υγιεινής και επίπλων 
μπάνιου ζητά να προσλάβει άμεσα:

Βοηθό Λογιστή
Κύρια καθήκοντα: 
•Καταχώρηση εγγραφών γενικής λογιστικής 
•Συμφωνίες πελατών - προμηθευτών 
•Σύνταξη των μηνιαίων ισοζυγίων των τηρούμενων 
λογαριασμών 
•Ενημέρωση των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 3-5 ετών  
σε λογιστήρια εμπορικών εταιρειών εισαγωγών - 
εξαγωγών, με δίκτυο πωλητών και πελατών 
•Πτυχίο ΤΕΙ/ΙΕΚ λογιστικής 
•Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε άριστα  
οργανωμένο περιβάλλον ERP - CRM κατά  
προτίμηση ENTERSOFT 
•Προϋπηρεσία σε ΑΕ (θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν) 
•Γνώση και εμπειρία σε θέματα ΚΒΣ, ΦΠΑ, αποθηκών 
και Ε.Γ.Λ.Σ. φορολογία εισοδήματος, εργατική  
νομοθεσία και μισθοδοσία, γνώση Νόμου 2190 
•Γνώση κατάρτισης προϋπολογισμών και εντατικού 
reporting 
•Ικανότητα τηρήσεως προθεσμιών και απόδοσης 
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών 
•Άριστη γνώση MS-Excel 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Όρεξη για σκληρή δουλειά και ευχέρεια εργασίας 
σε απαιτητικό περιβάλλον

Η θέση απαιτεί: μεθοδικότητα και οργανωτικές ικανό-
τητες σε εργασία περιβάλλοντος γραφείου με σύγχρονη 
μηχανογράφηση και διαδικασίες Εκπληρωμένες στρα-
τιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους)  
Τα βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει να αποσταλούν 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: x.roumeliotis@gloria.gr

Το ξενοδοχείο The Margi στη Βουλιαγμένη ζητά:

Βοηθό Λογιστή

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Σύνταξη του ταμειακού προγραμματισμού  
της εταιρείας 
•Διαχείριση των χρηματικών διαθέσιμων  
της εταιρείας, 
•Συμφωνία των τραπεζικών λογαριασμών,  
αξιογράφων, εγγραφές γενικής λογιστικής, 
•Ικανότητα εργασίας σ’ ένα απαιτητικό περιβάλλον  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΤΕΙ/ΑΕΙ λογιστικής κατεύθυνσης  
ή συναφούς αντικειμένου σχολής. 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών (γραπτά & προφορικά) 
•Άριστη γνώση MS - Office 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις 
•Ομαδικότητα, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
•Ηλικία έως 25 ετών  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
kasiakou@themargi.gr

Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες 
εταιρίες πληροφορικής στην Ελλάδα αναζητά για το 
τμήμα λογιστηρίου στη Θεσσαλονίκη:

Εξειδικευμένο 
Στέλεχος Λογιστηρίου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ανώτατης σχολής σε κλάδο οικονομικών 
ή διοίκησης επιχειρήσεων 
•Πενταετή (5) τουλάχιστον προϋπηρεσία  
σε υπεύθυνη θέση λογιστικού γραφείου  
ή λογιστηρίου εταιρείας 
•Πολύ καλή γνώση διεθνών λογιστικών προτύπων 
και ελληνικής φορολογικής & εργατικής  
νομοθεσίας 
•Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, συνέπεια  
και υψηλό αίσθημα ευθύνης και αυτοδέσμευσης 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας 

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση των εφαρμογών της Epsilon Net 
•Άριστη γνώση του Microsoft Office  
Παροχές: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: info@epsilonnet.
gr.Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 981700. Όλες οι 
υποψηφιότητες θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια 
και επαγγελματισμό.

Ζητείται από ξενοδοχειακή μονάδα στις Κυκλάδες:

Υπάλληλος Λογιστηρίου-Ταμείου 
για Εργασία 12μηνη  

(6 Μήνες Νησί & 6 Μήνες Πειραιάς)

Προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/σχετικού ΙΕΚ, προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση ταμείου-λογιστηρίου, οργανωτικές 
ικανότητες, τήρηση άριστης αρχειοθέτησης, γνώσεις 
Αγγλικών (άλλη γλώσσα θα θεωρηθεί προσόν), άρι-
στη γνώση τήρησης αρχείων excel, καλή εμφάνιση, 
ευχέρεια στην επικοινωνία.

Παρακαλώ αποστείλατε cv στο e-mail (φώτο δεκτή): 
hotelkyclades2@gmail.com

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

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

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

Για τις κεντρικές αποθήκες μας στην Αθήνα (Περιοχή 
Ρέντη) ζητείται:

Υπάλληλος Λογιστηρίου

Για τη θέση της τιμολόγησης, πέρασμα παραγγελιών 
στην εμπορική εφαρμογή (ERP) και επικοινωνία  
με πελάτες.   
•Πλήρης πενθήμερη απασχόληση. 
•Αρχική και συνεχής εκπαίδευση.  
Γνώσεις που απαιτούνται: 
•Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ σε λογιστικές/
εμπορικές εφαρμογές (ERP)  
•Εμπειρία σε παρόμοια θέση τουλάχιστον 5 χρόνων, 
απαραίτητη.   
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
totalcleaninghr@gmail.com

Το ξενοδοχείο The Margi στη Βουλιαγμένη ζητά:

1 Άτομο για Πρακτική Άσκηση 
 στο Τμήμα Λογιστηρίου

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
kasiakou@themargi.gr

Προϊστάμενος Λογιστηρίου 
Τόπος: Θεσσαλονίκη

Περιγραφή θέσης εργασίας: 
•Καταχώρηση και ορθή τήρηση λογιστικών  
εγγραφών στην γενική και αναλυτική λογιστική, 
συγκεντρωτικών δηλώσεων, δηλώσεων ΦΠΑ, 
αποσβέσεων, ισοζυγίων πληρωμών και ανάλυση 
λογαριασμών 
•Σύνταξη, υποβολή, παρακολούθηση  
και συμμόρφωση των Οικονομικών Καταστάσεων 
και δηλώσεων της εταιρίας σύμφωνα  
με την ελληνική Φορολογική (ΕΓΛΣ, ΚΒΣ, κλπ.), 
ασφαλιστική, εργατική και εταιρική νομοθεσία, 
•Σύνταξη και διαχείριση της μισθοδοσίας  
προσωπικού 
•Σύνταξη του ισολογισμού της εταιρίας 
•Παρακολούθηση φορολογικής νομοθεσίας  
και διαχείριση φορολογικών θεμάτων 
•Διοίκηση και διαχείριση της ομάδας του λογιστηρίου 
για την επίτευξη των εταιρικών στόχων 
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συνέχεια στη σελ. 10

Απαραίτητα προσόντα: 
•7ετής προϋπηρεσία ως προϊστάμενος/υπεύθυνος 
λογιστηρίου με επιθυμητή προϋπηρεσία  
σε επιχειρήσεις στον τουριστικό κλάδο 
•Άριστη γνώση των ΕΓΛΣ, ΚΒΣ, φορολογίας  
εισοδήματος, ΦΠΑ και εργατικής νομοθεσίας 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες, με υψηλό 
αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τήρηση προθεσμιών 
•Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής/λογιστικής κατεύθυνσης. 
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιθυμητός 
•Γνώση λογισμικού ‘ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5’ 
•Κάτοχος άδειας Α΄ τάξης του οικονομικού  
επιμελητηρίου της Ελλάδος 
•Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε άριστα  
οργανωμένο περιβάλλον ERP-CRM 
•Άριστη γνώση Word, Excel, Power Point 
•Ευχέρεια στον προφορικό και στο γραπτό λόγο 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Κριτική ικανότητα, στοχευμένος και δομημένος 
τρόπος σκέψης με κατανόηση της επιχειρηματικής 
λειτουργίας  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον  
Αποστολή βιογραφικών μέσω του link:  
http://www.meli-tours.com/careers.html

ΟΙκΟΝΟΜΙκΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
KlarityRisk Ltd (klarityrisk.com) is an independent financial 
risk management software solutions provider, exclusively 
focused on the buy-side sector of the Investment 
Management industry. All KlarityRisk products are 
fully integrated with Advent Software applications.
Paragon, our risk management application, is focused on 
the asset management, private & wealth management, 
fund management and financial advisory industries on a 
global basis. Paragon supports VaR measures (expected 
shortfall, relative var, tracking error and diversification 
benefit) and various VaR methodologies including Monte 
Carlo. Also, Marginal and Component VaR, as well as 
Stress Testing, What-If, Back Testing calculations and 
reports, with data directly derived from Advent’s APX 
or Axys or Geneva environment is included.
KlarityRisk holds offices in London and Athens and it is 
an affiliated company with Finvent Software Solutions 
(Finvent.com) with offices in Cyprus, Greece, Italy and Spain.
Due to our expansion policy in Europe and in the 
USA we are seeking experienced and success-driven 
professionals to assist us in our plans to make Klarity 
Risk the best-selling software partner into the Advent 
Software clientele.
This role is therefore ideal for qualified and self-driven 
candidates who are flexible in terms of travelling and 
find it exciting to explore different cities, cultures and 
business practices. This is an Athens-based position.

Risk Analysts and Risk  
Business Consultants

Klarity Risk is also searching for new colleagues to help 
us improve our software and ensure that we provide 
our clients with a state-of-the-art risk management 
system and corresponding consulting services. We offer 
challenging tasks in a team-focused and stimulating 
working environment where team work is highly valued.

Your responsibilities: 
•Research, analyze and specify new software 
functionality (market, credit, regulatory 
compliance), based on established or newly 
developed quantitative methods in finance  
(senior level only). 
•Implement new functionality or product 
modifications responding to clients’ needs. 
•Participate in, or manage, installation projects 
and consulting projects. 
•Respond to clients’ requests and discuss 
methodology issues. 
•Support sales activities and software 
demonstrations.  
Formal qualifications: 
•The ideal candidate will have science background 
at master level (mathematics, statistics, computer 
science, engineering or economics) with exposure 
to finance or financial mathematics. 
•Relevant experience from market risk 
management units can compensate for a less 
quantitative educational background. 
•Strong knowledge of the financial risk 
management industry and/or of risk management 
software development. Very good knowledge  
of LATEX and Matlab is also a requirement. 
•Risk management master holders with a science 
background will be preferred. 
•Recent graduates who wish to work within 
quantitative finance are also encouraged to apply. 

Personal skills: 
•Team-worker in a multi-lingual environment. 
•English language fluency is required. Greek 
language is highly desired. 
•High-working capacity, with deadlines and ability 
to learn quickly. 
•Creative nature with very good communication 
skills  
Why work for Klarity Risk? 
•Experience 
•Fully staffed competence and development 
center is established in Athens since 2009. 
•Affiliated company (Finvent SA) has been in 
business for 13 years as the exclusive full-
service distributor of Advent Software products, 
in Southern Europe, Iberia, Malta and numerous 
African countries with numerous investment 
management clients of all sizes in 12 countries  
in the region. 
•Stability 
•All group companies are financially successful - 
strong financial track record and no debt. 
•Affiliated company (Finvent) holds the credit 
rating distinction of “Strongest Companies  
in Greece” by ICAP. 
•Group holds offices/operations located  
in the U.K., Spain, Greece and Cyprus. 
•Strong continued growth rate in EMEA. 
•Innovation 
•Commitment to innovation, which is inspired  
by client and industry needs. 
•Significant partnerships with academics and 
practicing professionals in the industry  
to responds to market needs. 
•Reputation 
•Best-of-breed clientele uses Klarity Risk 
products around Europe. 
•Affiliated company’s clients are the best group 
references as quoted in Finvent site. 
•Active corporate citizen with regard to corporate 
responsibility and business ethics. 
•Positive working environment 
•KlarityRisk as well as Finvent trademark is a 
positive, international and challenging, people-
focused, working environment. At KlarityRisk you 
will meet a team-oriented, highly social group of 
people that set high standards of performance  
and service for itself.  
Special conditions: 
•All of the above are full time positions and they 
require international travelling for up to 30% of 
time as business needs demand.

CV Submission (in English only) & communication 
address: klarityrisk@skywalker.gr, code RABC. All 
applications are confidential; Deadline 28th November 
2014. Please respond only if you comply with most 
job qualifications. Non-relevant responses will not 
be acknowledged.

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ
Η εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών MAST 
AE δραστηριοποιείται στο κέντρο της Αθήνας. Περισσό-
τερες πληροφορίες θα βρείτε στο www.mastgroup.gr. 
Για τη στελέχωση του Τμήματος Ανάπτυξης ζητείται:

Απόφοιτος ή Τελειόφοιτος

Με καλή βαθμολογία της σχολής του Πολυτεχνείου 
«Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπο-
λογιστών» με διπλωματική εργασία σε νευρωνικά 
δίκτυα και fuzzy logic.

Για ενασχόληση (κύρια): 
•Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος εκπαιδευτικής 
πλατφόρμας στο πλαίσιο έργου της γενικής  
γραμματείας έρευνας και τεχνολογίας 
•Συγγραφή παραδοτέων 
•Συμμετοχή σε άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα 
•Η ενασχόληση θα γίνει στην έδρα της εταιρίας, 
Πλατεία Κάνιγγος στο κέντρο της Αθήνας.  
Περισσότερες πληροφορίες και αποστολή  
βιογραφικών στο e-mail: hr@mastgroup.gr

Finvent Software SA, (Finvent) established in 2001, 
is the exclusive regional distributor of Advent 
Software, Inc. (NASDAQ:ADVS). Advent’s quality 
software, data and tools, together with Finvent’s 
complete range of professional services, enable 
financial professionals to improve service and 
communication to their clients, allowing them to 
grow their business while controlling costs.

With offices in Athens, Madrid, Milano and Nicosia, 
we are currently seeking highly motivated Junior 
Software Engineer. The software engineer will be 
based in Athens and will be servicing our clients’ 
primarily in Southern Europe but will also be allocated 
to projects elsewhere from Europe, MENA and Africa. 

Our products run on an MS Windows / MS SQL platform 
and spans the functions of: portfolio management, 
client & management reporting, client relationship 
management, trading & order management and risk 
management. For more information see: http://www.
finvent.com/details.php?id=20

Job responsibilities: 
•Design, develop, test, document and maintain 
new applications and enhancements to existing 
applications 
•Work with business analysts and fellow software 
engineers to translate business requirements  
into robust technical designs. 
•Implement high-quality, flexible and maintainable 
code, to support our growing client base 
•The role will involve all parts of development 
from database through middle tier and UI 
•Demonstrate ability to complete engineering 
tasks on time and on target  
Qualifications requirements: 
•Knowledge of C# or visual basic development. 
Work experience is appreciated. 
•Knowledge in T-SQL programming. Work 
experience is a big plus. 
•Use of Microsoft’s visual studio and ASP .Net 
framework 
•Prior financial sector experience is positively 
viewed. 
•Excellent communication skills and the ability  
to work in a team environment 
•Ability to multitask, prioritizes, and work under 
time constraints as well as changing priorities 
•Bachelor’s or master’s degree in computer 
science or a relevant scientific discipline 
•Recent graduates are also encouraged to apply, 
only if there is knowledge of the above specific 
requirements  
Why work for Finvent SA? 
•Experience and stability 
•Finvent SA has been in business for 13 years as 
the exclusive, full service, distributor of Advent 
Software products, in Southern Europe, Iberia, 
Italy, Malta and numerous African countries with 
investment management clients of all sizes in 12 
countries in the region. 
•All group companies are financially stable  
and successful - strong financial track record  
and no debt. 
•Finvent has been awarded the credit rating 
distinction of “strongest companies in Greece”  
by ICAP. 
•Innovation 
•Commitment to innovation, which is inspired  
by client and industry needs. 
•Affiliated companies, Klarity Risk Ltd 
(London) and Nabalus technologies SA develop 
owned products and hold significant business 
partnerships. 
•Strong continued growth rate in EMEA. 
•Reputation 
•Voted-in as a member of The Hellenic fund  
and asset management association, with 
affiliated-member status. 
•Finvent’s clients are the best references as 
quoted on Finvent site. 
•Active Corporate Citizen with regard to corporate 
responsibility and business ethics. 
•Positive working environment 
•Finvent’s trademark is a positive, international 
and challenging, people-focused, working 
environment. 
•At Finvent you will meet a team-oriented, highly 
social group of people that set high standards of 
performance and service for itself.

Special conditions: Passing our formal certification 
training weeks of product training and know-how 
certification is a requirement for a long-term employment 
status.

CV submission (in English) & communication address: 
finvent@skywalker.gr, code CE. All applications are 
confidential; Deadline 28 November 2014.

We offer excellent career opportunities, continuous 
training, European business travels, professional 
development, a competitive compensation and benefits 
package, as well as a positive, international, supportive 
and professional work environment.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Η DYNAMΑRINE (www.dynamarine.com) εταιρεία συμ-
βούλων ναυπηγών ενδιαφέρεται να απασχολήσει:

Προγραμματιστή

Σε web εφαρμογές για εταιρικούς πελάτες  
καθώς και για ενδοεταιρικές εφαρμογές.  
Αντικείμενο εργασίας: 

•PHP, HTML/CSS, Javascript, MySQL, Joomla, MVC.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@dynamarine.com, υπόψη κ. Περισσάκη».

Η SONAK Α.Ε.Β.Ε, πρωτοπόρος ελληνική εταιρεία 
σε S/W αμυντικών συστημάτων, επιθυμεί να προσλάβει:

Software Engineers 
 (κωδ. Θέσης SWEA 1402)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ σχετικής κατεύθυνσης 
•Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών 
σε C# και winforms (.NET 4.0) 
•Εμπειρία σε XML, DCVS ή SVN, Continuous 
integration 
•Γνώσεις αρχιτεκτονικής λογισμικού  
(UML, OOP Design Patterns, SOLID) 
•Γνώση σχεσιακών βάσεων δεδομένων  
(εμπειρία στην ORACLE θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα) 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιο-
γραφικό μέσω e-mail ή fax. Για όλα τα βιογραφικά 
θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Sonak Systems & 
Software, Λόφος Αγ. Γεωργίου, Οδ. Γκοβάτση, Τ.Θ. 60, 
19003, Μαρκόπουλο Αττικής,  e-mail: info@sonak.gr, 
fax: +30 22990 41001.

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ζητά να προσλάβει:

Junior Business Analyst  
για τη Διεύθυνση Πληροφορικής

Αντικείμενο εργασίας: 
Ο υποψήφιος θα εργαστεί στη διεύθυνσης  
πληροφορικής, με κύρια καθήκοντα: 
•Την καταγραφή τεχνικών απαιτήσεων  
για συστήματα λογισμικού καθώς και την ανάλυση 
και σχεδιασμό επιχειρηματικών διαδικασιών.  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο πληροφορικής (ή συναφή κλάδου) από ΑΕΙ 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε τμήμα 
πληροφορικής ως developer ή σε τμήμα υποστήριξης 
εφαρμογών 
•Γνώση στο σχεδιασμό και ανάλυση διαδικασιών 
•Γνώση καταγραφής τεχνικών απαιτήσεων. 
•Ευχέρεια στην γραπτή και προφορική επικοινωνία 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων (για 
τους άνδρες υποψήφιους)  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Μισθό ανάλογα με τα προσόντα του υποψήφιου 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προδια-
γραφές παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στην παρακάτω διεύθυνση: ΧΡΥΣΟΣ 
ΟΔΗΓΟΣ Α.Ε., διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, Γε-
ωργίου Αβέρωφ 26-28, Ν.Ιωνία-Περισσός Τ.Κ. 142 
32 fax: 210 9204172, e-mail: hr@yellowpages.gr

Java Expert

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

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

Requirements: 
•University degree 
•Knowledge and experience in JAVA 
•Excellent communication skills 
•You must be a team player, able to work  
under pressure. 
•We expect you to be fluent in both verbal  
and written English communication. Italian 
language will be a strong asset.

Interested candidates, who meet all the above 
requirements, may send a CV to the following 
e-mail: evolutiontech@evtch.com

Software Developer

ICAP Employment Solutions, on behalf of its 
client, a well-established organization, is seeking 
to recruit a Software Developer.    
Role description: 
•Programming for web applications  
Qualifications: 
•Bachelor’s degree in information technology 
•1- 2 years of working experience in programming 
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with Java & .net technologies 
•Fluency in English  
The company offers: 
•Attractive remuneration package

Those interested please forward your CV mentioning 
the title “Software Developer_SOD4914” in the subject 
line of your e-mail to: es@icap.gr. All information 
received will be treated with strict confidentiality.

Asp.Net Developer  

H B-logica αναζητεί Web Developers.  
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου: 
•Πολύ καλή εμπειρία σε ASP.NET με χρήση C#  
(> 2 έτη) 
•Καλή γνώση ADO.net, Ajax 
•Καλή γνώση CSS, XML, HTML 
•Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(άνδρες υποψήφιοι) 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας.   
Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα: 
Καλή γνώση στα παρακάτω ή σε μέρος αυτών: 
•Linq, WCF, MSTest, Nunit 
•Linq Design Patterns 
•Database Design/Programming (MS SQL Server 
2005 - TSQL), Ms SQL Server tools  
Η εταιρία προσφέρει: 
•σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας, 
•ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως  
προσόντων, 
•δυνατότητες εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα βιο-
γραφικά τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους: με 
e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@blogica.gr, 
με fax στον αριθμό: 210 34.22.444, ταχυδρομικά στη 
διεύθυνση: Πλαταιών 4, 10435 Αθήνα. Για οποιαδήποτε 
επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση μπορείτε επίσης 
να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 210 34.22.290.

Senior Web Developer

Converge ICT Solutions & Services offers a variety of 
services and products in a wide spectrum of Information 
and Communication Technologies with emphasis on 
software integration and Web applications.
Experience: The experience required focus 
on Enterprise Systems and Web Applications 
development.
She/he should have following characteristics: 
•Proven experience in large-scale software 
development projects (> 2 years of experience 
•Communication and presentation skills  
•Self-motivation and teamwork spirit 
•Preparation of project documentation, roadmaps, 
presentations and tracking reports  
Academic background: 
•MSc in an engineering or computer science  
Desired experience: 
•Brief knowledge of the following technologies 
and OS systems:  
Operating systems: 
•Linux 
•Microsoft Windows 
•iOS, Android  
Databases: 
•MySQL 
•MS SQL 
•Postgresql 
•ORACLE  
Some technical requirements: 
•Strong skills of OO PHP, MVC, HTML5, MySQL, 
CSS3, AJAX, XML, JavaScript, Jquery 
•At least 2 years of demonstrable programming 
experience  
Additional qualifications: 
•Experience in php frameworks (Zend, Symfony, 
Laravel) 
•Experience in advanced CMS Platforms 
•Experience in eCommerce platforms 
•Subversioning (GIT, SVN)  
For more information please contact:  
info@converge.gr. Website: http://www.converge.gr

Software Competitiveness International (SOFTCOM 
INTERNATIONAL), is a rapidly growing company, 
specializing in Software Research & Development 
and Information & Communications Technologies 
Services, located in Athens, and headquartered in 
Crete. The skills, the experience and the methodologies 
of the company and its experts, most of them with a 
long presence and a high recognition internationally, 

provide to its clients, both locally and internationally, 
technical excellence and valuable services, and to its 
employees the working conditions to further develop 
their technological expertise within a multi-national 
environment. Currently we are looking for:

Senior Java Developers 
(Java SE)

To offer their services (SW architecture, analysis, 
design, coding, testing ) for one of our international 
projects. Work will be carried out in our company’s 
premises in Athens. 

In case: 
•you are a talented software engineer, passionate 
about Java SE, 
•you like to take on new challenges, 
•you have a strong analytical-, problem solving- 
and quantitative ability, 
•you are able to adapt quickly to new and 
challenging technical and business related 
environments 
•you are able to work independently, 
•you are a team player, able to cooperate  
with others within a multi-national team, 
•you are flexible enough to work in a fast paced 
environment, according to the customer’s 
mentality, 
•you like to be part of a very dynamically working 
company,  
and you cover the following skills: 
•you have a university degree in computer science 
or relevant discipline 
•you have experience in OO programming 
principles 
•you are an expert in Java SE 
•you are familiar with OSGI, Junit frameworks  
and Pax-Exam 
•you have experience with Message Queues 
(RabbitMQ preferred) 
•you are familiar (user level) with Jenkins,  
Git, Maven, LINUX operation systems 
•you have a processes orientation and you  
are familiar with software development processes 
•you are fluent in English (spoken, written)  
The following experience will be considered  
as an asset: 
•Functional programming 
•Scala - Akka 
•Non-relational databases (Mongo DB preferred) 
•Python 
•Telecommunications’ background 
•Network management systems

The successful candidates will be part of an international 
team of highly qualified professionals, being involved 
in the full software development lifecycle for a very 
innovative product of one of our international customers.

Prerequisites: 
•Ability to travel abroad, as needed 
•Participation to a technical test

In case you are willing to become part of our team 
and make a difference, please send your detailed CV 
in English, quoting reference ref: AD-OS/10-1/14, to 
the following e-mail address: hr@softcom-int.com, 
not later than 30.11.2014. Starting date of the 
cooperation: asap. All applications will be treated 
as confidential. For information regarding our company, 
please consult our web site: www.softcom-int.com

Vacancy for Software  
Engineer / Developer

Greycon ltd is a leading company specialising in 
software and consulting for scheduling, production 
planning, and manufacturing execution. It was formed 
in 1985 in London, UK, and quickly grew into one of the 
major producers of software for the paper and plastic 
film industries. Nowadays, it operates globally with 
customers in 41 countries and has offices in China, 
Finland, Greece, UK, Uruguay & USA.

The job: Greycon Ltd is currently inviting applications 
for highly skilled professionals to join our successful 
distributed team that develops and supports leading-
edge, quality-driven software for the manufacturing 
industry.

Skills: 
The ideal candidate should have: 
•A Bachelor’s degree in computer science, 
engineering or a relevant science-based course 
•Fluency in the English language, strong verbal 
and written communication skills in English 
•Knowledge of .Net Framework, C# and VB.Net 
(This knowledge will be tested - in English -  
as part of the recruitment process) 
•Flexible and proactive attitude, ability to work  
as part of a distributed global team 

•Strong customer service ethos 
•Strong analytical and problem-solving skills 
•A passion for programming and IT technologies  
Knowledge: 
Any of the following will be considered  
an advantage: 
•SQL Server or Oracle databases 
•Test-driven development and Unit testing 
•Other languages than English  
Work experience: 
•Years of work experience on the areas  
of knowledge listed above will be considered  
an advantage.  
Position: 
•The candidate will work in our Greek offices  
in Athens

How to apply: To apply for this vacancy please send 
your CV (in English) to the following e-mail: greycon.
trial@gmail.com with the subject title ‘’Software 
Engineer/Developer‘’.

Software Engineers / Developers

Βασικά καθήκοντα: 
•Ανάπτυξη κάθετων λύσεων / εφαρμογών  
Προσόντα: 
•2ετής τουλάχιστον προϋπηρεσία  
προγραμματισμού σε περιβάλλον Microsoft.Net 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία 3 ετών σε S/W 
Development, Analysis & Design εφαρμογών  
λογισμικού 
•Πολύ καλή γνώση σχεσιακών βάσεων δεδομένων 
(Microsoft SQL Server ή Oracle) 
•Visual Studio 2008 & 2010 
•Πολύ καλή γνώση των VB.Net, C# 
•Καλή γνώση των json, xml, ASP.Net, MVC 
•Πτυχίο πληροφορικής 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία,  
προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία  
στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα  
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα: 
•Γνώση των WF, WPF, WCF, DevExpress 
•Γνώση εμπορικής - οικονομικής διαχείρισης 
εταιρειών  
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους στο e-mail: info@upgrade.net.gr

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Η Axel Accessories είναι μια 100% ελληνική εταιρία 
μόδας με το βλέμμα της στραμμένο σε ολόκληρο τον 
κόσμο. Η καινοτομία, η διορατικότητα, το πάθος, η γνώση, 
η φαντασία, η αποτελεσματικότητα και η θετική στάση 
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 περιβάλλον. Η εταιρία για 
τα κεντρικά της γραφεία στη Θεσσαλονίκη επιθυμεί:

Γραφίστα  
(Κωδικός Θέσης: ΓΡΦ01)

O /H κατάλληλος υποψήφιος/α θα ενταχθεί  
στο δημιουργικό τμήμα της εταιρίας.  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ γραφιστικής σχολής, 
•Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
εταιρία, 
•Άριστη γνώση προγραμμάτων Abode Photoshop, 
Illustrator, In Design 
•Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας 
προφορική και γραπτή (επιπλέον γλώσσα  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν), 
•Εμπειρία στο σχεδιασμό τυπωμάτων (print design) 
για ρούχα και αξεσουάρ 
•Εμπειρία στο χώρο της μεταξοτυπίας  
και στους διαχωρισμούς χρωμάτων, θα θεωρηθούν 
επιπρόσθετα προσόντα. 
•Ευρεία αντίληψη της βιομηχανίας μόδας, μελέτη, 
παρακολούθηση και εξοικείωση με τις παγκόσμιες 
τάσεις της μόδας και του design. 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, προσαρμοστικότητα, 
ομαδικό πνεύμα εργασίας,  
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα,  
εχεμύθεια, αποτελεσματική επικοινωνία, μεθοδική 
οργάνωση, ορθότητα και ταχύτητα στην εκτέλεση 
καθηκόντων, 
•Ηλικία από 25- 35 ετών.

Παρακαλούμε να αποστέλλονται μόνο βιογραφικά 
που τηρούν τα απαραίτητα προσόντα. Αποστολή βι-
ογραφικού με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
hr@axelaccessories.com

SB CONCEPT - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ: Η SB 
CONCEPT δημιουργεί, εμπορεύεται και διακινεί λευκά 
είδη εντός και εκτός Ελλάδος. Με το πολύ καλό της 
δίκτυο πωλήσεων εξυπηρετεί τα περισσότερα φυσι-
κά και ηλεκτρονικά καταστήματα λευκών ειδών και 
ειδών για το σπίτι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η 
εταιρεία μας βρίσκεται αυτή την στιγμή στην λίστα με 
τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες του κλάδου 
μας. Ζητεί:

Γραφίστα /τρια

Ψάχνουμε ένα άτομο για το δημιουργικό τμήμα της εταιρίας 
μας με νέες ιδέες και γνώσεις στο σχεδιασμό προϊό-
ντων, packaging, editorial καταλόγων, newsletter, site.

Περιγραφή θέσης: 
•Εμπειρία σε editorial μεγάλων καταλόγων 
•Εμπειρία στο χώρο των περιοδικών σπιτιού/
μόδας 
•Γνώση των τρεχόντων trends & τεχνικών  
στο graphic design 
•Δημιουργία συσκευασίας των προϊόντων μας 
•Επιθυμητή γνώση web design 
•Οργανωτική σκέψη, εκτίμηση παράδοσης  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΤΕΙ ή ΑΕΙ επιθυμητό 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 3 χρόνων και παρουσίαση 
online portfolio έργων 
•Άριστη γνώση Adobe Photoshop, Illustrator, 
InDesign 
•Πολύ καλή γνώση ιnternet 
•Δημιουργική ικανότητα, υψηλή αισθητική  
και διάθεση για φρέσκες ιδέες 
•Ενδιαφέρον για έρευνα και ικανότητα προσαρμογής 
σε νέες τεχνολογίες 
•Πολύ καλή ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Πολύ καλά αγγλικά  
Παροχές: 
•Εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές  
επαγγελματικής εξέλιξης 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@sbconcept.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙκΗ  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Η Aerotel είναι μία από τις δυναμικότερες εταιρείες 
προώθησης τηλεπικοινωνιακών και άλλων υπηρεσιών 
contact center. Η πολυετής εμπειρία της στον χώρο 
του direct marketing και telemarketing, αλλά και το 
άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της, διασφαλίζουν την 
παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών εξυπηρέτησης 
και προώθησης στο καταναλωτικό κοινό.

Η Aerotel επενδύει συνεχώς, σε νέες τεχνολογίες, και σε 
επιλεγμένο προσωπικό, ώστε να πετυχαίνει τον απώτερο 
της σκοπό, που δεν είναι άλλος από το να καλύπτει κάθε 
ανάγκη της διαρκώς μεταβαλλόμενης σημερινής αγοράς.

Η Aerotel επιθυμεί να επιλέξει και εντάξει στην ομάδα 
των δραστήριων και επικοινωνιακών εργαζόμενων 
της, νέοι και νέες οι οποίοι θα απασχοληθούν σαν 
εκπρόσωποι προώθησης υπηρεσιών επικοινωνίας, 
ψυχαγωγίας και θεάματος Nova.

Το ωράριο απασχόλησης θα είναι από τις 10:00 μέχρι 
και τις 15:00 κατά τις εργάσιμες μέρες ΔΕ-ΠΑ. 
Προσφέρεται επίσης η δυνατότητα απασχόλησης 
προαιρετικά Σάββατο και Κυριακή.  
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν  
τα ακόλουθα προσόντα: 
•Διαπραγματευτική ικανότητα και άνεση  
στην επικοινωνία  
•Απόφοιτος/η λυκείου 
•Δυναμικό χαρακτήρα, αυτοπεποίθηση, διάθεση  
για εργασία 
•Φιλοδοξία για εξέλιξη 
•Πρωτοβουλία - ευελιξία - συμμετοχή στην ομάδα 
•Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
•Η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση προώθησης  
υπηρεσιών, θεωρείται επιπρόσθετο προσόν  
Η εταιρεία μας παρέχει στους εργαζόμενους  
τα παρακάτω: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό, πλήρη ασφαλιστική  
κάλυψη, και όλα το νόμιμα δώρα και επιδόματα  
•Πρόσθετα bonus απόδοσης και επίτευξης στόχων 
•Ευκαιρίες ανέλιξης και καριέρας σε μια σύγχρονη 
και δυναμική επιχείρηση 
•Σύγχρονο ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Εισαγωγική και συνεχής εκπαίδευση από έμπειρα 
και ικανά στελέχη
Άμεση πρόσβαση σε σταθμό metro -είσοδος μπροστά. 
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@aerotel.
gr. Follow us on LinkedIn / Foursquare / Twitter / 
Facebook / GooglePlus
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•Ενδιαφέρον για καριέρα σε πωλήσεις 
•Άνεση επικοινωνίας & ικανότητα διαπραγμάτευσης 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ι.Χ. εταιρικό αυτοκίνητο & κινητό τηλέφωνο

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιο-
γραφικό  σημείωμα στα ελληνικά με την ένδειξη «ΠΩ-
ΛΗΤΗΣ» στο e-mail: thessaloniki@stelioskanakis.gr.

Υπ’ όψιν: δ/νσης ανθρώπινου δυναμικού. Όλα τα 
βιογραφικά σημειώματα θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Το B2Green.gr, η δημοφιλέστερη ενημερωτική ιστο-
σελίδα στο χώρο της ενέργειας, του περιβάλλοντος 
και των κατασκευών επιθυμεί άμεση συνεργασία με:

Πωλητές Διαφήμισης & Διαδικτυακών  
Υπηρεσιών (Κωδικός θέσης: ΠΔΔ1014)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ευχέρεια στη γραπτή & προφορική επικοινωνία 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Άριστη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών  
& αγγλικών 
•Προϋπηρεσία στην πώληση διαδικτυακής  
διαφήμισης 
•Επιθυμητή η δυνατότητα έκδοσης Τ.Π.Υ. 
•Γνώση του τεχνικού χώρου θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα  
Παρέχονται: 
•Αποδοχές αναλόγως αποτελεσμάτων 
•Υψηλότατες προμήθειες 
•Μεγάλο πελατολόγιο 
•Ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον 
•Δείτε περισσότερα για την εταιρία  
στο www.b2green.gr  
Αποστολή βιογραφικών με κωδικό ΠΔΔ1014  
στο e-mail: hr@b2green.gr

Εξασφαλίστε τώρα την καριέρα σας κατοχυρώνοντας 
μία θέση εργασίας στο ακόλουθο τμήμα:

Πωλητής Β2Β, κωδ. 1008

Απολαβές / παροχές: Ασφάλεια, μισθός αναλόγως 
προσόντων και θέσης εργασίας, καθώς και πριμ 
παραγωγικότητας, με άμεση προοπτική εξέλιξης  
Παρέχονται: Συνεχής εκπαίδευση. Δυνατότητα 
εξέλιξης σε μία εταιρεία με ιδιαίτερη δυναμική.

Αποστείλατε βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: commerce@eyclub.gr σημειώνοντας τον 
κωδικό της αντίστοιχης θέσης ενδιαφέροντος. Website: 
www.eyclub.gr

Στέλεχος Πωλήσεων 
Περιοχή: Νομός Αττικής

Η εταιρία LISAP με έδρα το Μιλάνο και παρουσία σε-95-
χώρες από το 1952 και με εξειδίκευση στην παραγωγή 
καλλυντικών κομμωτηρίου που αντιπροσωπεύεται από την 
εταιρία hair land με έδρα την Θεσσαλονίκη από το 1985.

Αναζητά τη στελέχωση μιας θέσης πωλήσεων  
στην περιοχή της Αθήνας για την διατήρηση  
και ανάπτυξη του πελατολογίου με τα εξής  
χαρακτηριστικά: 
•Εμπειρία στις πωλήσεις / marketing τουλάχιστον 
4 χρόνια 
•Αποδεδειγμένη η εμπειρία στο εργασιακό του χώρο 
•Ισχυρές δεξιότητες επικοινωνίας 
•Γραπτό και προφορικό λόγο στα αγγλικά 
•Ηλικία 28 -40 ετών 
•Γνώση πακέτων χρήσης προγραμμάτων υπολογιστή  
Η εταιρία παρέχει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ασφάλιση 
•Μηνιαία bonus 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Laptop

E-mail επικοινωνίας: info@hairland.gr. Υπ’ οψιν Κ. 
Μπαχατούρη Στράτο. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 
321586, 6972 803723.

ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Η ΑΣΤΡΟΝ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ με έδρα τον Ασπρόπυργο ζητά:

Χημικό ή Χημικό Μηχανικό 
 ή Φαρμακοποιό

Για το τμήμα πωλήσεων προϊόντων  
που απευθύνονται στη βιομηχανία φαρμάκων.  
Προσόντα: 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Εργασιακή εμπειρία 

Τα βιογραφικά να έρχονται στο e-mail:  
info@astronchemicals.gr

ΙΑΤΡΟΙ
 Specialist in Neurology 

(JOB NR. 711)

Location: City in Mecklenburg-Vorpommern, 
Germany

Information department/hospital:

The clinic: The clinic complex is a German hospital 
company currently with 43 facilities and approximately 
9,000 beds. The group of companies employs 
approximately 7,500 people. Special medical focus is on 
the neurological, cardiac, orthopedic and psychosomatic 
rehabilitation. In addition to highly specialized clinics 
for rehabilitation including specialist hospitals and 
care and nursing facilities to the corporate network. 
The company was founded more than 40 years and has 
its headquarters in Berlin. In rehabilitation medicine 
clinics it belongs to the leading hospital company.

Your department: The clinic is a modern rehabilitation 
clinic specializing in orthopedics, rheumatology, 
neurology, geriatrics, clinical neuropsychology, physical 
and rehabilitative medicine. The hospital currently 
has 230 beds and is personnel-wise, spatially and 
in terms of apparatus very well equipped.

Your benefits: 
•a perpetual, future-oriented position 
•over tariff pay 
•family-friendly working hours 
•a structured training and the possibility  
of rotation in different work areas 
•an environment in which you can take 
responsibility, work patient-oriented and develop 
yourself 
•interdisciplinary cooperation 
•internal and external subject-related educati 
on and training opportunities incl. educational 
leave 
•Use of training facilities and expert guidance  
as well as free use of swimming pool and exercise 
equipment  
Salary: 
•54.000 € - 70.000 (gross/year)  
Requirements: 
•German language in B2 or even better C1  
•Specialist neurology

If you want to apply for the above position or 
need  more information please send an e-mail to: 
application@kluge-recruitment.com. We’ll get back 
to you as soon as possible. You are also welcome to 
apply via our online form: http://www.kluge-recruitment.
com/Doctors/form.php 

Η εταιρεία MD STUDIES & RECRUITMENT ως συ-
νεργάτης κορυφαίων γερμανικών εταιρειών που 
δραστηριοποιείται στο χώρο του RECRUITING, ζητά 
για λογαριασμό πελάτη της:

Ειδικευμένους Ιατρούς

•αναισθησιολόγους με γνώση γερμανικής  
σε επίπεδο Β2/C1 
•γαστρεντερολόγους με γνώση γερμανικής  
σε επίπεδο C1 
•ψυχίατρους με γνώση γερμανικής σε επίπεδο C1+ 
•ψυχιατρικής με γνώση γερμανικής C1+  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο ιατρικής 
•Οργανωτικό πνεύμα 
•Αξιοπιστία, συνείδηση, υπευθυνότητα, εντιμότητα 
•Ευελιξία  
Προφίλ θέσης: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Ελκυστική αμοιβή βάση γερμανικής κλίμακας 
•Πλήρη απασχόληση

Αποστολή βιογραφικών σε μορφή word στο e-mail: 
kariera@md-hellas.gr τηλέφωνο επικοινωνίας στο 
2810 333450.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Νοσοκόμες/οι ΤΕΙ - ΑΕΙ 
για Εργασία στην Αγγλία

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

Απαιτείται: 
•Πτυχίο ΤΕΙ /ΑΕΙ 
•Καλή γνώση αγγλικών( μίνιμουμ B1) 
•Δυνατότητα απόκτησης pin number (παρέχεται 

κάθε δυνατή βοήθεια σε θέματα nmc) 
•Ικανότητα oμαδικής εργασίας 
•Προϋπηρεσία επιθυμητή όχι απαραίτητη   
Προσφέρεται: 
•Ωράριο 37.5 ώρες εβδομαδιαίως με δυνατότητα 
υπερωριών με επιπλέον ικανοποιητική αμοιβή 
•Μισθός από 27000 λίρες και πάνω 
•28 μέρες άδειας ετησίως με αμοιβή  
•Συμβόλαιο ετησίας απασχόλησης με δυνατότητα 
επέκτασης. 
•Ιδανικό περιβάλλον εργασίας με μεγάλες  
προοπτικές εξέλιξης και μετεκπαίδευσης 
•Πακέτο ολοκληρωμένης βοηθείας στην  
μετεγκατάσταση σας στην Αγγλία

Η εταιρεία jobsallover.eu μπορεί να σας βοηθήσει σε όλη 
την διαδικασία ευρέσεως εργασίας, σύνταξης βιογρα-
φικού, προετοιμασία συνέντευξης. Όσοι ενδιαφέρεστε 
για άμεση απασχόληση αποστείλετε βιογραφικό στο 
e-mail: contact@jobsallover.eu να σας ενημερώσουμε 
για κάθε λεπτομέρεια και ξεκινήστε την καριέρα σας στην 
Αγγλία μαζί μας. Τηλέφωνο: 2313 032690 , υπόψιν Κου 
Ζώζη Βασίλη. Οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης ευρέσεως 
εργασίας παρέχεται δωρεάν προς τους υποψηφίους 
εργαζομένους. Website: jobsallover.eu

Η τοποθέτηση των ωφελουμένων ανέργων νέων 
σε επιχειρήσεις έχει ήδη ξεκινήσει από την εταιρεία 
ανθρώπινου δυναμικού ΑΝΑΔΕΙΞΗ (www.anadeixi.
gr), μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των 
προγραμμάτων Voucher έως 29 ετών!

Όσοι έχουν κάνει αίτηση στα προγράμματα αυτά, μπο-
ρούν να ενημερωθούν στο http://voucher.gov.gr/ για τα 
οριστικά αποτελέσματα και οι επιτυχόντες να στείλουν 
το βιογραφικό τους και τον αριθμό κάρτας ανεργίας τους 
στο πεδίο < στείλτε το βιογραφικό σας>, για την άμεση 
τοποθέτηση τους σε μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις.

Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού μετά 
την επιτυχημένη σύζευξη ωφελουμένων νέων με 
μεγάλες εταιρείες, των προηγούμενων δράσεων, 
έχει εξασφαλίσει και για τα τρέχοντα προγράμματα 
περισσότερες από 2.500 νέες θέσεις εργασίας σε 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη και συνεχίζει την καταγραφή 
των αναγκών κορυφαίων επιχειρήσεων για ακόμα 
περισσότερες θέσεις εργασίας, ώστε να καλύψει την 
αυξημένη ζήτηση που έχει δημιουργηθεί.

Νοσηλευτές - Νοσηλεύτριες 
 (W 08010) - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Κορυφαίοι ιατρικοί όμιλοι αναζητούν 
πτυχιούχους Νοσηλευτές - Νοσηλεύτριες  
για τις μονάδες τους στη Θεσσαλονίκη.  
Καθήκοντα θέσης: Οι κατάλληλοι υποψήφιοι  
θα ασχοληθούν με την νοσηλεία ασθενών.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•απόφοιτοι ΤΕΙ-ΑΕΙ- μεταδευτεροβάθμιας  
εκπαίδευσης 
•άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
•ηλικία έως 29 ετών 
•να έχουν κάνει αίτηση στο Voucher έως 29 ετών 
κάτοχοι κάρτας ανεργίας σε ισχύ 
•επιτυχόντες στα προγράμματα Voucher  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@anadeixi.
gr για να ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες  
θέσεις εργασίας  
Περιοχές: Πυλαία Θεσσαλονίκης,  
Κέντρο Θεσσαλονίκης, Ανατολική Θεσσαλονίκη, 
Καλλικράτεια.

ΕκΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ο εκπαιδευτικός όμιλος ΞΥΝΗ, στο πλαίσιο ανά-
πτυξης και ενδυνάμωσης των δραστηριοτήτων του, 
επιθυμεί να προσλάβει:

Καθηγητή

Για το μάθημα ξενοδοχειακές εφαρμογές με χρήση 
Η/Υ της ειδικότητας τεχνικός τουριστικών μονάδων 
και επιχειρήσεων φιλοξενίας. για το ΙΕΚ Ξυνή Αθήνας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο συναφές με το αντικείμενο διδασκαλίας 
•Διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο διδασκαλίας 
•Επαγγελματική προϋπηρεσία σε επισιτιστικές 
επιχειρήσεις  
Επιθυμητά χαρακτηριστικά: 
•Ικανότητα στην προετοιμασία, οργάνωση  
και παράδοση διδακτέας ύλης 
•Διάθεση για συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας 
 της παρεχόμενης εκπαίδευσης 
•Δυνατότητα δημιουργίας ενός εποικοδομητικού 
περιβάλλοντος μάθησης 
•Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης  
προβλημάτων 
•Κατανόηση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών 
αναγκών των σπουδαστών 

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
bio@xinis.com. Κωδικός αγγελίας: ΚΑΘ-2014.

Το κέντρο σπουδών Αρνός με αντικείμενο την on 
line εκπαίδευση ζητά συνεργάτες - καθηγητές για 
δημιουργία ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού και 
υποστήριξη μεταπτυχιακών εργασιών του Ε.Α.Π.

Καθηγητές Πολιτικοί  
Μηχανικοί (κωδ. θέσης 1002)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση του αντικειμένου 
•Εξειδίκευση σε μία ή περισσότερες  
από τις παρακάτω ενότητες: 
-ΣΜΑ 50 (Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών) 
-ΣΜΑ 51 (Τεχνική Σεισμολογία  
και Εδαφοδυναμική)  
-ΣΜΑ 60 (Σχεδιασμός Αντισεισμικών  
Κατασκευών)  
-ΣΜΑ 61 (Σεισμικές Βλάβες, Επισκευές  
και Ενισχύσεις)  
-ΔΧΤ 50 (Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης  
Έργων)  
-ΔΧΤ 51 (Τεχνική της Κατασκευής) 
•Άριστη χρήση Η/Υ 
•Συνέπεια 
•Αξιοπιστία 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Μεράκι και διάθεση για έρευνα  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στην εκπαίδευση 
•Διδακτική και ερευνητική εμπειρία 
•Μεταπτυχιακό ή άλλο τίτλο σπουδών σε συναφές 
αντικείμενο  
Το κέντρο σπουδών Αρνός προσφέρει: 
•Ελεύθερη και αυτόνομη ανάπτυξη on-line  
ζωντανών μαθημάτων 
•Συνεχή κατάρτιση και εξέλιξη στο χώρο  
της on-line εκπαίδευσης (e-learning) 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε νέες  
αγορές 
•Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
hr@arnos.co.gr. Προσοχή, στο θέμα του e-mail  
να αναφέρεται ο κωδικός θέσης.

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

Μηχανικός Πωλήσεων 
κωδ D-14

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

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

Εκπρόσωπος Τηλεφωνικών Πωλήσεων

«Ούτε τέχνη, ούτε σοφία είναι εφικτή για κάποιον 
αν δεν τη διδαχτεί»  
Δημόκριτος ( 460 π.Χ - 370 π.Χ.)  
Εντάξου στο δυναμικό μας... 
…Επειδή η πώληση είναι τέχνη 
…Επειδή παρέχουμε συνεχή εκπαίδευση  
με καθημερινή υποστήριξη & καθοδήγηση 
…Επειδή προσφέρουμε κλίμα συνεργασίας  
& ομαδικότητας 
…Επειδή η συνέπεια στις πληρωμές με σταθερούς 
μισθούς & επιπλέον bonus είναι δέσμευσή μας 
…Επειδή επενδύουμε στον άνθρωπο και σχεδιά-
ζουμε στρατηγικά την επαγγελματική του εξέλιξη

Στη Mediatel Α.Ε., μια από τις πιο σύγχρονες & 
δυναμικά εξελισσόμενες εταιρείες παροχής υπη-
ρεσιών μέσω τηλεφώνου αναζητούμε: Δυναμικούς, 
υπεύθυνους & φιλόδοξους συνεργάτες, με ευχέρεια 
στην επικοινωνία που επιθυμούν σταθερή επαγγελ-
ματική συνεργασία, για στελέχωση του τμήματος 
τηλεφωνικών πωλήσεων.

Επικοινώνησε μαζί μας: (Αποστολή βιογραφικού με την 
ένδειξη κωδ: 02). Τηλέφωνο: 2142148000 (επιλογή 
1). E-mail: hr@mediatel.gr, fax: 2142148090. Διεύ-
θυνση εργασίας: Λ. Κηφισίας 125 - 127, Αμπελόκηποι 
(Cosmos Center - 3’ από στάση μετρό Πανόρμου).

Supervisor για Τμήμα  
Προώθησης Τηλεφωνίας

Από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο των τηλεφωνικής 
εξυπηρέτησης στο Πειραιά, ζητά να εντάξει άμεσα στην 
ομάδα της έμπειρο Supervisor για την ανάληψη πρωινού 
ή απογευματινού τμήματος τηλεφωνικών πωλήσεων.

Απαραίτητα προσόντα 
•Άνεση στην επικοινωνία & την διαπραγμάτευση 
•Διάθεση για εργασία & προσήλωση στην επίτευξη 
στόχου 
•Ανάλογη εμπειρία ενός έτους τουλάχιστον 
•Ικανότητα στη διαχείριση προσωπικού  
•Ικανότητα στην σωστή αξιολόγηση προσωπικού 
 
Η εταιρία προσφέρει 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό μεγαλύτερου του βασικού. 
•Ασφαλιστική κάλυψη & όλα τα νόμιμα δώρα - 
επιδόματα 
•Υψηλά bonus επίτευξης στόχων 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Σύγχρονο, ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Άμεση πρόσβαση σε σταθμό μετρό και λεωφορείων  
Μισθοδοσία κάθε Παρασκευή προκαταβολικά.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
bmdafni@gmail.com

Η 360 CONNECT νέα   ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία 
παροχής υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένων υπηρεσι-
ών υποστήριξης πωλήσεων - εξυπηρέτησης πελατών 
και επίσημος συνεργάτης της ΗΟL δημιουργεί νέες 
θέσεις εργασίας και επιθυμεί να προσλάβει:

Outbound Sales Representative 
4ωρη Απογευματινή Απασχόληση 

(Κωδικός: ΕΤΠ 4/01-14)

Αρμοδιότητες: Οι κάτοχοι των θέσεων ανήκουν στη 
διεύθυνση πωλήσεων και οι αρμοδιότητές τους πε-
ριλαμβάνουν την τηλεφωνική προώθηση και πώληση 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
•Άνεση στην επικοινωνία & διαπραγματευτικές 
ικανότητες. 
•Διάθεση για εργασία & δέσμευση για το αποτέλεσμα. 
•Επαγγελματισμός, συνέπεια. 
•Εξοικείωση στη χρήση H/Y σε περιβάλλον 
Windows (Ms Office).  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνική 
πώληση. 
•Προϋπηρεσία σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών / 
internet.  
Παροχές: 
•Σταθερός παρεχόμενος μισθός & υψηλές  
προμήθειες επί των πωλήσεων. 
•Ομαδικό ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα επιπλέον 
της νόμιμης ασφαλιστικής κάλυψης. 
•Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις  
και σε νέα τηλεπικοινωνιακά συστήματα. 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια νέα εταιρεία ταχύτατα 
αναπτυσσόμενη. 
•Σύγχρονο, νέο και ιδιαίτερα ευχάριστο  
περιβάλλον εργασίας.  
Στείλτε το βιογραφικό σας με e-mail  
στη διεύθυνση: jobs@360connect.gr

PROMOTION - 
MERCHANDISERS

Merchandiser

Η Κορρές είναι μια ελληνική εταιρεία που ιδρύθηκε 
το 1996 και έχει τις ρίζες της στο παλαιότερο ομοιο-
παθητικό φαρμακείο της Αθήνας. Η εταιρεία εστιάζει 
στη θεμελιώδη και στην εφαρμοσμένη έρευνα στα 
φυσικά προϊόντα, αξιοποιώντας την εμπειρία των 3.000 
ομοιοπαθητικών σκευασμάτων φυσικής προέλευσης 
του φαρμακείου και συμμετέχοντας σε ευρωπαϊκά 
ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με ελληνικά 
και διεθνή πανεπιστημιακά ιδρύματα.
Σήμερα, η εταιρεία διαθέτει περισσότερα από 400 φυσικά 
και πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα σε 30 χώρες, 
με παρουσία στα σημαντικότερα επιλεκτικά σημεία 
πώλησης παγκοσμίως.
Η Κορρές αναζητά Merchandiser για την περιοχή 
της Αττικής.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
•Δυνατότητα συχνών ταξιδιών στην επαρχία 
•Άριστη γνώση Η/Υ και χειρισμού εφαρμογών MS 
Office 
•Άτομο δραστήριο, επικοινωνιακό, οργανωτικό  
και υπεύθυνο 
•Επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 1-2 έτη 
•Επιθυμητός τίτλος σπουδών  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Πλήρες πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής  
περίθαλψης 
•Συνεχή εκπαίδευση
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@korres.com

Promoters

Η West AE, που δραστηριοποιείται στο χώρο της 
προώθησης πωλήσεων, αναζητά πολύ εμφανίσιμες 
νέες για εκθέσεις, συνέδρια, events, προγράμματα 
κινητής τηλεφωνίας.
Επιθυμητή η προϋπηρεσία στο χώρο.
Προφίλ υποψηφίων: 
•Ηλικία 18-28 ετών 
•Ύψος 1,70 και άνω 
•Συνέπεια και διάθεση για εργασία  
Παρέχονται: 
•Υψηλές αποδοχές 
•Συνεχής ροή εργασίας 
•Σταθερή συνεργασία 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Οι ενδιαφερόμενες παρακαλούνται να αποστείλουν τα 
βιογραφικά τους με επισυναπτόμενη φωτογραφία 
προσώπου και ολόσωμη, αναγράφοντας τον κωδικό 
μέσω e-mail: cva@westsa.gr ή fax: 210 9735005. 
Τηλ. επικοινωνίας: 210 6390010 (10:00-16:00).

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

Πωλήτριες-ες Λιανικής 
(Full Time)

Για το καινούριο κατάστημα μας, στα Τρίκαλα, 
οδός Ασκληπιού 35 και Γαριβάλδη 1.  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στο χώρο 
•Ικανότητα επικοινωνίας και ευελιξία 
•Γνώσεις Η/Υ & αγγλικής γλώσσας 
•Ηλικία έως 28 ετών  
Παροχές εταιρείας: 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Σταθερότητα 
•Προοπτικές εξέλιξης

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

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Βιομηχανία που κατέχει ηγετική θέση στο χώρο της 
διέλασης αλουμινίου, ζητά για άμεση πρόσληψη:

Sales Manager 
 (Κωδ: SALES)

Βασικές αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη των πωλήσεων 
•Σχεδιασμός και τήρηση εμπορικής πολιτικής 

•Επαφή με προμηθευτές για ένταξη νέων  
προϊόντων με στόχο την αύξηση των πωλήσεων 
και του πελατολογίου 
•Παρακολουθεί , αναλύει και αξιολογεί τις τάσεις 
και τις αλλαγές στην αγορά 
•Ανάληψη πρωτοβουλιών και προσανατολισμός 
στην επίτευξη αποτελεσμάτων  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πέντε (5) τουλάχιστον έτη σχετική εμπειρία  
σε ανάλογη θέση στον κλάδο του αλουμινίου 
•Ακαδημαϊκό τίτλο σπουδών 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Ικανότητα στην λύση προβλημάτων  
και στην διαχείριση project 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ομαδικό πνεύμα  
συνεργασίας, οργανωτικότητα, μεθοδικότητα

H εταιρεία προσφέρει: Ανταγωνιστικό πακέτο απο-
δοχών -μεταφορικό μέσο - πρόσθετη ιατροφαρμα-
κευτική ασφάλιση -συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρίες 
για επαγγελματική ανάπτυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να αποστείλουν βι-
ογραφικό σημείωμα στην ακόλουθη διεύθυνση: 
Ε-mail: kampouris@profil.gr.  Tηλ: 22620 32202 ή 
κινητό: 6945 957509. Υπ’ όψιν δ/σης προσωπικού.

H ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ επιθυμεί να 
προσλάβει για τα κεντρικά της γραφεία, στον Ασπρό-
πυργο Αττικής:

Sales Administrator

Εάν επιθυμείτε να αναπτυχθείτε στον τομέα των πωλή-
σεων, η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ενδιαφέρεται 
για ενθουσιώδη και αποτελεσματικά στελέχη για το 
τμήμα πωλήσεών της.

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτερης σχολής τεχνικής κατεύθυνσης 
•Εμπειρία μηχανογραφημένου περιβάλλοντος -  
δυνατότητα ευχερούς χειρισμού ΗΥ 
•Επικοινωνιακή ικανότητα και άνεση  
στην τηλεφωνική επικοινωνία  
•Ομαδικό πνεύμα, ευελιξία, προσαρμοστικότητα 
•Αντίληψη χρονοπρογραμματισμού - τήρηση  
χρονικών προθεσμιών

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την κάλυψη της θέσης 
παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα αναφέροντας τον κωδικό της θέσης στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: mtsil@bitros.gr

Μεγάλη εταιρεία IT περιφερειακών και υπηρεσιών 
αναζητά για την περιοχή του νομού Αττικής

Σύμβουλο Πωλήσεων 
 (κωδ. θέσης SAM100)

Για να αναλάβει την ανάπτυξη και διαχείριση  
των πωλήσεων (B2B sales) ιδιωτικού  
και δημόσιου τομέα.  
Απαραίτητα προσόντα και χαρακτηριστικά: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής 
•Προϋπηρεσία στον χώρο των εξωτερικών  
πωλήσεων IT προϊόντων επί τουλάχιστον 5 έτη 
•Ηλικία έως 42 ετών 
•Άριστη χρήση της αγγλικής γλώσσας και του MS 
Office 
•Πολύ καλή αντίληψη των νέων τεχνολογιών 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου ή/και μηχανής 
•Ισχυρές επικοινωνιακές, διαπραγματευτικές  
και οργανωτικές ικανότητες 
•Διάθεση και δυνατότητα να εργαστεί και  
να αντεπεξέλθει σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη 
•Αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο 
•Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση

Αποστολή του βιογραφικού σημειώματος υπ’ όψιν 
τμήματος ανθρωπίνου δυναμικού σημειώνοντας τον 
κωδικό της θέσης: στο e-mail: hrdepartment099@
gmail.com

Εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο του χον-
δρικού εμπορίου ειδών αυτοκινήτου ζητά:

Πωλητές

Mε προϋπηρεσία στις B2B πωλήσεις με έδρα: 
1) τη Λάρισα και περιοχή ευθύνης τη Θεσσαλία  
και τη Φθιώτιδα 
2) την Κοζάνη και περιοχή ευθύνης τη Δυτική  
και Κεντρική Μακεδονία.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: sim@simotas.gr

Η Vista Events DMC, μία από τις καταξιωμένες εταιρείες 
διοργάνωσης συνεδρίων, σεμιναρίων και ταξιδίων 
κινήτρου στην Ελλάδα για εταιρείες από το εξωτερικό, 

ζητά Sales Manager με εμπειρία και προϋπηρεσία 
στις ευρωπαϊκές αγορές.

Sales Manager

Αρμοδιότητες: 
•Σχεδιασμός και υλοποίηση στρατηγικής  
πωλήσεων 
•Διοίκηση και παρακολούθηση στόχου πωλήσεων 
•Δυνατότητα συχνών ταξιδίων στο εξωτερικό  
(κυρίως σε ευρωπαϊκές χώρες) 
•Μελέτη και εκτίμηση των αγορών με στόχο  
την ανάπτυξη του πελατολογίου 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στο τομέα πωλήσεων 
 του συνεδριακού τουρισμού και incentive tourism 
(τουλάχιστον 3 χρόνια) 
•Άριστη γνώση της αγγλικής και γαλλικής  
ή γερμανικής γλώσσας 
•Γνώση προγραμμάτων του MS office 
•Ευχάριστη προσωπικότητα, οργανωτική ικανότητα 
και επαγγελματική συμπεριφορά

Η εταιρεία προσφέρει δυναμικό και υψηλών απαιτήσεων 
περιβάλλον εργασίας, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
ανάλογο των προσόντων και δυνατότητα επαγγελματικής 
εξέλιξης. Δυνατότητα άμεσης πρόσληψης.

Παρακαλώ αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα 
- μόνον εφόσον διαθέτεται τα παραπάνω προσόντα-
υπόψη κου Παναγιώτη Φραγκάκη στο e-mail: panos@
vistaevents.com. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται από-
λυτα εμπιστευτικές.

Η DatawareLtd εταιρεία ανάπτυξης και εμπορίας επι-
χειρηματικού λογισμικού με έμφαση στις εφαρμογές 
απασχόλησης προσωπικού (βαρδιολόγιο - ωρομέτρηση 
- μισθοδοσία - HR) αναζητά:

Πωλητή Software 

Θεωρείται απαραίτητη η προϋπηρεσία δύο ή τριών 
ετών σε απολύτως αντίστοιχη θέση, γνώση της αγοράς, 
πνεύμα συνεργασίας και οργανωτικές ικανότητες.

Προσφέρεται πακέτο σταθερών αποδοχών & bo-
nus επίτευξης στόχων σε άριστες συνθήκες εργασίας.

Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση  info@e-
dataware.gr. Τηλέφωνο Επικοινωνίας 210 6721821. 
Όλες τις αιτήσεις θα απαντηθούν και φυσικά θα 
αντιμετωπισθούν με απόλυτη εχεμύθεια.

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

Πωλητή 
με έδρα το Νομό Λακωνίας

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο γεωπονικής σχολής (ΑΕΙ/ΤΕΙ)  
Αρμοδιότητες: 
•Τεχνική υποστήριξη και πωλήσεις σε γεωπονικά 
καταστήματα και παραγωγούς  
Προσφέρονται: 
•Αυτοκίνητο, σταθερές αποδοχές και bonus  
Για αποστολή βιογραφικού υπόψη  
κας Σπυροπούλου Τζένη στο fax: 210-6217246, 
e-mail:espyropoulou@gr.roullier.com

Το κέντρο spa του Candia Maris (“Club Magic Life 
Candia Maris Imperial”), ξενοδοχείο 5* στην Αμ-
μουδάρα Ηρακλείου Κρήτης, ζητά:

Υπεύθυνο Ομάδας Πωλήσεων 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 χρόνια σε τμήμα  
πωλήσεων σε αντίστοιχη θέση ευθύνης 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση MS Office  
Επιθυμητά προσόντα, που θα συνεκτιμηθούν: 
•Προϋπηρεσία σε κέντρο Spa 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών  
Παρακαλούμε όπως στείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα με συνημμένη φωτογραφία  
στο e-mail: Sofia.Tsioutra@cretamaris.gr

Η ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ, αποκλειστικός εισα-
γωγέας πρώτων υλών ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας 
& παγωτού ενδιαφέρεται να προσλάβει άμεσα:

Πωλητή 
με Έδρα τη Θεσσαλονίκη

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής ή ΙΕΚ, με πτυχίο  
τεχνολόγου τροφίμων κατά προτίμηση 
•Εμπειρία σε πωλήσεις επιθυμητή 
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες  
Προσωπικά χαρακτηριστικά: 



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

ΤΡΙΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 201414

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

Μηχανικό Πωλήσεων Συστημάτων  
 Εξοικονόμησης Ενέργειας  

Energy Sales Engineer (κωδ. SE1)

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

ΤΕΧΝΙκΟΙ
Τα Frank Ze Paul Bakeries, πολυτελή αρτοζαχαρο-
πλαστεία (patisseries-boulangeries), στα πλαίσια της 
επέκτασης του δικτύου τους, ψάχνουν για Τεχνικό/
Μηχανικό Η/Υ - Δικτύων - Τηλεπικοινωνιών με 
έδρα το Μαρούσι.

Κύρια καθήκοντα: 
•Εγκατάσταση & τερματισμός δομημένης  
καλωδίωσης 
•Εγκατάσταση & παραμετροποίηση Η/Υ, servers 
και περιφερειακών συστημάτων 
•Εγκατάσταση & παραμετροποίηση δικτυακών 
συσκευών 
•Γνώσεις τεχνολογιών Microsoft (Active Directory, 
Domain controller κ.λ.π.) 
•Ικανότητα στην σύνταξη, διόρθωση, ενημέρωση 
τεχνικών εγχειρίδιων και κανονισμών. 
•Άριστη γνώση δικτύων TCP/IP (routing, switching, 
firewalling, VPNs, VLANs κ.λ.π.) 
•Άριστη γνώση χειρισμού προγραμμάτων 
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ Ελληνικού ή ξένου  
πανεπιστημίου με κατεύθυνση πληροφορική,  
δίκτυα κτλ. 
•Τουλάχιστον 3 έως 5 χρόνια προϋπηρεσία  
σε αντίστοιχη θέση 
•Ηλικία έως 30 ετών 
•Απαραίτητα κάτοχος μεταφορικού μέσου  
(αυτοκίνητο ή μηχανή) 
•Άτομο επικοινωνιακό, συνεργάσιμο,  
αποτελεσματικό με οργανωτικό πνεύμα  
και μεθοδικότητα 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών  
(γραπτά και προφορικά) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες υποψηφίους.  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Πιστοποιήσεις κατασκευαστών Microsoft / 
WatchGuard / Zyxel θα εκτιμηθούν 
•Γνώσεις τεχνολογιών VoIP Siemens  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση
Για αποστολή βιογραφικού (φωτογραφία απαραίτητη) 
στείλτε μας e-mail στο jobs@frankzepaul.com ανα-
γράφοντας στο θέμα τον κωδικό FZP-IT SUPPORT/
Μαρούσι.

ΜΗΧΑΝΙκΟΙ
Ζητείται από εταιρία παραγωγής ΕΓΝΑΤΙΑ Χυτήριο ΑΕ:

Μηχανικός για το 
 Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου

Προφίλ υποψηφίου: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ 
•Αρίστη γνώση αγγλικών («Επίπεδο C2- έμπειρος 
χρήστης» σε προφορικό και γραπτό λόγο) 
•Απαραίτητη εμπειρία σε μη καταστροφικούς  
ελέγχους (NDT’s) 

•Πιστοποίηση για διενέργεια ελέγχων NDT  
θα εκτιμηθεί 
•Πολύ καλή γνώση λειτουργικών συστημάτων  
της Microsoft (Windows XP, Windows 7) 
•Επιθυμητή γνώση γερμανικών 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία 3 έτη σε βιομηχανία

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό 
σας σημείωμα, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: egnatia.foundry@egnatiafoundry.gr ή μέσω 
fax στον αριθμό 23430 95645. Για περισσότερες 
πληροφορίες για την ΕΓΝΑΤΙΑ Χυτήριο Α.Ε. επισκε-
φθείτε την ιστοσελίδα μας www.egnatiafoundry.gr. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Μηχανικός Πεδίου

Περιγραφή ρόλου: 
•Υποστήριξη/εγκαταστάσεις/παραμετροποίηση 
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού  
Βασικά καθήκοντα: 
•Υποστήριξη/εγκαταστάσεις/παραμετροποίηση 
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 
•Εβδομαδιαίες βάρδιες (on-call)  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών 
ή ηλεκτρολόγων μηχανικών με κατεύθυνση  
στις τηλεπικοινωνίες 
•Εμπειρία σε εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού 
•Αποδεδειγμένη γνώση τεχνολογιών SDH & WDM 
•Γνώσης αγγλικών & ευχέρεια σε γραπτό  
και προφορικό λόγο. 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (word, excel) 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
•Δυνατότητα ταξιδίων εντός & εκτός Ελλάδος  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης 
•Μικτονομήσεις και βλάβες τηλεπικοινωνιακών 
βρόχων 
•Γνώση τεχνολογιών των τεχνολογιών xDSL  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ιδιωτικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής  
ανάπτυξης 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
info@kestrel-is.gr

Μεγάλη βιομηχανία ζητά για άμεση πρόσληψη:

Xημικό Μηχανικό Α.Ε.Ι. 
(XHM.ΜΗΧ.)

Ο ενδιαφερόμενος θα είναι υπεύθυνος για την καλή 
λειτουργία των χημικών εγκαταστάσεων του εργοστα-
σίου και θα αναφέρεται στο διευθυντή του τμήματος.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο πολυτεχνικής σχολής. 
•Καλή γνώση Microsoft Office. 
•Καλή γνώση της αγγλικής και γερμανικής γλώσσας 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 χρόνων  
σε βιομηχανικό περιβάλλον. 
•Οργανωτικό πνεύμα, ομαδικότητα στην εργασία 
και ευχέρεια στην επικοινωνία.  
•Ηλικία έως 32 ετών. 
•Η διαμονή στην ευρύτερη περιοχή του Σχηματαρίου 
θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν.  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. 
•Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση. 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων. 
•Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα, αναγράφοντας τον 
κωδικό της αγγελίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
hrmdept140@gmail.com

Μηχανολόγος Μηχανικός

Πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης  
για εργασία ως μηχανικός παραγωγής σε εργοστάσιο 
ανοξείδωτων κατασκευών.  
Επιθυμητή: 
•Εμπειρία σε συναφή ή αντίστοιχο βιομηχανικό 
τομέα 
•Γνώση 2D/3D σχεδιασμού (Autocad, Solid Works) 
•Εμπειρία στην κατεργασία / διαμόρφωση λαμαρίνας 
& σωλήνας 
•Εμπειρία προγραμματισμού εργαλειομηχανών 
κατεργασίας λαμαρίνας (laser κοπής, punching 
press κλπ) 
•Εμπειρία προγραμματισμού / συντονισμού εργασιών 
σε επίπεδο τμήματος

Αναγκαία προϋπόθεση για την αξιολόγηση των βι-

ογραφικών αποτελεί η συμπλήρωση του συνημ-
μένου ερωτηματολογίου. Αποστολή βιογραφικών 
στο e-mail: hr.milkplan@gmail.com

Περιγραφή: Η KSM Human Resources Ελλάς δημιουρ-
γήθηκε με σκοπό την κάλυψη των μόνιμων ή προσωρι-
νών αναγκών των εταιρειών σε ανθρώπινο δυναμικό. 
Λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, σέβεται 
τον εργαζόμενο και προστατεύει τον επιχειρηματία.

Πελάτης: Μεγάλη εταιρεία ενδιαφέρεται να εντάξει 
στο ανθρώπινο δυναμικό της:

1 Μηχανικό Ελέγχου

Αρμοδιότητες 
•Έλεγχος και θεώρηση μελετών εσωτερικών 
εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σύμφωνα  
με τους κανονισμούς εσωτερικών εγκαταστάσεων. 
•Πραγματοποίηση αυτοψιών και επιμετρήσεων  
σε εσωτερικές εγκαταστάσεις υφισταμένων  
και δυνητικών πελατών. 
•Επικοινωνία και παροχή τεχνικής υποστήριξης  
σε αναδόχους κατασκευών, μηχανικούς/ 
εγκαταστάτες της αγοράς φυσικού αερίου. 
•Επικοινωνία και παροχή τεχνικής υποστήριξης  
σε καταναλωτές, καταγραφή των αναγκών τους  
και παρουσίαση προτάσεων. 
•Ποιοτικό έλεγχο της εσωτερικής εγκατάστασης 
των πελατών. 
•Συμμετοχή σε ειδικά έργα τα οποία αναλαμβάνει  
η διεύθυνση τεχνικής υποστήριξης καταναλωτών. 
•Συνεργασία με άλλες διευθύνσεις της εταιρίας  
για την εξυπηρέτηση πελατών. 
•Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας της εταιρείας  
καθώς και σε επιτροπές διαγωνισμών. 
•Συμμετοχή στη σύνταξη προδιαγραφών  
και διαδικασιών της εταιρίας. 
•Συμβολή στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων.  
Προσόντα: 
•Διπλωματούχος μηχανολόγος ή ναυπηγός  
μηχανολόγος μηχανικός 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•2,5 έτη εμπειρίας στο χώρο μελετών  
ή επιβλέψεων υδραυλικών έργων 
•Οργανωτικές και διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Αναλυτική σκέψη  
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών καθώς  
και γνώσεις Autocad θα θεωρηθούν προσόν.

Υπεύθυνη αξιολόγησης: Μαριάννα Αντωνιάδη. Πα-
ρακαλούμε να στείλετε άμεσα το βιογραφικό σας 
σημείωμα αναφέροντας οπωσδήποτε στο θέμα τον 
κωδικό θέσης, μέσω fax στον αριθμό 2118008866, 
μέσω του link: http://www.ksmhr.gr/submit-cv ή στη 
διεύθυνση: KSM Human Resources Ελλάς Α.Ε.Π.Α., 
Γεωργίου Παπανδρέου 76-78 Ζωγράφου 15377. Τηλ. 
Επικοινωνίας: 2107472010. Όλες οι αιτήσεις θε-
ωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

ΟΔΗΓΟΙ
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.

Driver

Position requirements: 
•Minimum experience of 2 years in same position 
in a luxury hotel or a travel company 
•Good knowledge of english language 
•Driver’s license Β class (at least 3 years valid) 
•Good personal presentation and interpersonal skills 
•Team Spirit 
•Knowledge of second language  
will be considered an asset 
•Age limit 35 years 
•Knowledge of additional languages  
will be considered an asset  
Canaves Oia Hotel & Suites offers: 
•Accommodation at privately owned apartments 
with WIFI access 
•Pleasant working environment 
•Supportive management 
•Competitive salary  
Recommendations and recent photo required. 
Send your CV to the following e-mail:  
hr@canaves.com

ΑΠΟΘΗκΑΡΙΟΙ
Υπεύθυνος Αποθήκης 
έδρα: Αχαρνές Αττικής

Απαραίτητα προσόντα: 
•Καλή γνώση κυκλώματος αποθήκης. 
•Πολύ καλές οργανωτικές και επικοινωνιακές 
ικανότητες. 

•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση οργανωμένης 
επιχείρησης.  
Τα βασικά καθήκοντα περιλαμβάνουν: 
•Υπεύθυνος των αποθεμάτων της αποθήκης, 
διενέργεια απογραφών και διαχείριση των χώρων 
αποθήκευσης.   
•Προετοιμασία, ταξινόμηση παραγγελιών, 
δρομολόγηση πωλήσεων και τιμολογήσεις 
παραδόσεων.  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με τη βαρύτητα  
της θέσης και την αξιολόγηση. 
•Καλό εργασιακό περιβάλλον. 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης.

Αποστολή βιογραφικών (αναφέροντας τον τίτλο 
της θέσης): διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, 
e-mail: batzaki@elviom.gr ή με fax στον αριθμό 
210 8076210.

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
To εστιατόριο Ρizza Hut στο Village Center Αγ.Ι.Ρέντη 
ζητά:

Διανομείς

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

ΕΣΤΙΑΣΗ
Σας γοητεύει ο χώρος της εξυπηρέτησης και του 
καφέ; Η εταιρεία “ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ”, διαθέτοντας 
ένα άρτια οργανωμένο δίκτυο 23 αρτοζαχαροπλα-
στείων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, ζητά να 
προσλάβει για τα καταστήματά της στην Ομόνοια 
για πλήρη απασχόληση: 

Αρτοποιό 
με Προϋπηρεσία

Προφίλ υποψηφίων: 
•Προϋπηρεσία και εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Επαγγελματισμός 
•Δεξιότητες επικοινωνίας 
•Ηλικίας έως 40 ετών  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ασφαλιστική κάλυψη Ι.Κ.Α. 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

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

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

Πιτσαδόρο

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

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστέλλουν 
τα βιογραφικά τους σημειώματα, συνοδευόμενα 
απαραίτητα από πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
agianozoglou@neptune.gr
Costa Navarino is the new prime destination in the 
Mediterranean, with a strong commitment to sustainable 
practices and environmental responsibility. Located in 
the Greek region of Messinia in southwest Peloponnese, 
Costa Navarino is set against a backdrop of unspoiled, 
breathtaking seaside scenery and 4,500 years of history. 
Costa Navarino currently comprises two luxury Starwood 
managed properties, The Westin Resort Costa Navarino 
and The Romanos, a Luxury Collection Resort, offering 
a total of 766 guestrooms, suites & villas, a state-of-
the-art 5000m2 House of Events conference center, 
the Anazoe Spa & Thalassotherapy, two signature golf 
courses, exquisite gourmet dining venues, shops and 
boutiques, first class children’s facilities and multiple 
sports and activities.
The Romanos, A Luxury Collection Resort and 
The Westin Resort, Costa Navarino both award 
winning managed properties by Starwood are seeking 
an Executive Pastry Chef to make an impact on this 

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

•Γνώση της αγοράς της Σαντορίνη θα εκτιμηθεί  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάση προσόντων 
•Δυνατότητα συνεργασίας σε ετήσια βάση  
Αποστολή βιογραφικών συνοδευόμενη  
από πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail:  
hr@afroditivenushotel.gr

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

Executive Housekeeper

Η υποψήφια που θα επιλεγεί θα έχει την ευθύνη 
της οργάνωσης και της εύρυθμης λειτουργίας των 
ορόφων και των πλυντηρίων του συγκροτήματος.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτη σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχεία 5* 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.  
Γνώση της γερμανικής θα θεωρηθεί επιπρόσθετο 
προσόν 
•Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες 
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ  
Προσφέρονται: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και διαμονής  
σε ένα εξαιρετικά ευχάριστο περιβάλλον

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

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

Personnel for the Front Desk 
 Reception Position

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

Το Athens Lotus Hotel στην Αθήνα,ζητά να προσλάβει:

Receptionist

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής τουριστικών επιχειρήσεων 
Ελλάδος ή εξωτερικού 
•Τουλάχιστον 1-2 χρόνια επαγγελματική εμπειρία 
σε ξενοδοχειακές μονάδες 3-5 αστέρων  
•Άριστη γνώση της αγγλικής 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Ικανότητες οργάνωσης 
•Δυναμική εξωστρεφής προσωπικότητα  
με ομαδικό πνεύμα 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Ηλικία έως 38 ετών 
•Απαραίτητες συστάσεις  
Προαιρετικά προσόντα: 
•Γνώση Ermis Windows 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  
Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρεία  
μας προσφέρει: 
•Αποδοχές ανάλογες προσόντων 
•Μόνιμη εργασία 
•Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@athenslotushotel.gr

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

 Night Auditor / Νυχτερινό 
Υπάλληλο Υποδοχής

Προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής τουριστικών επιχειρήσεων 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 
5 αστέρων 
•Ομαδικότητα - προσαρμοστικότητα - επικοινωνία - 
οργανωτικότητα 
•Πολύ καλή γνώση συστήματος Opera 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  
(γαλλικά, γερμανικά) 
•Τρίτη ξένη γλώσσα επιθυμητή  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές παροχές 
•Δυνατότητα διαμονής & διατροφής 

•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητες εξέλιξης

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

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα Stefan Village Hotel 
Apartments στα Χανιά, ενδιαφέρεται να καλύψει 
τη θέση:

Διευθυντή Ξενοδοχείου

Βασικοί τομείς ευθύνης και δραστηριοτήτων: 
•Η καθημερινή διαχείριση και λειτουργία του 
ξενοδοχείου, με συνεχή εποπτεία της ποιοτικής 
προσφοράς των τμημάτων με έμφαση  
στα επισιτιστικά τμήματα 
•Η ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων με τους πελάτες, 
με έμφαση στην προσωπική εξυπηρέτηση 
•Η διαχείριση και παραγωγική αξιοποίηση  
του ανθρωπίνου δυναμικού 
•Ο έλεγχος και η διαχείριση των εσόδων  
και των εξόδων λειτουργίας 
•Η διαχείριση των ηλεκτρονικών κοινωνικών 
μέσων και δικτύων προβολής 
•Η λήψη πρωτοβουλιών στους τομείς παραγωγικής 
διαδικασίας, κοστολόγησης ασφάλειας υγιεινής, 
προμήθειας πρώτων υλών και συντήρησης  
εγκαταστάσεων 
•Η επίτευξη των ποιοτικών και οικονομικών στόχων  
Προαπαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής διοίκησης ξενοδοχειακών  
και τουριστικών επιχειρήσεων. 
•Άριστη γνώση διαχείρισης τμημάτων εστίασης  
(F & B management) 
•Ευπρεπές παρουσιαστικό, ευγενικό  
και συγκροτημένο χαρακτήρα 
•Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση   
ή σε θέση F & B σε ξενοδοχείο 4* ή 5* 
•Άριστη γνώση αγγλικής. 
•Άριστη γνώση Η/Υ, βασικών ξενοδοχειακών 
προγραμμάτων και MS Office 
•Έμφαση και επιμονή για την επίτευξη των στόχων 
•Ηλικία έως 50 ετών  
Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρία μας 
προσφέρει: 
•Πολύ καλές προοπτικές και ευκαιρίες  
επαγγελματικής εξέλιξης 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας 
•Αποδοχές ανάλογες προσόντων & bonus
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
fandridakis@stefanvillage.com

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

 Προϊσταμένη Ορόφων  
 (Housekeeper)

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

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

Reservation Manager 
 (Code: SL13)

Danai Beach Resort & Villas is seeking selfmotivated 
professionals with the ability and willingness to 
prosper in a multinational environment.

Requirements: 
•2 years work experience in the hospitality 
industry (hotels 5*). 
•English language qualifications and at least one 
more (Russian) 
•Excellent communication skills 
•IT literacy (hospitality industry) 
•Familiar with the Greek and European 
hospitality industry 
•Up to 39 years of age 
•Fidelio  
The hotel offers: 
•12 month employment 
•Excellent business enviroment 
•Οn going training and development opportunities

Please send your CV with a recent photo to the 
following e-mail: cv@danairesort.com

Luxury Hotel Group in Santorini is currently seeking:

Hotel Manager
Requirements: 
•2 to 4 years experience in a similar position 
•Degree in hospitality/tourism 
•Fluency in both English and Greek 
•Very good knowledge of a second foreign 
language will be considered as an asset 
•Excellent communication and customer care 
skills 
•Young, dynamic and self motivated 
•Excellent knowledge of Microsoft Office  
(Word, Excel,Internet browsers) 
•Excellent knowledge of the PMS and channel 
management systems 
•Strong team building skills 
•Ability to work on an annual basis  
Send your CV to the following e-mail:  
gdrak@tholosresort.gr

Υπάλληλος Υποδοχής - Reception

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προθυμία και θετική διάθεση 
•Άνεση στην επικοινωνία σε γραπτό  
και προφορικό λόγο 
•Ικανότητα να πείθει 
•Οργανωτικότητα 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Άριστη γνώση της αγγλικής και πολύ καλή γνώση 
τουλάχιστον δύο ακόμη γλωσσών  
(γαλλικής, γερμανικής), θα εκτιμηθεί θετικά  
η γνώση επιπλέον γλώσσας 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 2-3ετή  
σε ξενοδοχεία 4 η 5 * 
•Ηλικία 22 - 35 ετών 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ και ξενοδοχειακού  
προγράμματος  
Aποστολή βιογραφικού: cv@calderacollection.gr, 
fax: 22860 36119

Room Attendant Housekeeping

Company description: The Rocabella Mykonos Art 
Hotel & Spa intents to be hopitality heart of the area 
of Agios Stefanos - a small picturesque Mykonina 
village, offering great views to Mykonos town, Delos, 
Syros and the new Mykonos port.
This boutique hotel & spa is a refreshing addition 
to a village sprawling with traditional whitewashed 
structures and intends to put the focus back on the 
outdoors and natural surroundings.
Location: The hotel is located 100 meters from 
the sandy beach of Agios Stefanos and all rooms 
offer inspiring views of the Aegean Sea. From 
the hotel, a short drive takes you to the premier 
attractions in Mykonos Town such as the famous 
cocktail bars; the folklore museums and the fine 
dine restaurants.
The hotel is located in an area of 4000 square 
meters strategically overlooking Mykonos and 
the Mykonos Airport is just 6 kilometers away.
Please download and save the job description 
document to your PC from the following link: 
http://files.skywalker.gr/JMK_HOUSEKEEPING_
secured.doc
Check the boxes that apply to you and save  
the document by typing your surname in front  
of the document name.  
You should then send us by using your email: 
•The job description document 
•Your CV and 
•A recent photo of yours 
At e-mail: hr@rocabella.gr
If you do not have an email address, you can create 
one using a free email service (e.g.: Gmail, Yahoo, 
Hotmail). Upon creating your email account, enter your 
email address and begin the online application and 
registration process. Upon its receipt we will inform 
you accordingly. Please note that no application 
will be accepted if you fail to send us the required 
documents (job description, CV, photo) Looking 
forward meeting you in person!

Atlantica Hotels & Resorts, one of the leading hotel 
companies in Cyprus and Greece, is expanding its 
operations. We are seeking to employ the following 
management positions to join our already highly 
successful management team in the Atlantica hotels 
in Kos and Crete (Chania) islands:

Reservation / FO Managers

We are looking for young, enthusiastic, self-motivated, 
customer-orientated graduates in hotel management 
or similar academic background with previous work 

experience in similar positions, of at least 4 years, 
in 4* and 5* hotels. Perfect knowledge of English 
is essential and good knowledge of german and/or 
russian will be considered as an advantage.

•The successful candidates should be able 
to work in a challenging and demanding 
environment within a team. 
•An attractive package of benefits is offered 
according to qualifications.  
Please forward all CVs to the following e-mail: 
mkoutrouli@atlanticahotels.com. All CV’s will be 
treated in strict confidence.

Ο τουριστικός όμιλος ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΕΠΕ που εδρεύει 
στην Ίο, αναζητεί για τη θερινή σεζόν 2015:

Υπάλληλο Υποδοχής

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Τρία χρόνια προϋπηρεσία 
•Πτυχίο δημόσιας ή ιδιωτικής τουριστικής  
σχολής 
•Άριστη γνώση αγγλικής 
•Γνώση χρήσης Η/Υ και ξενοδοχειακών  
προγραμμάτων 
•Ευχάριστος χαρακτήρας με ομαδικό πνεύμα  
Προσφέρονται: 
•Ασφάλιση, διαμονή και διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητα εξέλιξης

Επιθυμητή η φωτογραφία στο βιογραφικό.  
Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν  
στην Αθήνα. Αποστολή βιογραφικών στο 
e-mail: p.liakop39@gmail.com

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

Operations Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ με κατεύθυνση στον τουρισμό/
διοίκηση επιχειρήσεων 
•Απαραίτητη 5ετή προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο 
άνω των 300 δωματίων 
•Εμπειρία στην επικοινωνία και διαχείριση  
διοικητικών καθηκόντων σε εταιρικό επίπεδο 
πολλών ξενοδοχείων (Multi-unit hotel corporate 
level) 
•Εμπειρία στην οργάνωση και διεύθυνση συνεδρίων 
είναι επιθυμητή 
•Οργανωτική και δυναμική προσωπικότητα,  
με ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Ομαδικό πνεύμα, με ευελιξία  
και προσαρμοστικότητα 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας  
και λογισμικών Microsoft office θεωρούνται  
απολύτως απαραίτητα  
Καθήκοντα: 
•Υπεύθυνος συντονισμού και εύρυθμης λειτουργίας 
όλων των τμημάτων ξενοδοχείου 
•Καθημερινές συναντήσεις με τους επικεφαλής 
των τιμημάτων για την επίτευξη καλής λειτουργίας 
•Παρακολούθηση και έλεγχος καθηκόντων 
 τμημάτων/βάρδιες 
•Εφαρμόζει τους ποιοτικούς και ποσοτικούς  
στόχους της διοίκησης ανά τμήμα, τους οποίους 
και ελέγχει 
•Δημιουργεί και ελέγχει προγράμματα εκπαίδευσης 
για όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου 
•Έλεγχος αποθήκης και τήρηση προγράμματος 
αγορών και εποπτεία απογραφών 
•Συνεχής δημιουργία ενημερώσεων  
για τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα  
στους χώρους του ξενοδοχείου 
•Προγραμματισμός 
•Οικονομική διαχείριση budgeting (τήρηση  
οικονομικών στόχων) 
•Μηνιαίες εκθέσεις οικονομικών αποτελεσμάτων 
τμημάτων και εργασιακού κόστους 
•Δημιουργία κανόνων λειτουργίας τμημάτων  
και τήρηση πειθαρχίας και απόδοσης προσωπικού 
•Τήρηση νομοθεσίας λειτουργίας ξενοδοχείου  
και προσωπικού 
•Ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντος, in house  
βελτιστοποίηση εσόδων τμημάτων 
•Διατήρηση άριστων σχέσεων με εκπροσώπους 
tour operators 
•Εποπτεία διαχείρισης σχέσεων πελατών και 
online reviews (customer care)  
Εκτός του  πακέτου μισθού, προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας

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

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Υπεύθυνος Κοινωνικών  

Εκδηλώσεων & Συνεδρίων

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε τμήμα εκδηλώσεων ξενοδοχείου 
5*, ή σε κτήμα δεξιώσεων 
•Προϋπηρεσία σε outside catering (πώληση,  
προσφορά και επίβλεψη πλάνου και στησίματος) 
•Πτυχιούχος τουριστικής σχολής 
•Απαραίτητη η γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος, 
κατά προτίμηση opera 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Γνώση αθηναϊκής αγοράς 
•Ύπαρξη πελατολογίου θα συνεκτιμηθεί  
Επαγγελματικές ικανότητες: 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες  
με πελατοκεντρική νοοτροπία 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
kasiakou@themargi.gr

Sbokos Hotel Group offers career opportunity for:  

General Manager

At the Agapi Beach Hotel a 4 star hotel -  
320 rooms in Ammoudara, Heraklion-Crete.  
Key responsibilities: 
•Day to day management of the Hotel 
•Planning, managing and monitoring  
of the Hotel’s financial and operational budget 
•Work under specific quality standards 
•Managing, maintaining and monitoring all hotel 
policies and procedures 
•Communication and PR activities with the 
guests, the tour operators and the relevant  
Qualifications and experience required: 
•Studies in hotel management business. 
•Work experience as general manager of a 4 *  
or a 5* hotel, at least for 3 years. 
•Excellent command of the Greek, English  
and German language. 
•Strong managerial and organizational skills. 
•Excellent communication and diplomacy skills. 
•Very good financial knowledge. 
•Computer and MS office knowledge 
•Customer service orientation 
•Ability to thrive under pressure. 
•Goal setting skills and team sprit.

All CV’s are treated with confidentiality. Please 
send your CV at the following e-mail address: hr@
sbokoshotels.gr. Applications should be submitted 
in English or in Greek. Sbokos Hotel Group,1 A 
Malikouti Str., 71202 Heraklion, Crete-Greece. 
Att: Mr. Bokeas Menelaos tel.: 2810 334034, fax: 
2810 334037.

DHI Medical Group, the world leader in hair restoration 
with 40+ clinics worldwide, is seeking a:

Customer Care Employee

With exceptional communication skills.  
We are seeking for a man 25-35 who  
has the energy and passion to grow within  
a multinational company.  
Desired skills and experiences: 
•University degree in tourism or marketing 
•Excellent communication skills 
•Previous experience in Sales 
•Responsibility and ability to prioritize 
•Excellent command of the English language 
•Excellent command of PC 
•Military services fulfilled  
Please do not apply whether your CV meets  
the above qualifications. Send your CV  
to the following e-mail: hr@dhiglobal.com

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής 
υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και 
πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές 
πρότυπο ISO 9001:2008, στους τομείς εύρεσης και 
επιλογής προσωπικού. H Adecco, για λογαριασμό 
πελάτη της, ανώνυμης ξενοδοχειακής εταιρίας, αναζητά 
ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης 
σε resort ξενοδοχείο 5 αστέρων στην Κασσάνδρα 
Χαλκιδικής:

Διευθυντής Ξενοδοχείου  
(κωδ. θέσης: S-722/45941)

Περιγραφή θέσης 
•Εποπτεία και διαχείριση έργου κατασκευής 
του ξενοδοχειακού συγκροτήματος αναψυχής  
σε στενή συνεργασία με τη διοίκηση με σκοπό  
την εισήγηση προτάσεων βελτιστοποίησης  

της κατασκευής και εσωτερικής διαρρύθμισης  
του ξενοδοχείου 
•Στενή συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους 
και ομάδα κατασκευής του έργου 
•Επίσημη ανάληψη της γενικής διεύθυνσης  
του ξενοδοχείου με την αποπεράτωση  
της κατασκευής τον Φεβρουάριο του 2016 
•Οργάνωση και καθορισμός εσωτερικών  
κανονισμών λειτουργίας της ξενοδοχειακής  
μονάδας 
•Σχεδιασμός στρατηγικής πωλήσεων  
και marketing καθορίζοντας την εμπορική  
και τιμολογιακή πολιτική 
•Επικοινωνία και σύναψη συμβολαίων με tour 
operators, καθώς και επαφές με ευρύτερους  
φορείς της τουριστικής βιομηχανίας 
•Eπιλογή, διοίκηση και αξιολόγηση προσωπικού  
Προφίλ υποψηφίου 
•Πτυχίο κολεγίου, ΤΕΙ, ΑΕΙ ιδανικά διοίκησης  
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 
•Προϋπηρεσία πέντε (5) ετών σε αντίστοιχη θέση 
σε resort ξενοδοχείο 5 αστέρων, ιδανικά  
με παροχή υπηρεσιών ιαματισμού-SPA 
•Άριστη γνώση της Ελληνικής και αγγλικής 
γλώσσας. Η γνώση της ρωσικής γλώσσας  
θα συνεκτιμηθεί 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών Ms-Office 
•Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας,  
οργάνωσης και διαπραγμάτευσης 
•Ικανότητα ανάλυσης και προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα 
•Δυνατότητα συχνών ταξιδίων στο εξωτερικό  
Παροχές εταιρίας 
•Ανταγωνιστικός μισθός 
•Επίδομα στέγασης και λοιπών εξόδων 
•Δυναμικό και υψηλών απαιτήσεων περιβάλλον 
εργασίας
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό 
σας σημείωμα, αναφέρoντας τον κωδικό της θέσης, 
μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: infogr@
adecco.com, μέσω fax στον αριθμό 210- 6919358, ή 
στη διεύθυνση: Adecco HR SA, Λ.Κηφισίας 56, 15125, 
Μαρούσι. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα 
εμπιστευτικές Για περισσότερες θέσεις εργασίας 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: www.adecco.gr. 
Follow Adecco Greece on Facebook, Linkedin, Twitter.

Operation Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής διοίκησης τουριστικών  
επιχειρήσεων 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 χρόνια σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχεία 4*και 5* 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Ικανότητες οργάνωσης και διοίκησης  
Καθήκοντα και υπευθυνότητες: 
•Ευθύνεται για την εύρυθμη και αποτελεσματική 
λειτουργία όλων των επισιτιστικών τμημάτων 
•Ευθύνεται για την εύρυθμη και αποτελεσματική 
λειτουργία του τμήματος ορόφων, δωματίων  
και πλυντηρίων 
•Ευθύνεται για την επίτευξη ποιοτικών στόχων 
ικανοποίησης πελατών  
Επαγγελματικές ικανότητες: 
•Οργανωτικές και διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Ικανότητες καλής επικοινωνίας με τον πελάτη 
και επίλυση τυχόν προβλημάτων 
•Επιμονή στην επίτευξη στόχων  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
cv@hhotels.gr

Μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα στις Κυκλάδες ανα-
ζητά για εργασία:

Διευθυντή Ξενοδοχείου

Με τα παρακάτω προσόντα και δεξιότητες:  
Περιγραφή θέσης  
•Οργάνωση και οικονομική διαχείριση  
της ξενοδοχειακής μονάδας 
•Επικοινωνία με τουριστικά πρακτορεία  
και ευρύτερους φορείς της τουριστικής βιομηχανίας 
•Σχεδιασμός νέων υπηρεσιών και προϊόντων  
με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων 
•Διοίκηση προσωπικού 
•Διαχείριση προμηθειών 
•Κοστολόγηση υπηρεσιών  
Προφίλ υποψηφίου 
•Πτυχίο κολεγίου, ΤΕΙ, ΑΕΙ ιδανικά διοίκησης  
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 
•Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου θα θεωρηθεί 
προσόν. 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον (2) δύο 
ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Γνώσεις ξενοδοχειακού marketing και διαχείρισης 
τμημάτων εστίασης (F & B management) 

•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Υ/Η 
•Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας,  
οργάνωσης και διαπραγμάτευσης 
•Δυναμισμός, ευελιξία και προσήλωση  
στο αποτέλεσμα  
Παροχές εταιρίας 
•Ανταγωνιστικός μισθός 
•Φιλικό και δυναμικό περιβάλλον εργασίας  
•12μηνη απασχόληση (6 μήνες Κυκλάδες-6 μήνες 
Πειραιάς)  
Αποστείλατε cv (φώτο δεκτή) στο: 
hotelkyclades@gmail.com

Executive Housekeeper

Το ξενοδοχείο Kivotos μέλος των Leading Hotels of 
the World δίνει τη δυνατότητα σε λίγους και ικανούς, 
να συμμετάσχουν στην ομάδα που θα συντελέσει και 
φέτος τις υψηλότερες προδιαγραφές υπηρεσιών.

Η θέση της executive housekeeper θα πρέπει  
να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα:  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής, δημόσιας 
ή ιδιωτικής  
•Ξενοδοχειακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών  
σε ξενοδοχεία 5* 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας με διοικητικές  
και οργανωτικές ικανότητες 
•Συνεργάσιμη και πρόθυμη στο καλύτερο  
αποτέλεσμα του έργου της  
Τα παρακάτω επιθυμητά προσόντα θα  
επισημανθούν επίσης: 
•Γνώση αγοράς Μυκόνου ή προϋπηρεσία  
στην Μύκονο  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και συμβίωσης 
•Διαμονή και διατροφή 
•Αποδοχές αναλόγων προσόντων  
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία  
αναγράφοντας τον κωδικό: EHM 
•E-mail: cv2@skywalker.gr 
•Συστάσεις απαραίτητες

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

Διευθυντής Ξενοδοχείου 
(κωδ. Δ.Ξ.)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο κολεγίου, ΤΕΙ, ΑΕΙ ιδανικά διοίκησης  
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 
•Προϋπηρεσία πέντε (5) ετών σε αντίστοιχη θέση 
σε ξενοδοχείο 5 αστέρων 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Άριστη γνώση δύο ξένων γλωσσών. 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών Ms-Office 
•Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας,  
οργάνωσης και διαπραγμάτευσης  
Περιγραφή θέσης: 
•Επίσημη ανάληψη της γενικής διεύθυνσης  
του ξενοδοχείου με την αποπεράτωση  
της ανακαίνισης τον Μάρτιο του 2015 
•Οργάνωση και καθορισμός εσωτερικών  
κανονισμών λειτουργίας της ξενοδοχειακής  
μονάδας 
•Σχεδιασμός στρατηγικής πωλήσεων και marketing 
καθορίζοντας την εμπορική και τιμολογιακή πολιτική 
•Επικοινωνία και σύναψη συμβολαίων με tour 
operators καθώς και επαφές με ευρύτερους  
φορείς της τουριστικής βιομηχανίας 
•Επιλογή, διοίκηση και αξιολόγηση προσωπικού 
•Στενή συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους 
ανακαίνισης κλπ
Υπεύθυνος επικοινωνίας-αποστολή βιογραφικών: 
Kaplanis@notion.com.gr. Υπόψη: κ. Αντώνη Καπλάνη.

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.

Front Desk Agent

Position requirements: 
•Tourism or hospitality degree 
•Minimum experience of 2 years in 5 star hotels 
in similar position 
•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: 
•Accommodation at privately owned apartments 
with WIFI access 
•Excellent opportunities for career progression 
•Supportive management 
•Pleasant working environment 
•Competitive salary
Recommendations and recent photo required. Send 
your CV to the following e-mail: hr@canaves.com

Tharroe of Mykonos Deluxe Hotel is looking for:

Reservations and Sales Manager 
Annual Employment

We seek recruiting people with fresh ideas  
who are eager in achieving career objectives.  
Duties & responsibilities: 
•Managing e-booking engines  
(channel management). 
•Pricing and yield control 
•Answering guest’s e-mails. 
•After- sales follow-up with guests. 
•Control of travel agent invoices. 
•Performing market research. 
•Marketing research 
•Electronic and digital filing. 
•Supporting the management with miscellaneous 
administrative duties. 
•Reffers directly to the hotel manager.  
Qualifications/desired skills & expertise. 
•Bachelor and/or master degrees in tourism 
studies 
•Excellent written & verbal communication skills 
in Greek & English language 
•Significant experience in a relevant position. 
•Excellent knowledge of computer/internet 
platforms and in use of MS Office  
(Word, Excel, Powerpoint) 
•Fluency in technology and consumer web topics. 
•With organizational skills, attention to detail 
and ability to adjust to a demanding professional 
environment.  
We believe that people are the “soul” in every 
business, especially when it has to do with 
hospitality & service.  
All applications will be automatically 
considered confidential. Send your CV to the 
following e-mail: info@tharroeofmykonos.gr

Το ξενοδοχείο Afroditi Venus Beach Hotel & SPA 
στο Καμάρι της Σαντορίνης, ζητά να προσλάβει:

Reservations & Front  
Office Manager

Βασική περιγραφή θέσης: 
•Υπεύθυνος προώθησης και ανάπτυξης  
των πωλήσεων του ξενοδοχείου 
•Υπεύθυνος διαχείρισης και επίβλεψης on-line 
κρατήσεων (IDS), πρακτορειακών κρατήσεων, room 
allocation, τιμολόγησης και αναφορών πορείας 
επίτευξης στόχων προς τον γενικό διευθυντή 
•Υπεύθυνος για την άψογη εκμάθηση και χρήση 
του ξενοδοχειακού προγράμματος 
•Υπεύθυνος για την οργάνωση, εποπτεία 
και διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας  
της ρεσεψιόν με τα υπόλοιπα τμήματα  
του ξενοδοχείου 
•Διαχείριση προβλημάτων, παραπόνων  
και αποτελεσματικής επίλυσης, διαπραγμάτευσης 
αυτών  
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν  
τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια σε αντίστοιχη θέση 
•Εμπειρία και πολύ καλή γνώση σε συνεργασία  
με tour operators 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών (προφορική  
και γραπτή). Επιθυμητή γνώση ιταλικών ή επιπλέον 
ξένων γλωσσών 
•Καλή γνώση Microsoft Office Suite 
•Ενδιαφέρον και γνώση για όλα τα τμήματα  
του ξενοδοχείου συμβάλλοντας στις ανάγκες τους 
•Υψηλό πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας 
•Επαγγελματισμός, οργάνωση, ηρεμία  
και παρατηρητικότητα 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
καταστάσεις 
•Επικοινωνιακός και αξιόπιστος 
•Προσεγμένη εμφάνιση, ευχάριστη προσωπικότητα, 
παρουσία και διάθεση 
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job. The successful candidate will be a strong leader 
in both pastry and bakery kitchens, hands-on and 
passionate about creating deserts guest will remember.
As our executive pastry chef you will be: 
•Totally responsible for the smooth operation  
of the pastry and bakery kitchens. 
•Create memorable desserts and develop unique 
recipes. 
•Ensure the health and safety policies  
and procedures are followed and maintained  
by all staff. 
•Develop formal training programs in consulting 
with the training department and director  
of culinary and ensure that they are followed  
and completed. 
•Manage team performance issues in compliance 
with company’s policies and procedures. 
•Establish and maintain effective employee 
relations, teamwork and interdepartmental 
working relations.  
To be successful in this role you will have: 
•Minimum of 10 years’ experience in the sector, 
including a minimum of 3 years as a pasrty chef  
in an international 5*hotel chain. 
•Ability to speak, write and converse freely in both 
Greek and English. 
•Strong computer skills. 
•A culinary/pastry degree. 
•Good hygiene knowledge and HACCP Standards. 
•Must have high energy, ability to work under 
pressure, outstanding organizational skills and 
interpersonal skills.  
Navarino Dunes offers: 
•Competitive salary remuneration based  
on qualifications 
•Chance to be developed within the most 
innovative operator of lifestyle hospitality brands 
in the world. 
•Οn going training opportunities. 
•Accommodation in the vicinity of Navarino Dunes 
(for non - Messinian residents). 
•Meals within the premise. 
•Private medical plan. 
•Use of Navarino Dunes facilities, according  
to the relevant policies.
If you are interested in this exciting opportunity to 
grow within the most innovative hospitality operator, 
please send a cover letter, a resume and a photograph 
to: Career@costanavarino.com

Τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα”Afitis hotel” & 
“Renaissance Hanioti Resort” στην Κασσάνδρα 
Χαλκιδικής, μέλος του ομίλου Exclusive Hotels, 
ζητεί να προσλάβει:

Maitre d’ Hotel
Προσόντα: 
•Απόφοιτος ανάλογης σχολής 
•Τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 4*/5* 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας & ικανότητα  
διαχείρισης προβληματικών καταστάσεων 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
καταστάσεις 
•Διάθεση για προσφορά υψηλών προδιαγραφών 
υπηρεσίες  
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Άκρως ποιοτικές συνθήκες διαμονής & καθημερινή 
προσφορά διατροφής 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές απολαβές/
Αναλόγως προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης με προσφορά 
μόνιμης θέσης εργασίας
Υπ’ όψιν human resources department of exclusive 
hotels. Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτο-
γραφία μέσω e-mail: hr@exclusive-hotels.gr. Όλα τα 
e-mail που δε θα περιλαμβάνουν πρόσφατη φωτογραφία 
δε θα αξιολογούνται από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού. 
Όλα τα e-mail θα χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια & 
σεβασμό της ιδιωτικής ζωής του κάθε ατόμου.

 

Τα Frank Ze Paul Bakeries, πολυτελή αρτοζαχα-
ροπλαστεία(patisseries-boulangeries), ψάχνουν για 
Ζαχαροπλάστες με εξειδίκευση, ταλέντο και εμπειρία 
στη ζαχαρόπαστα για το κατάστημα της Δροσιάς.
Αν έχετε προηγούμενη εμπειρία στη ζαχαρόπαστα, 
σας αρέσει ο χώρος της εστίασης και να δουλεύετε 
ομαδικά, τότε θα χαρούμε να ακούσουμε από εσάς!
Για να θεωρηθεί το βιογραφικό σας έγκυρο, θα πρέ-
πει να συνοδεύεται απαραιτήτως από φωτογραφικό 
portfolio δουλειάς σας ή link στο διαδίκτυο.
Κύρια καθήκοντα: 
•Προετοιμασία γλυκών και άλλων προϊόντων  
ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζαχαρόπαστα 
•Παρακολούθηση αποθήκης και στοκ 

•Διατήρηση του χώρου καθαρού και τακτοποιημένου 
•Τήρηση διαδικασιών (ISO 22000, HACCP)  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3 έτη συνεχούς απασχόλησης  
στη ζαχαροπλαστική 
•Γνώσεις patisserie - confiserie, ζαχαρόπαστα 
•Πτυχίο σχολής ζαχαροπλαστικής δημοσίας  
ή ιδιωτικής σχολής με πιστοποίηση 
•Γνώση αγγλικών 
•Βιβλιάριο υγείας 
•Ευελιξία εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Προσεγμένη εμφάνιση 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και όρεξη για δουλειά  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Βασικές γνώσεις Η/Υ  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Εργασία σε ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης
Για αποστολή βιογραφικού (και portfolio απαραι-
τήτως) στείλτε μας e-mail στο: jobs@frankzepaul.
comαναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό FZP-ΖΑΧ/
ΠΑ-14/Δροσιά.

Το ξενοδοχείο St. George Lycabettus 5* αναζητά:

Captain

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Εργασιακή εμπειρία (3-5 έτη) σε 5* ξενοδοχείο, 
ala carte εστιατόριο, συνέδρια και banquets 
•Άριστη γνώση αγγλικών (γνώση δεύτερης  
γλώσσας επιθυμητή) 
•Χειρισμός Η/Υ 
•Ικανότητες οργάνωσης και ομαδικό πνεύμα 
•Διάθεση για εξυπηρέτηση  
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία υπ’ όψιν 
Ρουσιώτη Μίρκας στο e-mail: hr@sglycabettus.gr

Η εταιρία BEAT ιδρύθηκε το 2009, όπου ξεκινάει η 
δραστηριοποίηση της στο χώρο των καταστημάτων 
τροφίμων και καφέ-εστίασης.
Από την ίδρυση του πρώτου καταστήματος της η σχέση 
της, με το φαγητό και τον καφέ είναι μια συνεχή προ-
σπάθεια ώστε, να μπορεί να προσφέρει προϊόντα και 
υπηρεσίες ικανοποιώντας τις γευστικές απαιτήσεις 
των πελατών της.
Οι χώροι της σήμερα, είναι μια ζεστή φιλική γωνιά, 
όπου όλοι μπορούν να προμηθευτούν αγνά φρέσκα 
προϊόντα, να γευτούν ροφήματα και καφέ εξαιρετικής 
ποιότητας όλο το 24ωρο.
Η BEAT, στα πλαίσια της στρατηγικής της ανάπτυξης 
αναζητά εσένα -που σου αρέσει ο χώρος της εστίασης, η 
ομαδική εργασία και θέλεις να συμμετέχεις δημιουργικά-

Προσωπικό Καταστημάτων 
- Barista 

Οι ευθύνες σου: 
•Δημιουργείς ικανοποιημένους πελάτες  
με το να παρέχει εξαιρετική εξυπηρέτηση 
•Παρέχεις ποιοτικά προϊόντα- πιστή τήρηση  
συνταγών για ποιότητα προϊόντος 
•Διατηρείς καθαρό και άνετο το χώρο  
του καταστήματος 
•Ακολουθείς τις λειτουργικές διαδικασίες  
και κανονισμούς ασφαλείας, αναπλήρωσης  
και αποθήκευσης των προϊόντων 
•Συμβάλλεις στη δημιουργία θετικού εργασιακού 
περιβάλλοντος -ευθύνη συνεργασίας μελών  
της ομάδας 
•Διατηρείς την ευθύνη εκπαίδευσης  
και εμπλουτισμού των γνώσεων 
•Ενεργείς με ήθος και ειλικρίνεια 
•Είσαι συνεπής στο πρόγραμμα εργασίας σου 
(ωράρια, διαλείμματα κλπ) 
•Επικοινωνία προς διοίκηση καταστήματος  
και μελών της ομάδας 
•Καταμέτρηση-διαχείριση και έλεγχος ταμείου 
•Επιβεβαίωση για τήρηση όλων των πολιτικών  
και διαδικασιών σε επίπεδο καταστημάτων 
•Ευθύνη για την τήρηση του ενδυματολογικού  
κώδικα και των προδιαγραφών υγιεινής  
Περιοχές και καταστήματα: 
•Χαλάνδρι, Ν. Ηράκλειο, Περιστέρι, Πειραιάς,  
Ταύρος, Π. Φάληρο, Σεπόλια, Άγιοι Ανάργυροι, 
Πέραμα, Πατήσια, Νίκαια, Καλλιθέα.  
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 

•Δυνατότητα ανάπτυξης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@totalretail.gr

Luxury Hotel Group based in Santorini is seeking:

Waiters / Waitresses
Requirements 
•2 or more years experience in a similar position 
•Excellent interpersonal and communication skills 
•Initiative and ability to work independently 
•Team player 
•Excellent organizational skills 
•Fluency in English  
Send your CV to the following e-mail:  
gdrak@tholosresort.gr

Το Athens Lotus Hotel στην Αθήνα, ζητά να προσλάβει:

Σερβιτόρα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής τουριστικών επιχειρήσεων 
Ελλάδος ή εξωτερικού 
•Τουλάχιστον 1-2 χρόνια επαγγελματική εμπειρία 
σε ξενοδοχειακές μονάδες 3-5 αστέρων  
•Άριστη γνώση της αγγλικής 
•Ικανότητες οργάνωσης 
•Δυναμική εξωστρεφής προσωπικότητα  
με ομαδικό πνεύμα 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Ηλικία έως 38 ετών 
•Απαραίτητες συστάσεις  
Προαιρετικά προσόντα: 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  
Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρεία μας 
προσφέρει: 
•Μισθός ανάλογος προσόντων 
•Μόνιμη εργασία 
•Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@athenslotushotel.gr

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

Maitre / Captain
Προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής τουριστικών επιχειρήσεων 
•Προϋπηρεσία 4 χρόνια σε buffet ή ala carte  
εστιατόρια 5 αστέρων 
•Εκπαίδευση στις διαδικασίες λειτουργίας  
εστιατορίων 
•Επικοινωνία - ευελιξία - ομαδικότητα 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  
(γαλλικά, γερμανικά)  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές παροχές 
•Δυνατότητα διαμονής & διατροφής 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητες εξέλιξης

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

Μάγειρες Α, Β, Αρτοπαρασκευαστές

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Απαραίτητη 2 έτη εμπειρία σε ανάλογη θέση σε 
ξενοδοχείο 4* ή 5* η εστιατόριο πολυτελείας. 
•Ομαδικό πνεύμα  
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Μισθός ανάλογος προσόντων

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

Μaitre D’ Hotel

Danai Beach Resort & Villas is seeking 
selfmotivated professionals with the ability 
and willingness to prosper in a multinational 
environment.  
Requirements: 
•2 years work experience in the hospitality 
industry (hotels 5*). 
•English language qualifications and at least one 
more (Russian) 
•Excellent communication skills 
•IT literacy (hospitality industry) 
•Familiar with the Greek and European hospitality 

industry 
•Up to 39 years of age  
The hotel offers: 
•12 month employment 
•Excellent business enviroment 
•Οn going training and development opportunities  
Please send your CV with a recent photo to:  
cv@danairesort.com

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

Maitre d’ Hotel

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

Βιογραφικά που δεν πληρούν τις παραπάνω προ-
ϋποθέσεις δε θα λαμβάνονται υπόψη. Αποστολή 
βιογραφικών με απαραίτητη πρόσφατη φωτογραφία: 
hrlr@lindoshotels.com. Fax: 22440 32007. Τηλ: 22440 
32001 – 6945 306949 (10.00 – 14.00).

ΑΙΣΘΗΤΙκΟΙ
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.

Spa Therapist

Job description: 
•Provide consistent professional spa massage and 
body treatments compliant with spa protocols and 
accepted documentation practices 
•Handle guests’ queries and concerns efficiently 
and politely 
•Uphold the standards of hygiene and sterilization 
as directed by law and the spa’s policies and 
procedures 
•Possess the aptitude to work with no direct 
supervision 
•Maintain a constructive attitude and add toward 
a quality work environment 
•Help in all areas of spa operation as requested  
by organization 
•Perform prep work, correctly clean and restock 
room as necessary 
•Actively support the spa, treatments, services 
and retail, in addition to programs obtainable 
•Efficiently inform and teach guests concerning 
specific wellness concerns  
Required skills: 
•Minimum experience of 2 years in a similar 
position in a luxury hotel is necessary 
•Outstanding communication and listening skills, 
in addition to basic computer knowledge 
•Team player 
•Have an enthusiasm and possess superb 
customer service skills 
•Take pleasure in working with people  
and have a welcoming and outgoing personality  
Canaves Oia Hotel & Suites offers: 
•Accommodation at privately owned apartments 
with WIFI access 
•Excellent opportunities for career progression 
•Supportive management 
•Pleasant working environment 
•Competitive salary  
Recommendations and recent photo required. 
Send your CV to the following e-mail: 
 hr@canaves.com

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

Υπεύθυνη Spa

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΙΕΚ spa ή αντίστοιχος τίτλος 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 5* 
•Άριστη γνώση αγγλικών και γερμανικών 
•Γνώση ρωσικών ή γαλλικών θα θεωρηθεί  
επιπλέον προσόν 
•Ικανότητες προώθησης πωλήσεων 
•Ηλικίες έως 35 ετών

Βιογραφικά που δεν πληρούν τις παραπάνω προ-
ϋποθέσεις δε θα λαμβάνονται υπόψη. Αποστολή 
βιογραφικών με απαραίτητη πρόσφατη φωτογρα-
φία: hrlr@lindoshotels.com. Fax: 22440 32007. Τηλ: 
22440 3200

Πωλήτρια Καταστήματος 
(Μερική Απασχόληση)

Η εταιρία ILIS HOME που δραστηριοποιείται στο χώρο της χονδρικής πώλησης λευκών ειδών και κεντη-
μάτων σε όλη την Ελλάδα, αναζητά Πωλήτρια Χονδρικής έως 40 ετών για το κεντρικό της κατάστημα 
στην Αθήνα, για 4ωρη πενθήμερη απασχόληση.

Aπό ΑΡΓΩ ΑΕΒΕ- ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ζητείται:

Μηχανολόγος Μηχανικός  
Απόφοιτος Πολυτεχνείου

Εταιρεία πλαστικών ειδών συσκευασίας με έδρα Αττική ζητά για άμεση πρόσληψη: 

Πωλητή
Προσόντα: 
•Ο ιδανικός υποψήφιος θα είναι ηλικίας έως 35 
ετών. 
•Θα διαθέτει τουλάχιστον πτυχίο ΤΕΙ τεχνικής  
ή μηχανολογικής κατεύθυνσης. 
•Θα είναι κάτοχος άδειας οδήγησης ΙΧΕ  
αυτοκινήτου. 
•Θα ενδιαφέρεται να εργαστεί σε έναν  
από τους υγιείς κλάδους της ελληνικής  
οικονομίας και να προοδεύσει επαγγελματικά  
και προσωπικά μέσω της επίτευξης στόχων. 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στον βιομηχανικό 
κλάδο πώλησης. Προϋπηρεσία στον κλάδο  
των υλικών συσκευασίας θα θεωρηθεί  
επιπρόσθετο προσόν και θα αξιολογηθεί ανάλογα. 

•Χειρισμός Η/Υ και της αγγλικής γλώσσας  
θεωρούνται απαραίτητα.  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές αναλόγως  
προσόντων. 
•Προοπτικές εξέλιξης σε ένα ευχάριστο  
περιβάλλον εργασίας. 
•Εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό και laptop. 
•Συνεχή εκπαίδευση σε νέα τελευταίας  
τεχνολογίας προϊόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε  
να αποστείλουν το βιογραφικό τους  
σημείωμα  στο e-mail: info@denelavaspack.gr 
ή στο φαξ: 210 2533070.

Για το τμήμα συντήρησης στο εργοστάσιο με 
έδρα το Κορωπί Αττικής.

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει: 
•Πτυχίο Πολυτεχνικής σχολής. 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. 
•Άριστη γνώση Η/Υ. 

•Επιθυμητή εμπειρία 3 ετών (όχι απαραίτητη).

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

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

Job purpose: Working in a multi-national environment, this position is focused on the development of 
analytics business models, which use either internal business data (e.g. sales transactions, company 
financial data, customer contacts, website clickstream) or external data (e.g. demographic and local 
economic data, syndicated sales data, social media posts), or both. These models are developed by 
prototyping and, once validated by business users, are embedded in software applications that we 
develop. The incumbent is expected to help business people define the requirements, to inspect and 
cleanse data, to create model prototypes, to validate the models with the business people, to oversee 
the implementation of the models in the software applications, and to test the applications.

COMPUTER Life ΑΒΕΕ επιθυμεί να στελεχώσει το δυναμικό της στη Θεσσαλονίκη με:

Προγραμματιστή Web
Απαραίτητα προσόντα: PHP, CSS, JavaScript ( jQuery ), Bootstrap, SQL ( MsSQL, MySQL, SQLite ), 
βασικές γνώσεις Photoshop, extra CSS, JS Frameworks.

Aποστολή των βιογραφικών στο e-mail: clife@computerlife.gr
Requirements: 
•Graduate degree in operations research, 
industrial engineering, computer science, or 
related discipline 
•At least 5 years’ commercial experience in 
designing and delivering services or solutions 
for which business modeling and data analytics 
are a significant component 
•Practical experience in deploying advanced 
statistical and machine learning techniques 
for a variety of commercial applications, 
for example classification, prediction, 
recommendation, clustering and optimization 
•Advanced experience with modern advanced 
analytics software such as SPSS, SAS, or R 
•Experience in the management and 
manipulation of large datasets 
•Ability to effectively communicate technical 
details of solutions and methods to both 

technical and business audiences 
•Ability to use initiative and work effectively 
under pressure 
•Excellent teamwork 
•Advanced Ms Office user  
Any of the following will also be considered 
an asset: 
•Experience in the management and 
manipulation of semi- structured and 
unstructured data-sources 
•Experience with scalable big data technologies, 
such as Apache Mahout or 0xdata H2O 
•Good knowledge of how data and analytics 
solutions are implemented in existing 
programming languages and design patterns  
Send your CV to the following link: https://tas-
ey.taleo.net/careersection/gexp01/jobsearch.ftl
?lang=en&location=77840070193

Η εταιρία LIFE SCIENCE CHEMILAB Α.Ε., ζητά για πρόσληψη:

Υπεύθυνο Πωλήσεων Βιομηχανικών  
Ειδών Καθαρισμού και Απολύμανσης 

στην έδρα της Eταιρίας στην Αθήνα
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Τεχνολόγος τροφίμων 
•Μεταπτυχιακές σπουδές -  
εργασίες θα αξιολογηθούν 
•Ηλικία 30 - 40 ετών 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον  
3 χρόνια σε πωλήσεις  
και εφαρμογές καθαρισμού  
και απολύμανσης  
σε βιομηχανικό επίπεδο  
(ιδίως σε βιομηχανίες  
τροφίμων & ποτών) 

•Ικανότητα διοίκησης ομάδας 
•Ικανότητα συνεργασίας,  
διαπραγμάτευσης  
& επικοινωνίας 
•Ομαδικό πνεύμα, φιλοδοξία, 
εργατικότητα 
•Άριστη γνώση αγγλικών  
σε προφορικό και γραπτό επίπεδο 
•Πρόσθετη ξένη γλώσσα  
θα αξιολογηθεί 
•Πολύ καλή γνώση  
και χρήση Η/Υ 

•Εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις & δίπλωμα  
οδήγησης  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο  
αποδοχών και παροχών 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικού  
στο e-mail:  
ndrossiadis@lsc.gr

Οι αρμοδιότητες θα είναι: 
•Υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών 
•Τηλεφωνική επικοινωνία με πελάτες χονδρικής 
και προμηθευτές 
•Έκδοση τιμολογίων και δελτίων αποστολής 
•Εκτέλεση των παραγγελιών χονδρικής 
•Διαλογή και συσκευασία των εκτελούμενων 
παραγγελιών 

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες: 
•Προϋπηρεσία στις πωλήσεις, ιδανικά  
στον κλάδο των λευκών ειδών 
•Δυνατότητα επικοινωνίας στα αγγλικά 
•Ευγένεια και ευχάριστη προσωπικότητα 
•Εργατικότητα  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
contact@ilishome.gr

Sales & Client  
Service Executive

Η BEST OF MARKETING & COMMUNICATION, ένα απο τα ισχυρότερα marketing agencies, αναζητά 
νέους/νέες για την άμεση στελέχωση του τμήματος πωλήσεων και client service.

Βασικά καθήκοντα θέσης εργασίας: 
•Ανάπτυξη πωλήσεων Β2Β 
•Προώθηση - πώληση υπηρεσιών marketing  
και επικοινωνίας 
•Εύρεση & διεύρυνση πελατολογίου 
•Διαχείριση και εξυπηρέτηση υπάρχοντος  
και νέου πελατολογίου 
•Παρακολούθηση του ανταγωνισμού  
και των εξελίξεων της αγοράς. 
•Ενημέρωση της διοίκησης μέσω αντίστοιχων 
reports.  
Προσόντα υποψηφίου: 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ολοκληρωμένη 
ανάπτυξη & διαχείριση πελατολογίου B2B 
•Τουλάχιστον 2ετή εμπειρία σε πωλήσεις,  
διαχείριση και ανάπτυξη πελατολογίου 
•Εμπειρία στο χώρο της διαφήμισης  
και του marketing θα εκτιμηθεί 
•Άριστη επικοινωνιακή, διοικητική και οργανωτική 
ικανότητα 
•Ομαδικότητα και προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα 

•Στρατηγική σκέψη, ικανότητα επίλυσης  
προβλημάτων, ακόμα και κάτω από πίεση 
•Άριστη γνώση MS Office & Internet 
•Απόφοιτοι ΤΕΙ/ΑΕΙ με κατεύθυνση το marketing 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικών (γνώση δεύτερης 
γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν) 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Δυνατότητα ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδας  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Μηνιαίο μισθό 
•Πλήρη ασφάλιση 
•Μηνιαίο bonus 
•Έξοδα κίνησης 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής και μισθολογικής 
εξέλιξης 
•Προσωπικό πλάνο ανάπτυξης και mentoring 
από τα εξειδικευμένα μας στελέχη  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@bestofmarketing.gr



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

ΤΡΙΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 201420

Μικρές Αγγελίες Εργασίας
Διοικητικά και Επιτελικά  
Στελέχη Επιχειρήσεων
ΕΞ.Υ.Π.Π. ζητά άνεργους νέους, πτυχιούχους 
με κατεύθυνση Marketing-Οικονομία-Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του έργου του υπουρ-
γείου εργασίας «Επιταγή εισόδου στην αγορά 
εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών». 
E-mail: info@safebusiness.gr, τηλ: 210 9603415.

ΞΕΚΙΝΑΜΕ τη στελέχωση Νέας Μονάδας Διε-
θνούς Ομίλου. Ζητούνται πτυχιούχοι Διοίκησης 
Επιχειρήσεων με προϋπηρεσία. Bιογραφικά στο 
e-mail: patras192@yahoo.gr, κoς Πάτρας.

ΔΙΕΘΝΗΣ όμιλος εταιριών ζητά Στελέχη Επιχει-
ρήσεων, Πτυχιούχες /ους, με εργασιακή εμπει-
ρία, για να στελεχώσουν θέσεις management 
- marketing. Βιογραφικά στο e-mail: pappam100@
gmail.com, κος Μάρρας.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Marketing/Business Development 
Director, ζητείται που να συντονίζει τους Αντιπρο-
σώπους/Account Executives. Απαιτείται Μετα-
πτυχιακό, Proficiency-Η/Υ, εμπειρία. Εξαιρετική 
αμοιβή, bonus βάσει συμφωνίας. Μη υπαλληλική 
σχέση. Φιλικό και ευγενικό περιβάλλον. Τηλ: 
6932 050080.

MANAGER ζητούνται για την ανάπτυξη δικτύ-
ου πώλησης εταιρίας παραγωγού προϊόντων 
ευρείας κατανάλωσης. Απαραίτητη γνώση ΗΥ. 
Τηλ. επικοινωνίας 6977 359887, 210 9327131

ΣΤΕΛΕΧΗ διοίκησης με εμπειρία 2 ετών σε 
Οικονομικά, Management, Επικοινωνία, Χρη-
ματοοικονομικά, Ασφαλιστικά. Γερμανικά ως 
μητρική γλώσσα. Τέσσερα άτομα θα στελεχώσουν 
θυγατρική Γερμανικού ομίλου σε χρηματομε-
σιτικές υπηρεσίες. Αλεξανδρούπολη. E-mail: 
foutzitzis@blueschild.com.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΣ ζητείται γνώστης της διαδικασίας 
ναύλωσης πλοίων, για δημιουργία εμπορικής 
εταιρίας. Υπάρχουν έτοιμες συμφωνίες προς 
υπογραφή με πολύ καλή απόδοση. Βιογραφι-
κά στο e-mail: nikkovanis61@gmail.com, τηλ: 
6982 861794, κος Νίκος.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται με πολύ καλά Αγγλικά, Ελ-
ληνικά (Ρώσικα προσόν), για Συνέταιρος σε 
νέα εμπορική εταιρία με μεγάλες προοπτικές. 
Απαραίτητο μικρό κεφάλαιο. Υπάρχουν έτοιμες 
συμφωνίες με πολύ καλή απόδοση. Τηλ: 6982 
861794, κος Νίκος.

ΕΤΑΙΡΙΑ βιομηχανικών πλαστικών συσκευασί-
ας, ζητά Export Manager. Απαραίτητα προσόντα: 
καλή γνώση Αγγλικής και Ιταλικής γλώσσας, Η/Υ, 
ευχέρεια επικοινωνίας με προμηθευτές πελάτες. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@multitank.net.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από εταιρία στην Περαία με αντικεί-
μενο λογιστικές-διαφημιστικές-συμβουλευτικές 
υπηρεσίες. Επιτυχούσα voucher. Επικοινωνιακές 
ικανότητες, βασικές γνώσεις λογιστικής. Σπουδές: 
οργάνωση-διοίκηση επιχειρήσεων-χρηματοοικο-
νομικά-οικονομικό μάρκετινγκ. Πρόσληψη μετά τη 
λήξη του προγράμματος. E-mail με φωτογραφία: 
tax.advert@gmail.com.

ΑΠΟ ΝΕΟ κατάστημα pet shop ζητείται Διευθυ-
ντής Καταστήματος με σημαντική εμπειρία στο 
συγκεκριμένο αντικείμενο. Βιογραφικά στο 
e-mail: petcv2014@gmail.com.

ΕΞ.Υ.Π.Π. ζητά για Πρακτική Άσκηση άνεργους 
νέους, Πτυχιούχους που έχουν Κατεύθυνση στο 
Marketing, Οικονομική Κατεύθυνση, Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, με πρόγραμμα «Επιταγής Εισό-
δου για άνεργους έως 29 ετών. E-mail: info@
safebusiness.gr, τηλ: 210 9609415.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για άμεση πρόσληψη: Διευθυντής /τρια 
Σύνταξης ή/και Αρχισυντάκτης /τρια. Προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 5ετή αποκλειστικά στο περιοδικό τύπο 
(όχι εφημερίδες ή sites). Άριστη γνώση Αγγλικών. 
Εξοικείωση σε περιβάλλον Mac. Bιογραφικά στο 
e-mail: publications4U@yahoo.com.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα να αναλάβει τη διοικητική υποστή-
ριξη εταιρίας. Η γνώση λογιστικής θα εκτιμηθεί 
ιδιαίτερα. Προσφέρεται βασικός μισθός και ασφά-
λιση. Βιογραφικά στο e-mail: xkmass@yahoo.gr.

 

Γραμματείς - Υπάλληλοι  
Γραφείου και Υποδοχής
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ γραφείου με καλή γνώση Αγγλι-
κών και γνώση στην Εμπορική Διαχείριση των 
προγραμμάτων Eurofasma και Softone. Περιοχή 
Βούλα. Τηλ: 210 9651581, 6944 258633, ώρες 
επικοινωνίας 09:00-17:00.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από μεγάλο πρακτορείο ασφα-
λειών στα Βριλήσσια. 5θήμερη εργασία, καλή 
χρήση H/Y. Τηλ: 210 6826421, 210 8037042.

ΑΤΟΜΑ με βασικές γνώσεις H/Y, ζητούνται από 
σοβαρή εταιρία για μερική ή πλήρη απασχόληση. 
Τηλ: 6986 526484.

VIOLAK AE εταιρία ιατρικών προϊόντων ζητεί 
Υπάλληλο γραφείου. Καλή γνώση Αγγλικών και 
Η/Υ απαραίτητα. Πτυχίο ΑΕΙ και προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί προσόν. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@violak.gr.

YACHTING company in Alimos is seeking 
Candidate for reception desk. Candidates must 
have excellent knowledge of English and PC 
literacy. CVs: ioanna@atalantamarine.com.

SHIPPING company is seeking Candidate for 
reception desk. Candidates must have excellent 
knowledge of English and PC literacy. CVs: 
ioanna@atalantamarine.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας με ικανότητες εξ’ ολο-
κλήρου διαχείρισης γραμματειακής υποστήριξης. 
Απαραίτητα: Γνώσεις Αγγλικών, γνώση χρήσης 
Η/Υ-γνώσεις λογιστικής-εμπειρία σε αντίστοιχη 
θέση. Προαιρετικά: Προϋπηρεσία σε θέση με δι-
ευθυντικά καθήκοντα-συστατικές επιστολές. Τηλ: 
2315 509090, ώρες επικοινωνίας 09:00-17:00.

OFFICE part-time/full-time, εταιρία συσκευασι-
ών φαρμάκων, Αθήνα. Καθήκοντα: Εξυπηρέτηση 
πελατών, παραγγελίες, ενημέρωση προμηθευτών 
εξωτερικού. Άριστα Ελληνικά, Αγγλικά, MS Office, 
ικανότητα εργασίας υπό πίεση. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@mtcltd.com.

ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ζητείται Υπάλληλος Γρα-
φείου με πολυετή εμπειρία, μόνο για το τμήμα 
εμπορικής διαχείρισης, με γνώσεις τιμολόγησης 
και άπταιστων Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimis2010@windowslive.com.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ίντερνετ ζητεί 2 Υπάλληλους 
Γραφείου, με γνώσεις Η/Υ, για άμεση πρόσληψη 
σε 2 νέα τμήματα. Παρέχεται μισθός, ΙΚΑ, bonus. 
E-mail: design@galaxynet.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Kick που δραστηριοποιείται στο χώρο 
της προώθησης πωλήσεων αναζητά Υπάλληλο 
Γραφείου για back office υποστήριξη με γνώση 
Η/Υ. Καταχώρηση δεδομένων σε ηλεκτρονικό 
σύστημα-αρχειοθέτηση. E-mail: kick@kickadv.
gr, τηλ: 210 2852911, 210 2852913.

ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητεί εμφανίσιμη Γραμματέα, 
με πολύ καλές γνώσεις H/Y, Αγγλικών, για προ-
ετοιμασία φακέλων συμμετοχής σε δημόσιους 
διαγωνισμούς. Επιθυμητή προϋπηρεσία. Δεκτή 
φωτογραφία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
kolossosnet.gr, τηλ: 210 5242437.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ επιχείρηση με έδρα το Μοσχάτο, 
ζητεί άτομο Υπάλληλο Γραφείου. Απαραίτητη 
άριστη γνώση H/Y, Αγγλικά επιπέδου Proficiency, 
προϋπηρεσία επιθυμητή. Τηλ: 210 4828452.

ΑΤΟΜΟ ζητείται άμεσα από εταιρία, για θέση 
Γραμματείας. Ωράριο 09:00-14:00, πενθήμερο. 
Μισθός 400€ συν ΙΚΑ. Τηλ: 210 5233188.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία στη Μάνδρα, ζητά Γραμματεία 
πωλήσεων. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Γνώση Αγ-
γλικών και υπολογιστών απαιτείται. Επιθυμητή 
γνώση και 2ης ξένης γλώσσας. Βιογραφικά στο 
e-mail: export@brass-form.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά άτομα για πρωινή ή 
απογευματινή 5θήμερη εργασία στο Κέντρο 
της Αθήνας. Βασικός μισθός και ΙΚΑ. Τηλ: 213 
0396602.

ΑΛΥΣΙΔΑ γραφείων άμεσα προσλαμβάνει άτομα 
για μόνιμη πρωινή πενθήμερη εργασία. Μισθός 
βασικός, συν ΙΚΑ. Ευχάριστο περιβάλλον. Περιοχή 
Μουσείο. Τηλ: 213 0396603.

ΑΛΥΣΙΔΑ γραφείων άμεσα προσλαμβάνει 2 άτομα 
για 5θήμερη εργασία. Παρέχεται βασικός μισθός, 
ΙΚΑ. Στάση Μουσείο. Τηλ: 213 0396601.

ΑΜΕΣΑ 20 φοιτητές -τριες για πρωινά - απογευ-
ματινά ευέλικτα ωράρια ζητούνται για θέση γρα-
φείου. Μισθός σταθερός, πενθήμερο, ασφάλιση. 
Βιογραφικά με κινητό τηλέφωνο υποχρεωτικά 
στο e-mail: carriera123@yahoo.gr.

Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ένδυσης ατομικών μέσων προστα-
σίας ζητεί Γραμματεία Εμπορικού Τμήματος. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία, άπταιστα Αγγλικά, 
Η/Υ, κεφαλαίου τιμολόγησης. Βιογραφικά στο 
e-mail: trendacc@otenet.gr.

ΑΜΕΣΑ ζητείται κύριος -α για εσωτερική εργασία. 
Τιμή 650€. Βιογραφικά στο e-mail: vitrovin@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα. Τιμή 700€. Βιογραφικά στο 
e-mail: vitrovin@gmail.com.

ΑΤΟΜΟ άμεσα ζητείται για εσωτερική εργασία, 
δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου, όχι απαραίτητα 
προϋπηρεσία. Εισόδημα 500€ Βιογραφικά στο 
e-mail: vitrovin@gmail.com.

ΑΤΟΜΟ, με γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ ζητείται 
για απογευματινή απασχόληση. Εισόδημα 900€. 
Βιογραφικά στο e-mail: vitrovin@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ (2) ζητούνται για εσωτερική εργασία. 
Απαραίτητες βασικές γνώσεις H/Y και internet. 
Εισόδημα 800€. Βιογραφικά στο e-mail: vitrovin@
gmail.com.

ΑΛΥΣΙΔΑ γνωστών κομμωτηρίων ζητεί έμπειρα 
άτομα για reception, με προσεγμένη εμφάνιση, για 
τα καταστήματα Χαλανδρίου, Αγίας Παρασκευής, 
Ζωγράφου, Παγκράτι, Παλαίο Φάληρο, κέντρο. 
Μισθός 1000€. Τηλ: 210 6895396.

ΑΜΕΣΑ άτομο ζητείται για εσωτερική εργασία, 
εξυπηρέτηση, χωρίς προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: perynine@gmail.com.

ΚΥΡΙΟΣ -α ζητείται άμεσα για εσωτερικές 
εργασίες, εξυπηρέτηση, χωρίς προϋπηρεσία, 
γνώσεις ίντερνετ σε επίπεδο απλού χρήστη 
δεκτές. Μισθός 700€. Βιογραφικά στο e-mail: 
perynine@gmail.com.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ή Απόφοιτη Λυκείου, άριστης εμφά-
νισης, χωρίς υποχρεώσεις, άνεση επικοινωνίας, 
ζητείται ως Υπάλληλος Γραφείου, προτίμηση από 
επαρχία, μερική απασχόληση. Τηλ: 210 6657532, 
6946 004540.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ή άνεργη γνώστρια πληροφορικής 
και βασικής δακτυλογράφησης, με φορητό laptop 
ζητείται για part time απασχόληση αρχικά. Ευέλικτο 
ωράριο σε γραφείο στον Πειραιά. Βιογραφικά στο 
e-mail: spartanbrand@gmail.com, τηλ: 6988 042281.

ΑΤΟΜΟ από Βουλγαρία με γνώσεις Ελληνικών 
και Η/Υ ζητείται για θέση γραφείου. Τηλ: 210 
5230126.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών ζητεί άτομα για εσωτερική 
θέση γραφείου σε νεοσύστατο τμήμα. Άμεση 
πρόσληψη, σταθερός μισθός, ασφάλιση. Τηλ: 
211 9964003.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Γραφείου ζητούνται με ή χωρίς 
προϋπηρεσία για τη κάλυψη νέου τμήματος 
αθηναϊκής εταιρίας. Άμεση πρόσληψη, σταθερός 
μισθός, ασφάλιση. Τηλ: 211 9964006.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά άτομα για τη στε-
λέχωση των νέων γραφείων, ανεξαρτήτου 
ηλικίας, εμπειρίας και γνώσεων για διαχείρι-
ση πελατολογίου, καταγραφή παραγγελιών και 
μηχανογράφηση. Υψηλές αποδοχές, ασφάλιση, 
πριμ, καριέρα. Τηλ: 211 9964010.

ΑΤΟΜΑ με ή χωρίς προϋπηρεσία ζητούνται από 
εταιρία για στελέχωση νέων θέσεων γραφείου. 
Υψηλές αποδοχές, ευχάριστο περιβάλλον, άμεση 
πρόσληψη. Τηλ: 211 9964013.

ΑΤΕΛΙΕ μόδας ζητεί επικοινωνιακή, πρόθυμη, 
οργανωτική νέα, για δημόσιες σχέσεις, online 
marketing και γραμματειακή υποστήριξη. Απα-
ραίτητη γνώση Η/Υ, Αγγλικών, Γερμανικών και 
μόδας. Βιογραφικά στο e-mail: mcpoulopoulou@
hotmail.com.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται για λογιστικό γραφείο 
στο κέντρο της Αθήνας, κάτοχος Voucher. Επιθυ-
μητή η συνέχιση της συνεργασίας μετά τη λήξη 
του προγράμματος. Βιογραφικά στο e-mail: 
cvaccountoffice@yahoo.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία τροφίμων στον Ασπρόπυργο, 
ζητά Υπάλληλο Γραφείου με γνώσεις τιμολό-
γησης, Αγγλικών. Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
fqcltd@gmail.com.

Marketing - Δημόσιες Σχέσεις 
- Διαφήμιση
ΕΞ.Υ.Π.Π. ζητά άνεργους νέους, πτυχιούχους 
με κατεύθυνση Marketing-Οικονομία-Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του έργου του υπουρ-
γείου εργασίας «Επιταγή εισόδου στην αγορά 
εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών». 
E-mail: info@safebusiness.gr, τηλ: 210 9603415.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται να συνεξελιχθεί μαζί μας 
με αμοιβαίο όφελος. Με προϋπηρεσία, καλές 
οργανωτικές-διοικητικές ικανότητες-δημιουργι-
κός-καινοτόμος-εμπνευστικός με όραμα, γνώσεις-
εμπειρία στο marketing και νέες τεχνολογίες 
(internet-database marketing-social media). 
E-mail: info@diktyogenesis.gr, τηλ: 210 9885383.

MARKETING Assistant, εταιρία Β2Β, συσκευασίες 
φαρμάκων, πρώτες ύλες. Καθήκοντα: Εξυπηρέτηση 
και επίσκεψη πελατών, παραγγελίες, ενημέρω-
ση προμηθευτών εξωτερικού. Άριστα Ελληνικά, 
Αγγλικά, MS Office, άνεση στην επικοινωνία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@mtcltd.com.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία του χώρου της υγείας ζητά 
έμπειρους για το τμήμα του marketing. Άριστες 
πάγιες μηνιαίες αποδοχές, μπόνους, άριστες συν-
θήκες εργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: mm@
orosimonet.gr, τηλ: 210 9618313.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών ζητά Πτυχιούχες /χους 
management-marketing ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ-ΚΕΚ, με 
εργασιακή εμπειρία, ικανούς να στελεχώσουν 
νευραλγικές θέσεις marketing-management-
finance. Βιογραφικά στο e-mail: karram192@
yahoo.gr, κα Καρρά.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία στη Μάνδρα, ζητά Στέλεχος 
για το τμήμα Marketing. Προϋπηρεσία επιθυμητή. 
Γνώση Αγγλικών και υπολογιστών απαιτείται. 
Επιθυμητή γνώση και 2ης ξένης γλώσσας. Βι-
ογραφικά στο e-mail: export@brass-form.gr.

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ εφημερίδα ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ ζητεί 
Συνεργάτες στην Ελλάδα για το τμήμα marketing. 
Βιογραφικά στο e-mail: petroskech@yahoo.gr.

ΠΩΛΗΤΗΣ -τρια ζητείται για ηλεκτρονική δι-
αφήμιση. Βασικός μισθός 350€ συν μπόνους. 
Τηλ: 210 9923317, 6948 604116.

AΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Promartco ltd, ζητούνται 
άτομα για μπαρ ή clubs για PR, για full time ή 
μόνο για ΠΣΚ για την Θεσσαλονίκη. Bιογραφικά με 
τωρινή φωτογραφία στο e-mail: panosakrividis@
gmail.com.

ΑΤΟΜΑ με όρεξη για δουλειά και άνεση στην 
επικοινωνία ζητούνται από εταιρία στο χώρο της 
διαφήμισης/προώθησης. Ικανοποιητικές αμοιβές 
μέσω προμηθειών και bonus. Ευέλικτο ωράριο, 
internet επιθυμητό. Τηλ: 6981 410409.

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

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Συνεργάτης με ικανότητες 
καλής επικοινωνίας ζητείται από διεθνή ομά-
δα marketing για άμεση συνεργασία σε τομείς 
internet marketing/εκπαίδευσης. Επιθυμητή χρήση 
internet - όχι απαραίτητη. Τηλ: 23410 70332.

ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ extra εισόδημα από διαφημιστική 
εταιρία στο Μαρούσι προσφέρει θέσεις εργασίας 
σε 3 άτομα για διαφήμιση προϊόντων υγείας. Θέση 
γραφείου, σταθερός μισθός. Τηλ: 210 8020550.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ζητά άτομο για υποδοχή διαφήμισης. 
Απαραίτητα: άριστη γνώση Η/Υ, οργανωτική ικανό-
τητα, γνώση Αγγλικών, ομαδικό πνεύμα. Βιογραφικά 
στο e-mail: personnelstr@gmail.com, κωδ: gr1.

ΑΤΕΛΙΕ μόδας ζητεί επικοινωνιακή, πρόθυμη, 
οργανωτική νέα, για δημόσιες σχέσεις, online 
marketing και γραμματειακή υποστήριξη. Απα-
ραίτητη γνώση Η/Υ, Αγγλικών, Γερμανικών και 
μόδας. Βιογραφικά στο e-mail: mcpoulopoulou@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ E-Sports Marketing Director με γνώσεις 
social media marketing, για διαχείριση εται-
ρικού portal, σελίδων κοινωνικής δικτύωσης 
και διοργάνωση gaming events - tournaments. 
Επιθυμητές σπουδές: business administration, 
marketing. Ε-mail: cv@inspot.gr.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα τον Νέο κόσμο ζητεί νέους 
συνεργάτες για τη στελέχωση της στους τομείς: 1)
διαχείρισης λιανικών πωλήσεων - εξυπηρέτησης 
πελατών, 2)διαφήμισης-marketing, 3)οργάνω-
σης δικτύου πωλήσεων, ευέλικτο πρόγραμμα, 
δυνατότητα καριέρας. Τηλ: 6943 950447.

ΑΤΟΜΟ ζητείται με σπουδές και γνώσεις 
marketing και πείρα στις πωλήσεις. Τηλ: 6945 
039520.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, με όρεξη για δουλειά, στόχους 
και θέληση για επιτυχία για στελέχωση των τμη-
μάτων διαφήμισης, πωλήσεων και management 
συνεταιρισμού. Ελεύθερο ωράριο, αμοιβή με 
ποσοστά. Βιογραφικά στο e-mail: k.skourtas@
globalassociation.gr.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ για το τμήμα των δημοσίων σχέ-
σεων και της οργάνωσης στο χώρο της ευε-
ξίας ζητούνται, πλήρης ή μερική απασχόληση, 
υψηλές αποδοχές, δυνατότητα καριέρας. Τηλ: 
6984 451563.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από εταιρία στην Περαία με αντικεί-
μενο λογιστικές-διαφημιστικές-συμβουλευτικές 
υπηρεσίες. Επιτυχούσα voucher. Επικοινωνιακές 
ικανότητες, βασικές γνώσεις λογιστικής. Σπουδές: 
οργάνωση-διοίκηση επιχειρήσεων-χρηματοοικο-
νομικά-οικονομικό μάρκετινγκ. Πρόσληψη μετά τη 
λήξη του προγράμματος. E-mail με φωτογραφία: 
tax.advert@gmail.com.

ΣΟΥΗΔΙΚΗ εταιρία ζητεί Συνεργάτη στον τομέα 
marketing και communication - social media για 
τα γραφεία της στο Κολωνάκι με οικονομικές 
προοπτικές και σοβαρή επαγγελματική εξέλιξη. 
Τηλ: 210 3615026.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες για δικτυ-
ακό marketing, για προώθηση πρωτοποριακών 
προϊόντων για όλη την οικογένεια. Τηλ: 6944 
475926, 6945 347198.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός σε θέματα μάρκετινγκ και 
δημοσίων σχέσεων. Απαραίτητα προσόντα: 
εκπαίδευση στο αντικείμενο και σχετική προ-
ϋπηρεσία τουλάχιστον 2ετή, άριστα Αγγλικά. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@icon.gr.

ΕΞ.Υ.Π.Π. ζητά για Πρακτική Άσκηση άνεργους 
νέους, Πτυχιούχους που έχουν Κατεύθυνση στο 
Marketing, Οικονομική Κατεύθυνση, Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, με πρόγραμμα «Επιταγής Εισό-
δου για άνεργους έως 29 ετών. E-mail: info@
safebusiness.gr, τηλ: 210 9609415.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί 2 νέες εμφανί-
σιμες με άνεση στην επικοινωνία για το τμήμα 
δημοσίων σχέσεων. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@idplusmedia.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με εμπειρία στο Digital Marketing 
και εξειδίκευση στο Google Adwords από την 
MMS διαφημιστική. Βιογραφικά στο e-mail: 
keramitsis@mms-adv.gr.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία ζητά Digital Manager. Προ-
σόντα: Πτυχίο αντίστοιχης Σχολής, γνώσεις web 
development, languages, εμπειρία σε αντίστοιχη 
θέση, επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες. 
E-mail: cv@direction.gr.

MARKETING EXECUTIVE. Requirements 2+ years 
experience at least a BS/BA degree in a relevant 
field. Excellent command of Englishexcellent 
knowledge of Microsoft Office. CVs: info@zippo.gr.

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

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ ζητείται για συνεργασία με site 
ενημερωτικού χαρακτήρα. Τηλ: 6938 188499.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ / Account Executive για επώνυμο 
τεχνικό γραφείο ζητείται. Master στο Marketing, 
εμπειρία, Η/Υ, και Proficiency. Ανάπτυξη πε-
λατολογίου, διεύρυνση κύκλου εργασιών. Μη 
υπαλληλική σχέση, εξαιρετική πληρωμή, βάσει 
αποτελέσματος. Τηλ: 6932 050080.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Marketing/Business Development 
Director, ζητείται που να συντονίζει τους Αντιπρο-
σώπους/Account Executives. Απαιτείται Μεταπτυχι-
ακό, Proficiency-Η/Υ, εμπειρία. Εξαιρετική αμοιβή, 
bonus βάσει συμφωνίας. Μη υπαλληλική σχέση. 
Φιλικό και ευγενικό περιβάλλον. Τηλ: 6932 050080.

 

Λογιστές - Υπάλληλοι  
Λογιστηρίου - Μηχανογράφηση
Η HYGIENE Service αναζητά Βοηθό Λογιστή 
με προϋπηρεσία 5 έτη σε βιβλία Γ’κατηγορίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@hygiene-service.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρα άτομα για διεθνή αλυσίδα 
εστίασης: Υπεύθυνος Μηχανοργάνωσης (IT) με 
εμπειρία. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
filellinon2014@yahoo.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Kassandra Palace and Spa 
5* στη Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά Λογιστή για 
μόνιμη απασχόληση. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: hrm@kassandra-palace.gr.

MARINE Services Group is seeking a part time 
Accounting Assistant with excellent command 
of English and Ms Office. CVs: hr.inbox11@
gmail.com.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητά Εργατολόγο με γνώσεις 
μισθοδοσίας και εργατικών. Προϋπηρεσία σε 
συντάξεις θα συνεκτιμηθεί. Απαραίτητη γνώση 
του προγράμματος μισθοδοσίας epsilonet. Βιο-
γραφικά στο e-mail: cvaccountoffice@yahoo.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία πλησίον μετρό Χολαργού, 
ζητεί άτομο ως Βοηθό Λογιστή, απόφοιτη ΤΕΙ 
λογιστικής, με γνώσεις H/Y, MS office. Προϋπη-
ρεσία θα εκτιμηθεί. E-mail: info@chem-oclean.
gr, τηλ: 210 5553120.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από εταιρία διε-
θνών μεταφορών, σχετική προϋπηρεσία θα 
εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: marietta@
entexnoslogistiki.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ αυτοκινήτων ζητεί άτομο για 4ωρη πεν-
θήμερη εργασία με γνώσεις λογιστικών (control) 
για καταχώριση. Βιογραφικά στο e-mail: info@
carapplication.gr, τηλ: 210 6640667, ώρες επι-
κοινωνίας 08:00-17:00.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στη Θεσσαλονίκη ζητά νέα 
για τη θέση Βοηθού Λογιστή. Προσόντα: άριστη 
γνώση φορολογικών δηλώσεων φυσικών και 
νομικών προσώπων, άριστη γνώση βιβλίων Γ’ 
κατηγορίας, προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο. 
E-mail: taxservices.thessaloniki@gmail.com.

ΟΜΙΛΟΣ ιατρικής, αισθητικής ζητεί άτομο Από-
φοιτος ΑΣΟΕΕ για λογιστήριο και διοικητικά 
καθήκοντα, με προϋπηρεσία στον αντίστοιχο 
συγκεκριμένο κλάδο παροχής υπηρεσιών. 
E-mail: xariszafiro@yahoo.gr, τηλ: 6972 106362.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Θεσσαλονίκη ζητά: Υπεύθυνο 
/η Λογίστρια. Προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονο-
μικής ή Λογιστικής Σχολής,5ετή προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση, καλή γνώση της εργατικής 
νομοθεσίας, Αγγλική γλώσσα. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: nhotel1@gmail.com.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά άτομα για τη στε-
λέχωση των νέων γραφείων, ανεξαρτήτου 
ηλικίας, εμπειρίας και γνώσεων για διαχείρι-
ση πελατολογίου, καταγραφή παραγγελιών και 
μηχανογράφηση. Υψηλές αποδοχές, ασφάλιση, 
πριμ, καριέρα. Τηλ: 211 9964010.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων ζητεί Λογίστρια Πτυχιούχο με 
προϋπηρεσία σε βιβλία όλων των κατηγοριών, 
γνώση Η/Υ και Αγγλικών, συστάσεις απαραίτητες. 
Fax: 210 9837186.

συνέχεια στη σελ. 22

Η Open System Software, εταιρεία πληροφορικής με ειδίκευση στην ανάπτυξη πληροφοριακών συ-
στημάτων και παροχή υπηρεσιών  σε επιχειρήσεις, αναζητά:

Πωλητή  
για την Προώθηση και Πώληση Λογισμικών Προγραμμάτων

Οι υποψήφιοι για τη θέση χρειάζεται  
να διαθέτουν: 
•Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση 
•Κατοχή τίτλου σπουδών σε Α.Ε.Ι / Τ.Ε.Ι.  
θα προσμετρηθεί θετικά 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ και Ίντερνετ 

•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες) 
•Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. και δίπλωμα οδήγησης 
μηχανής  
Για υποβολή βιογραφικού, e-mail:  
sales@ opensystem.gr

Do you want to REPLAY? Η FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο 
της casual ένδυσης και εκπρόσωπος των προϊόντων Replay, Replay & Sons, We are Replay και 
Replay Footwear σε Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια, αναζητά άτομο δυναμικό, δραστήριο και ευέλικτο, 
με όρεξη για εργασία,για τη στελέχωση του τμήματος μηχανογράφησης. 

Στέλεχος Μηχανογράφησης  
(code ITD)

Προφίλ υποψηφίου: 
•Απαραίτητο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ στον τομέα  
της πληροφορικής 
•Άριστες γνώσεις εγκατάστασης και διαχείρισης 
Windows Servers και Workstations 
•Άριστες γνώσεις Active Directory 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Εμπειρία σε ανίχνευση βλαβών μηχανογραφικού 
εξοπλισμού 
•Γνώσεις σε σχεδιασμό και υλοποίηση δικτύων 
(routers & switches, firewalls, antivirus κλπ.) 
•Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές  
ικανότητες, πνεύμα συνεργασίας 
•Ικανότητα εκπαίδευσης χρηστών 
•Δυνατότητα μετακίνησης εντός και εκτός  
Ελλάδος 
•Ηλικία έως 29 ετών  
Αντικείμενο: 

•Η καθημερινή επίβλεψη των συστημάτων 
hardware - software και η τήρηση Backup 
•O σχεδιασμός, η υλοποίηση και η διαχείριση 
τοπικού δικτύου 
•Η εγκατάσταση και παραμετροποίηση εφαρμογών 
•Η τεχνική υποστήριξη χρηστών και καταστημάτων 
της εταιρείας  
Επιθυμητές γνώσεις: 
•Λειτουργικά συστήματα Mac OS X 
•Ιταλική γλώσσα 
•Τηλεφωνικά κέντρα Alcatel  
Προσφέρονται ικανοποιητικές αποδοχές,  
προοπτικές εξέλιξης σε ένα μεγάλο όμιλο  
και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Στείλε το βιογραφικό σου υπόψη κας Χρήστου 
Νικολέττας, μέσω e-mail στο: info@fashionbox.gr 
ή μέσω fax στο 210 2703503.Η FAMAR Α.Β.Ε. ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, με ηγετική θέση στο χώρο 

της παραγωγής φαρμάκων και καλλυντικών, ζητά να προσλάβει για το εργοστάσιο φαρμακευτικών 
στον Αυλώνα:

Υπεύθυνος Μικροβιολογικού Εργαστηρίου  
Ελέγχου Φαρμάκων - Αυλώνα (QCO_112014]

Ο/η κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον quality 
control manager και θα είναι υπεύθυνος/ή για την 
εύρυθμη λειτουργία του τομέα ευθύνης του/της και 
θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:

•Διαχείριση προγράμματος αναλύσεων. 
•Έλεγχο και επιβεβαίωση της αξιοπιστίας  
των πραγματοποιούμενων αναλύσεων.  
•Διασφάλιση συμμόρφωσης του QC  
με τις απαιτήσεις GMP και ΕΟΦ. 
•Έκδοση προδιαγραφών και διαδικασιών  
που αφορούν το τμήμα QC. 
•Αξιολόγηση και έλεγχο των αναλυτών  
του τμήματος  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος βιολόγος 

•Εμπειρία 2 - 5 ετών, σε αντίστοιχη θέση  
σε εργαστήριο ποιοτικού έλεγχου, φαρμάκων  
και τροφίμων 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. 
•Εξοικείωση με εμπορικά πακέτα Η/Υ (Εxcel, 
Word, Power Point). Γνώση SAP επιθυμητή 
•Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες  
Προσφέρουμε: 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης  
σε πολυεθνικό περιβάλλον 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη  
Αποστολή βιογραφικών στο παρακάτω  
link: http://famarforms.applymycv.gr/mainsite/
careers.html

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

Office Administrator  
(ADM/1014)

Responsibilities 
•Full range of secretarial 
support services 
•Communication with clients 
and suppliers 
•Preparation of clients’ 
agreements and invoices 
•Close collaboration with  
the sales and IT department 
for preparation of budgets  
and forecasts 
•Co-ordination and 
implementation of internal 
and external office tasks 
(e.g., payments, banks, public 
services, office supplies) 
•Co-ordination of monthly  
and yearly accounting closing 
and reconciliation 
•Preparation of management 

reports  
Required qualifications 
•Degree in business 
management, finance, 
administration or other related 
subjects 
•Native or near-native fluency 
in both Greek and English  
is of key importance 
•Basic accounting knowledge 
is a plus 
•Minimum working experience 
of at least 2 years 
•Excellent secretarial and 
organizational skills 
•Positive and enthusiastic 
attitude 
•Time management skills  
& effective prioritization  
and multi-tasking 

•Attention to detail 
•Strong work ethics 
•Immediate availability  
Note-interviews will  
be carried out in English 
& Greek-only short listed 
applicants will be notified.  
DREAMTECH offers 
competitive compensation 
package, a friendly working 
environment and excellent 
prospects for career 
development.  
We seek to fill-in this 
position immediately.  
Please send your CV  
with attached photo  
to the following e-mail:  
hr@dreamtech.gr

EVOUS Ε.Π.Ε.
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ EVOUS Ε.Π.Ε. ζητεί για το κατάστημά της στο Χαλάνδρι:

Πωλήτριες Λιανικής 
για Μερική Απασχόληση

Τυπικά προσόντα: 
•Απόφοιτος/η λυκείου 
•Γνώση αγγλικών & βασικών 
εφαρμογών microsoft office 
•Δυναμική & ευχάριστη  
παρουσία, ευχέρεια λόγου  
& επικοινωνίας 
•Ηλικία έως 25 ετών 

•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Προϋπηρεσία στο χώρο  
της ένδυσης & υπόδησης  
απαραίτητη  
Προσφέρονται: 
•Βασικός μισθός με προοπτικές 
βελτίωσης βάσει επίτευξης 
στόχων 

•Ευχάριστο & δυναμικό  
εργασιακό περιβάλλον  
με δυνατότητες περαιτέρω 
εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών 
υπόψη κας Μαρίας Καπνιά, 
e-mail: evous@otenet.gr,  
φαξ: 210 6741011

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

Theaward-winning The Romanos, a Luxury Collection Resort and The Westin Resort Costa Navarino 
are seeking for a:

Human Resources Coordinator  
(Ref. Code: HRC.15) 

Who will support the human resources department of two five star hotels, reporting directly to the 
Human Resources Manager. It is critical that the successful candidate has great attention to detail, 
good organizational skills with a high ability to multitask and meet all deadlines. She/he must also 
have a calm, pleasant and unflappable manner. The main task is to support all aspects of the hiring 
process and maintain all matters relating to administration in a confidential and professional manner.

Being part of our human resources team you 
will: 
•maintain an efficient and accurate hiring 
process 
•monitor the expiration of all labour contracts 
and to ensure that all contacts are renewed or 
terminated on time 
•administrer and handle of all associates issues 
(i.e leaves, absences, time schedules) 
•monitor all rosters and communicate with all 
relevant public authorities 
•collect, gather, prepare and input all 
associates’ payroll details to payroll software 
•maintain personnel files 
•actively assist in the hiring and end of contract 
process 
•assist in the organization and implementation 
of associate functions  
and events  
To be successful in this role you will have: 
•3-5 years relevant HR experience ideally  
in the hospitality industry 
•AEI or TEI degree in business, tourism  
or related field 

•strong administration skills and an eye  
for detail 
•be able to work independently and as part  
of a team 
•knowledge of Greek labour and Insurance law 
•proper communication etiquette in both Greek 
and English 
•excellent interpersonal and communication 
skills 
•proficiency in Word, Excel, Email and Internet 
applications  
Costa Navarino offers: 
•Chance to be developed within the most 
innovative operator of lifestyle hospitality 
brands in the world. 
•Οn-going training opportunities 
•Accommodation in the vicinity of Navarino 
Dunes (for non - Messinian residents) 
•Meals within the premise. 
•Private medical plan. 
•Use of Navarino Dunes facilities, according  
to the relevant policies.  
CVs to be sent at: Career@costanavarino.com



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο, πτυχιούχος με πρόσφατη πο-
λυετή εμπειρία και καλή γνώση σε τήρηση όλων 
των λογιστικών βιβλίων, μισθοδοσία ΦΜΥ κλπ 
και γενικά όλων των εργασιών. Βιογραφικά στο 
e-mail: tirlogic@yahoo.gr.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στη Δάφνη ζητεί Βοηθό 
Λογιστή για πλήρης απασχόληση, γνώσεις λο-
γιστικών προγραμμάτων Data Communication, 
κάρτα ανεργίας σε ισχύ. Βιογραφικά στο e-mail: 
taxsyst1@otenet.gr.

ΝΕΑ ζητείται με γνώσεις λογιστικής για Γ’ κατη-
γορίας βιβλία και δίπλωμα αυτοκινήτου, περιοχή 
Αρτέμιδα. Τηλ: 6987 152004.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με εμπειρία τουλάχι-
στον 3 χρόνων, γνώσεις λογιστικών προγραμμά-
των και γνώσεις μισθοδοσίας για τη στελέχωση 
λογιστικής εταιρίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
logistiki.etaireia@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογίστρια με γνώσεις σε βιβλία Γ’ κατη-
γορίας, δηλώσεις εταιριών και φυσικών προσώπων. 
Βιογραφικά στο e-mail: forosgs@otenet.gr.

ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην Παιανία ζητείται Βοηθός 
Λογιστή. Βιογραφικά στο e-mail: accounting@
elvan.gr.

ΟΜΙΛΟΣ εκδοτικός, ζητεί Συγγραφείς για οικο-
νομικά, λογιστικά και νομικά βιβλία. Τηλ: 210 
3630271, 6977 210549.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Λογιστής και Βοηθός Λογιστή με 
γνώσεις Αγγλικών, κεφαλαίου 5 και γνώσεις 
Η/Υ (word, excel). Προϋπηρεσία απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: sales@linodiet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από εταιρία στην Περαία με αντικεί-
μενο λογιστικές-διαφημιστικές-συμβουλευτικές 
υπηρεσίες. Επιτυχούσα voucher. Επικοινωνιακές 
ικανότητες, βασικές γνώσεις λογιστικής. Σπουδές: 
οργάνωση-διοίκηση επιχειρήσεων-χρηματοοικο-
νομικά-οικονομικό μάρκετινγκ. Πρόσληψη μετά τη 
λήξη του προγράμματος. E-mail με φωτογραφία: 
tax.advert@gmail.com.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητεί νέο -α, Βοηθό Λογι-
στή. Γνώσεις λογιστικών προγραμμάτων data 
communication, singular logic, H/Y, κάρτα 
ανεργίας σε ισχύ. Βιογραφικά στο e-mail: mail@
dimitrioutasos.gr, τηλ: 210 6204211.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστού, ζητείται με άριστα Αγγλικά. 
Τηλ: 211 2213875.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή, νέος, με πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ ζη-
τείται από εταιρία με έδρα το Αιγάλεω. Μισθός 
800€. Τηλ: 210 3417333.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής με 2ετή εμπειρία. Προσφέ-
ρεται βασικός μισθός και ασφάλιση συν bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: xkmass@yahoo.gr.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία στη Δυτική Θεσσαλονίκη 
ζητά Υπάλληλο Υπεύθυνο Διαχείρισης Παραγγε-
λιών και με λογιστικές δραστηριότητες (έκδοση 
τιμολογίων, καταχώρηση εξόδων). Άριστη γνώση 
Αγγλικών, Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ και προαιρετική η γνώ-
ση Γερμανικών. E-mail: cnthellas@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Υπάλληλος Τιμολόγησης 
και Παραγγελιοληψίας με γνώσεις λογιστικής, 
Αγγλικής, Η/Υ. Ικανοποιητικές αποδοχές. Βιο-
γραφικά: personnelstr@gmail.com, κωδ: csr.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία καλλυντικών ζητά άτομο για 
Βοηθό Λογιστηρίου με απαραίτητη γνώση MS 
Office και Proficiency. Περιοχή Άγιος Ιωάννης 
Ρέντης. E-mail: info@gavrilisgroup.eu.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ιατρικών ειδών στον Λαγκαδά 
ζητείται Βοηθός Λογιστή με εμπειρία, γνώση 
softone, Αγγλικά και δεξιότητα στην επικοινωνία. 
Βιογραφικά στο e-mail: vkak@otenet.gr.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ αυτοκινήτων ζητεί Βοηθό Λο-
γιστή -τρια με προϋπηρεσία τουλάχιστον 8ετή σε 
βιβλία Γ’κατηγορίας, με όρεξη για μάθηση και 
εξέλιξη. Βιογραφικά στο e-mail: info@filosidis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από εταιρεία παρο-
χής υπηρεσιών, περιοχή Μαρκόπουλο Αττικής, 
για πλήρης απασχόληση με γνώσεις εμπορικής 
διαχείρισης (τιμολόγηση κλπ). Βιογραφικά στο 
e-mail: p_margie@hotmail.com.

Οικονομικά Στελέχη - Ελεγκτές 
- Φοροτεχνικοί
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία τροφίμων ζητεί Υπάλληλο 
με πολύ καλές γνώσεις Αγγλικής γλώσσας και 
υπολογιστών, κάτοχο διπλώματος αυτοκινήτου, για 
πλήρη απασχόληση. Επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ Οικομι-
κής κατεύθυνσης. Ε-mail: anelixiltd@gmail.com.

ΕΞ.Υ.Π.Π. ζητά για Πρακτική Άσκηση άνεργους 
νέους, Πτυχιούχους που έχουν Κατεύθυνση στο 
Marketing, Οικονομική Κατεύθυνση, Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, με πρόγραμμα «Επιταγής Εισό-
δου για άνεργους έως 29 ετών. E-mail: info@
safebusiness.gr, τηλ: 210 9609415.

ΕΤΑΙΡΙΑ Συμβούλων επιχειρήσεων ζητεί Πτυχιούχο 
Οικονομικών Επιστημών με άριστη γνώση Αγγλι-
κών και Η/Υ. Τηλ: 211 1097120, 210 9733846.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ όμιλος ζητά Απόφοιτο ΑΕΙ Οικονομικής 
Κατεύθυνσης, με γνώση λογιστικής, φορολογικής 
εργατικής νομοθεσίας. Μεταπτυχιακός τίτλος 
επιθυμητός, γνώση Η/Υ.E-mail με φωτογραφία: 
gratsikas.biotypos@gmail.com.

ΣΤΕΛΕΧΗ Διοίκησης με εμπειρία 2 ετών σε 
Οικονομικά, Management, Επικοινωνία, Χρη-
ματοοικονομικά, Ασφαλιστικά. Γερμανικά ως 
μητρική γλώσσα. Τέσσερα άτομα θα στελεχώσουν 
θυγατρική Γερμανικού ομίλου σε χρηματομε-
σιτικές υπηρεσίες. Αλεξανδρούπολη. E-mail: 
foutzitzis@blueschild.com.

 

Χρηματοοικονομικά -  
Ασφαλιστικά - Real Estate
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα φιλόδοξα και δραστήρια για 
συνεργασία στον κλάδο των ασφαλίσεων και των 
λογιστικών υπηρεσιών. Βιογραφικά στο e-mail: 
taxinterest@yahoo.com, τηλ: 6977 060627.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί έμμισθους Συμβούλους Ακινήτων 
για εργασία στο κέντρο και Νότια Προάστια. Προϋ-
πηρεσία απαραίτητη, μπόνους. Παρέχεται εκπαίδευ-
ση-σεμινάρια, δυνατότητα και εκτός έδρας. E-mail: 
info@marylandproperties.gr, fax: 210 8001339.

ΑΝΑΛΥΤΕΣ από εταιρία χρηματοοικονομικών 
προϊόντων, ζητούνται, για μερική απασχόληση. 
Προϋπηρεσία σε οικονομικά - ασφαλιστικά επι-
θυμητή όχι απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
bsathens@gmail.com, τηλ: 6973 293899.

ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ όμιλος ζητάει έμπειρο 
Ασφαλιστικό Σύμβουλο για εποπτεία έτοιμης 
ομάδας πωλήσεων. Απαραίτητη τουλάχιστον 
πενταετής εμπειρία στο χώρο. Παροχές βάσει 
κανονισμού πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
pros.tmima@gmail.com.

ΤΟ ΜΕΣΙΤΙΚΟ-Κατασκευαστική Λιολίδης αναζητά 
Μεσίτη /τρια για στελέχωση του γραφείου της 
στη Θεσσαλονίκη προσφέροντας ενημερωμένο 
χαρτοφυλάκιο ακινήτων και καθημερινό πελα-
τολόγιο. Βιογραφικά στο e-mail: info@liolidis.
gr, τηλ: 2310 420002.

ΣΤΕΛΕΧΗ Διοίκησης με εμπειρία 2 ετών σε 
Οικονομικά, Management, Επικοινωνία, Χρη-
ματοοικονομικά, Ασφαλιστικά. Γερμανικά ως 
μητρική γλώσσα. Τέσσερα άτομα θα στελεχώσουν 
θυγατρική Γερμανικού ομίλου σε χρηματομε-
σιτικές υπηρεσίες. Αλεξανδρούπολη. E-mail: 
foutzitzis@blueschild.com.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται από μεγάλη ασφαλιστική 
εταιρία για τη θέση του Ασφαλιστικού Συμβού-
λου. Πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ. Συζητήσιμη. Βιογραφικά 
στο e-mail: okaros@ethniki-asfalistiki.gr, τηλ: 
210 9986623, ώρες επικοινωνίας 10:00-20:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι και Πωλη-
τές γενικότερα, που να θέλουν να αξιοποιήσουν 
το πελατολόγιο τους, για συνεργασία με συνε-
ταιρισμό. Βιογραφικά στο e-mail: k.skourtas@
globalassociation.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ασφαλιστικός Σύμβουλος για συνερ-
γασία με εταιρία μεσιτών ασφάλισης. Βιογραφικά 
στο e-mail: xkmass@yahoo.gr.

MEDUSA is a leading insurance and legal support 
team handling and promoting innovative insurance 
solutions.If you’re looking for a challenging career. 
CVs: medusaservice@gmail.com.

Η FLEXIPHASMA συνεργάζεται με τους μεγα-
λύτερους, είσαι Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής 
έλα να συνεργαστούμε στο Cross Sales και στο 
Financial Planning. Βιογραφικά στο e-mail: 
flaxiphasma@gmail.com.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ζητά πρώην ή νυν Τραπεζικούς 
και άτομα με εμπειρίες στις επενδύσεις κεφαλαίων, 
για τη στελέχωση μονάδας του εξειδικευμένης στο 
χώρο των επενδύσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
tsakiris1958@gmail.com, κα Τσακίρη.

Τεχνικοί και Μηχανικοί Η/Υ - 
Δικτύων - Τηλεπικοινωνιών
ΕΤΑΙΡΙΑ Μάικροκουεστ Βορείου Ελλάδος ΕΠΕ, 
πληροφορικής στη Θεσσαλονίκη ζητά Τεχνικό 
Η/Υ για on site υποστήριξη σε H/W και δίκτυα 
πελατών, κάτοχο διπλώματος αυτοκινήτου και 
μηχανής απαραίτητα. E-mail: hr@microquest.
gr, fax: 210 9531001, κωδ: FE11/14.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Laptop για μεγάλη εταιρία 
πληροφορικής στη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία 3 έτη στο κλάδο τουλάχιστον. 
Άριστη γνώση Hardware, Software και Αγγλι-
κών. Βιογραφικά στο e-mail: info@pcrama.gr.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία ζητά Συνεργάτη Ι.Τ. για τεχνική 
και δικτυακή υποστήριξη (help desk). Γνώσεις php, 
javascript, AspVB επιθυμητές, αλλά όχι απαραί-
τητες. E-mail: hr@compupress.gr, κωδ: ΙΤ1114.

ΑΤΟΜΟ έμπειρο, με γνώσεις επισκευής κινητών, 
smart phones, tablets και Η/Υ όλων των επω-
νύμων και μη κατασκευαστών, ζητείται. Αμοιβή 
συζητήσιμη. Τηλ: 6973 434464.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τεχνικοί υπολογιστών - δικτύων 
από εταιρία στον Έβρο. Γνώσεις windows server, 
επισκευές hardware software, εγκαταστάσεις 
δικτύων-καλωδιώσεων, μηχανογράφηση. Απαραί-
τητη προϋπηρεσία, δίπλωμα μηχανής-αυτοκινήτου. 
Βιογραφικά στο e-mail: job.thraki@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Η/Υ με προϋπηρεσία, για 
εταιρία πληροφορικής με έδρα την Αργυρού-
πολη, Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής, με 

γνώσεις Microsoft, δίκτυα Η/Υ κλπ. Δίπλωμα 
μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου. E-mail: info@
team4web.gr.

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ με εμπειρία, ζητούνται, από εταιρία 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη για άμεση πρόσληψη. 
Τηλ: 210 9712940, 211 1097123.

ZHTEITAI Μηχανικός Φυσικής Σχεδίασης (back-
end) για ανάπτυξη ψηφιακών και αναλογικών/
μικτού-σήματος ASIC και SoC. Εμπειρία επιθυμητή 
σε: σύνθεση, ανάλυση χρονισμού, DFT,layout, 
χωροθέτηση, επαλήθευση σχεδιασμού, τεχνικές 
συσκευασίας. E-mail: anna@isd.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ISD SA ζητά Μηχανικό Λογισμικού 
Συστήματος με πτυχίο Πληροφορικής, πολύ καλή 
γνώση γλώσσας προγραμματισμού C/CC+, Linux 
και Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: 
anna@isd.gr , τηλ : 210 6895115.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός σε συνεργείο ταχογράφων 
για service. Απαιτούνται Αγγλικά, χρήση Η/Υ, 
δίπλωμα αυτοκινήτου. Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@tachohellas.gr.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Κατασκευής Ιστοσελίδας ζητείται για 
κατασκευή ιστοσελίδας ηλεκτρονικού καταστή-
ματος. Τηλ: 6938 285535.

H MICRONET Α.Ε. ζητά Τεχνικό Η/Υ, με 2ετή 
προϋπηρεσία. Άριστες γνώσεις υποστήριξης Η/Υ, 
δικτύων, περιφερειακών, εγκαταστάσεις λογισμι-
κών. Βιογραφικά στο e-mail: info@micronet.gr.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Χαλ-
κίδα αναζητά έμπειρους Μηχανικούς Η/Υ και 
Προγραμματιστές ΑΕΙ. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimgian@otenet.gr, fax: 2221 034914.

JOOMLA Εxperts ή Junior Experts, ακόμη και 
Φοιτητές ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΕΜΠ, ζητούνται από εταιρία 
για ανάπτυξη και συντήρηση ιστοσελίδων, ημι-
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: gr.public.
jobs@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. Εκπληρω-
μένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, Απόφοιτος 
AEI-TEI Τηλεπικοινωνιακού Κλάδου υπεύθυνος 
για τη μελέτη, εκτέλεση εντολών εργασίας, παρα-
μετροποίησης, έλεγχο λειτουργίας σε σταθμούς 
κινητής τηλεφωνίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
maria.papanikolaou@group-egnatia.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής λύσεων πληροφορικής, ενδι-
αφέρεται για Σύμβουλο/Τεχνικό Παραμετροποίη-
σης Υποστήριξης Εφαρμογής ERP-SoftOne στην 
περιοχή της Θεσσαλονίκης. Προσόντα: Πτυχίο 
Τεχνολογικής-Οικονομικής Κατεύθυνσης, εμπειρία 
σε παραμετροποίηση/υποστήριξη προγράμματος 
ERP, γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
hrthes@gmail.com.

Προγραμματιστές - Αναλυτές - 
Ανάπτυξη Εφαρμογών Web
ΝΕΟΣ με γνώσεις Πληροφορικής, με ή χωρίς 
πτυχίο, ζητείται για συμμετοχή σε 3μελή ομάδα 
game Developers. Τηλ: 6947 324122.

C++ DEVELOPER ζητείται από την Pulse 
Microsystems Ltd. για τη στελέχωση της ομάδας 
της στη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητα: C++, MFC, 
πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Αγγλικά, στρα-
τιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες. Επιθυμητά 
προσόντα: Εργασιακή εμπειρία. E-mail: jobs@
pulsemicro.com, κωδ: cd.

.NET WEB DEVELOPER ζητείται από την Pulse 
Microsystems Ltd. για τη στελέχωση της ομά-
δας της στη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητα: C#-.
NET-HTML5-JavaScript-πτυχίο τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης-Αγγλικά, στρατιωτικές υποχρεώσεις 
εκπληρωμένες. Επιθυμητά προσόντα: Εργασια-
κή εμπειρία-ASP.NET MVC-jQuery-AngularJS/
KnockoutJS-MS SQL-MySQL. E-mail: jobs@
pulsemicro.com, κωδ: wd.

Η CICICOM LTD ζητά Junior Mobile Applications 
Developer (iOS/Android). Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@cicicom.gr.

ΑΠΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ανώνυμη εταιρία ζητείται, I.T. 
με γνώσεις Active Directory, Exchange Server, 
Wireless Networks, Linux Firewalling, SQL, HTML, 
Joomla και γνώσεις οπτικοακουστικών. Βιογρα-
φικά στο e-mail: ets.it@events.gr, 210 9880032.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία αναζητά Web Developer 
με εμπειρία και γνώση σε joomla, wordpress ή 
drupal, δυνατότητα κατασκευής custom website 
και εξειδικευμένων εφαρμογών (mobile και 
facebook applications). Βιογραφικά στο e-mail: 
info@helloadv.gr.

JUNIOR Web Developer .NET Marpoint Ltd. 
Advanced knowledge of C# for development 
of Web applications (MVC), knowledge of HTML5 
and CSS 3Minimum of 1 year experience. CVs: 
info@marpoint.gr.

ΝΕΕΣ -οι ζητούνται από εταιρία πληροφορικής 
για ψηφιοποίηση εγγράφων (scanning) και κα-
ταχώρηση δεδομένων (data entry). Βιογραφικά 
στο e-mail: scan.prj.cv@gmail.com.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ Πληροφορικής ζητείται για συνερ-
γασία. Τηλ: 6945 039520.

ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ Πληροφορικής, ζητείται για 4ωρη 
διαδικτυακή εργασία στο σπίτι. Τηλ: 6945 039520.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία αναζητά Web Developer 
με εμπειρία και γνώση σε Joomla, WordPress ή 
Drupal, δυνατότητα κατασκευής custom website 
και εξειδικευμένων εφαρμογών (mobile και 
facebook applications). Βιογραφικά στο e-mail: 
info@helloadv.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Developer με γνώσεις Wordpress, με 
2ετή εμπειρία και επίδειξη portfolio, πολύ καλή 
γνώση HTML5, JavaScript, JQuery και CSS3, 
Responsive web design, Adobe Photoshop, CMS 
και e-commerce. E-mail: stefanos@flipside.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής λύσεων πληροφορικής, ενδι-
αφέρεται για Σύμβουλο/Τεχνικό Παραμετροποίη-
σης Υποστήριξης Εφαρμογής ERP-SoftOne στην 
περιοχή της Θεσσαλονίκης. Προσόντα: Πτυχίο 
Τεχνολογικής-Οικονομικής Κατεύθυνσης, εμπειρία 
σε παραμετροποίηση/υποστήριξη προγράμματος 
ERP, γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
hrthes@gmail.com.

GENERAL experience 3 years, MVC framework, 
REST API web services, PHP 5 object orientated 
programming, Mysql, Ajax/JavaScript, HTML 
5 and CSS, application security. CVs: jobs@
ideaseven.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής με συμμετοχή σε πολλά 
διεθνή projects, αναζητά Προγραμματιστή C#, 
κάτοχο MSc Πληροφορικής με εμπειρία σε C#. 
Γνώσεις σε java/php/.NET/SQL/MATLAB/Parallel 
Programming, κρίνονται θετικά. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@proptimality.gr.

WEB Developer, εταιρία επιθυμεί να προσλάβει ή να 
συνεργαστεί με έμπειρο Προγραμματιστή, MAGENTO, 
HTML5, PHP, MySQL, JQUERY. Βιογραφικά στο 
e-mail: jobs@pret-a-beaute.com, κωδ: dev.

WEB Developer Wordpress ζητείται για κατασκευή 
ιστοσελίδων. Γνώσεις plugin, theme debugging, 
customization. Καλή γνώση php, html/css, js, 
WordPress Framework (custom posts, shortcodes, 
widgets). Γνώση Photoshop, εμπειρία Responsive 
Design. E-mail: human@webfuture.gr.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητά Προγραμματιστή. Επιθυμητή 
γνώση: .net, c++, Entity Framework, MS-SQL. Τηλ: 
2315 509090, ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΙΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ζητείται με άριστες γνώ-
σεις wed develoment για πλήρης απασχόλη-
ση. Περιβάλλον συνεργασίας με δυνατότητες 
εξέλιξης. Οικονομικές απολαβές ανάλογες των 
προσόντων. Απαραίτητη εμπειρία με συστατικές 
επιστολές. Δεκτές μόνο σοβαρές προτάσεις. 
Ε-mail: kalami789@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα για θέση εργασίας, Joomla 
Web Designer/Developer. Μόνιμη εργασία - απο-
δοχές. Βιογραφικά στο e-mail: hr@agorainfo.net.

ΕΤΑΙΡΙΑ τηλεπικοινωνιών ζητεί Φοιτητή -τρια 
πληροφορικής για μακροπρόθεσμη συνεργασία. 
Τηλ: 210 9712940.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί για συνεργασία Web Developer 
με γνώση C#, ASP.NET Framework 4 - 4.5, SQL 
Server, ADO.NET, Javascript, Jquery, Json, 
Restfull Web Services. Βιογραφικά στο e-mail: 
segreteria@edilingua.it, fax: 210 5758903.

H MICRONET Α.Ε. ζητά Τεχνικό Η/Υ, με 2ετή 
προϋπηρεσία. Άριστες γνώσεις υποστήριξης 
Η/Υ, δικτύων, περιφερειακών, εγκαταστάσεις 
λογισμικών. Βιογραφικά στο e-mail: info@
micronet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Systems Engineer για πλήρης απα-
σχόληση σε εταιρία πληροφορικής, για ανάπτυξη 
in-house εφαρμογών. Απαραιτητές γνώσεις: C #, 
C ++. Βιογραφικά στο e-mail: info@dcs.com.gr.

ΤΜΗΜΑ υποστήριξης εταιρίας πληροφορικής 
στην Αθήνα, ζητά άτομα. Απαραίτητες προϋπο-
θέσεις: ΑΕΙ/ΤΕΙ, Αγγλικά, δίπλωμα οδήγησης, 
Windows 7/8 Server, databases. Προϋπηρεσία σε 
υποστήριξη Η/Υ, POS, HELP-DESK, δυνατότητα 
μετακινήσεων, αμοιβή αναλόγως προσόντων. 
E-mail: cv@smartware.gr.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ERP από εταιρία πληροφορικής 
αντιπρόσωπος της Singular Logic, ζητείται 
για υποστήριξη και στελέχωση του τμήματος. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία 2ετή. Παρέχεται ικα-
νοποιητικό πακέτο αποδοχών. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@ntsgtoup.gr.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί νέες -ους 
Πτυχιούχους Προγραμματιστές με άριστες γνώσεις 
γραφιστικής για Πρακτική Άσκηση. Απαραίτητη 
γνώση php και mysql. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@ellinikesekdoseis.gr, κωδ: «ΠΠ».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ζητείται από εταιρία 
πληροφορικής. Ιδιαίτερα έμπειρος σε vb και 
περιβάλλον Ms-Sql, επιθυμητή εμπειρία σε 
ERM συστήματα, πλήρης απασχόληση, Αθήνα - 
Αμπελόκηποι. E-mail: mkontelli@emrp.gr, τηλ: 
210 6990475, ώρες επικοινωνίας 10:00-18:00.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Χαλ-
κίδα αναζητά έμπειρους Μηχανικούς Η/Υ και 
Προγραμματιστές ΑΕΙ. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimgian@otenet.gr, fax: 2221 034914.

WEB Developers Πτυχιούχοι, πολύ έμπειροι-
αποτελεσματικοί (plug and play) σε PHP-CSS3-
HTML5-mysql-jqueries-SEO, Αγγλικά, να κατα-
σκευάζουν οι ίδιοι εξ αρχής custom λογισμικών/

έργων, και να επιλέγουν/οργανώνουν/ελέγχουν 
προγραμματιστές. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: jobslinks1@gmail.com, κωδ: SPsk.

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

Γραφίστες - Διακόσμηση -  
Τέχνες - Δημιουργικό
ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητείται Πατρονίστ με σχετική προ-
ϋπηρεσία. Άριστη γνώση ηλεκτρονικού πατρόν 
σύστημα Lectra. Καλή γνώση Η/Υ και Αγγλι-
κών. Βιογραφικά στο e-mail: patronist2014@
gmail.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Pentagon AE, ζητά Γραφίστα για πλήρη, 
πενθήμερη απασχόληση με αρχικό μισθό 700€ στο 
Καλοχώρι. Απαραίτητη η άριστη γνώση Αγγλικών 
και σχεδιαστικών προγραμμάτων. Βιογραφικά 
στο e-mail: viografika.ae@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας από δημιουργικό γραφείο 
- διαφημιστική εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@playgroundstudio.gr, τηλ: 211 2145055.

ΜΟΥΣΙΚΗ μπουζούκι και κιθάρα, ζητούνται για 
3ωρο πρόγραμμα Παρασκευή Σάββατο, βράδυ, σε 
ταβέρνα στην Αγία Παρασκευή, ημερομίσθιο 25€ 
ανά άτομο. Τηλ: 6944 594407, 210 6004724.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Ηθοποιούς, στα Βόρεια Προάστια. 
5θήμερη απασχόληση, για εξυπηρέτηση πελατών 
μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Τηλ: 210 8020550, 
6948 668984.

ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ ζητείται από κατασκευαστική εταιρία. 
Τηλ: 6977 841543.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ζητείται με γνώσεις δημοσίων 
σχέσεων και marketing, για να αναλάβει το 
διαφημιστικό τμήμα και το τμήμα προώθησης 
των επίπλων της εταιρίας. E-mail: log@eurosofa.
gr, τηλ: 210 8227564.

ΑΤΟΜΟ ζητείται ως Βοηθός Μοδίστρας σε ρα-
φείο, για ξήλωμα και σίδερο. Τηλ: 210 6753886.

Α.Ε.Β.Ε. ζητεί να προσλάβει Σχεδιάστρια Κοσμή-
ματος και Αξεσουάρ. Απαραίτητη η προϋπηρεσία 
και εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά 
και ενδεικτικές εργασίες στο e-mail: admin@
nikolisgroup.com.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία ζητά Συνεργάτη για δημιουργία 
TV spots DVD Authoring στο PC. Απαραίτητη καλή 
γνώση προγραμμάτων Premiere, After Effects, 
Avid και συναφών εργαλείων. Βιογραφικά στο 
e-mail: annak@compupress.gr, κωδ: TVPC1114.

ΟΜΙΛΟΣ επιχειρήσεων ζητεί να προσλάβει άτομα 
με Voucher για marketing και επικοινωνία, Γρα-
φίστα και Γραμματειακή Υποστήριξη. Βιογραφικά 
στο e-mail: dalla@maestrogroup.gr.

ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ Χειριστής Offset για GTO και 
Roland ζητείται για μόνιμη εργασία. Περιοχή 
Πάτρα. Τηλ: 210 9733846, 211 1097143.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καλλιτέχνες-Τραγουδιστές-Συ-
γκροτήματα με έντεχνο-ροκ-ποπ ρεπερτόριο, για 
συνεργασία σε μουσικές σκηνές-εκδηλώσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: rockmelodieswebradio@
gmail.com.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία στο Κορωπί ζητά 2 Χειριστές 
Εκτυπωτικών Μηχανών, Απόφοιτους ΤΕΙ. Βιο-
γραφικά στο e-mail: valexop@kylindri.gr, κος 
Καραγιάννης Βασίλης.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ, Πατρονίστ έμπειρη ζητείται από 
βιοτεχνία γυναικείων ενδυμάτων. Περιοχή 
Κολωνός. Τηλ: 210 9733846, 211 1097136.

ΤΑΒΕΡΝΑ μουσική στη Σαντορίνη ζητεί Μου-
σικό Σχήμα για ρεμπέτικο ή έντεχνο. Τηλ: 2286 
023736, 6944 782108.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Animators - Entertainers, 800 θέσεις 
σε νησιά της Ισπανίας, Αγγλική γλώσσα, εμπει-
ρία σε ομαδικές δραστηριότητες, κρουαζιέρες, 
κατασκηνώσεις. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Ράφτης, για μερική απα-
σχόληση από βιοτεχνία αθλητικών ειδών. 
Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση χειρισμού σε 
τιγκέλι, κοπτοράπτη, γαζωτική. Περιοχή Άνω 
Ιλίσια. Βιογραφικά στο e-mail: replicatshirts.
gr@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τυπογράφος στη Λέσβο. Αρμοδιότη-
τες: εμφάνιση τσίγκων (CTP), υλοποίηση SET-UP 
μηχανής, προετοιμασία της επόμενης εργασίας, 
συντήρηση (λίπανση-γρασάρισμα-καθαριότητα 
μηχανών), φινίρισμα παραγωγής (δίπλωμα-σε-
λιδοποίηση-βιβλιοδεσία), καθαριότητα περιβάλ-
λοντος χώρου. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: foris@foris.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ στο Καλοχώρι, ζητα Γραφίστα για 
το τμήμα σχεδιασμού-εισαγωγών. Απαραίτητες 
οι πολύ καλές γνώσεις γραφιστικής Adobe suite 
(Photoshop, illustrator, InDesign), 3D Design, 
οργάνωση, συνέπεια, γνώση Αγγλικών. E-mail: 
viografika.ae@gmail.com.

συνέχεια στη σελ. 24

Prime Holiday Club - a new travel agency in Limassol - Cyprus is seeking to recruit:

Ticketing Manager
Requirements: 
•Higher education 
•Work experience in a similar position 
•Knowledge of russian language is a must 
•Perfect knowledge of booking system 
GALILEO, SABRE, AMADEUS  
(at least one is a must) 

•Knowledge of english language and diploma 
IATA will be considered as an advantage  
Terms and conditions: 
•Salary & bonus  
Send your CV marked “Ticketing Manager” to 
the following e-mail: hr@prime-property.com

Sales Engineer
Η InEdu, θυγατρική εταιρία της SiEBEN, παρέχει καινοτόμες λύσεις πληροφορικής και συμβουλευτικές 
υπηρεσίες σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς με στόχο την επίτευξη των προκλήσεων της ψηφιακής εποχής 
και της ανάδειξης των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.

H InEdu επιθυμεί να προσλάβει Sales Engineer 
με τα κάτωθι προσόντα:  
Απαραίτητα προσόντα 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε τμήμα  
πωλήσεων εταιρίας πληροφορικής ή συναφής 
εμπειρία από το χώρο της εκπαίδευσης 
•Πτυχίο ΑΕΙ 
•Εμπειρία σε πωλήσεις λύσεων πληροφορικής 
(εκπαιδευτικών εφαρμογών ή CRM ή ERP  
ή συναφών λύσεων) 
•Υπολογιστικές δεξιότητες διαχείρισης  
και χρήσης γενικών εφαρμογών και εφαρμογών 
συστήματος (άριστη χρήση Office, CRM) 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Δεξιότητες: επικοινωνία, ομαδικότητα,  
προσήλωση στην επίτευξη στόχων, εξυπηρέτηση 
πελατών και επίλυση προβλημάτων  
Επιθυμητά προσόντα 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 

•Εμπειρία σε πωλήσεις προϊόντων εκπαιδευτικού 
software (LMS, SIS, authoring tools, κλπ) 
•Εμπειρία σε πωλήσεις υπηρεσιών για  
την εκπαίδευση (περιεχομένου e-learning κλπ) 
•Εμπειρία στη σύνταξη προσφορών  
για διαγωνισμούς δημοσίου  
Αρμοδιότητες 
•Οργάνωση πελατολογίου για την ανάπτυξη  
πωλήσεων σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς 
(σχολεία, φροντιστήρια, πανεπιστήμια, σχολές) 
•Ανάλυση αναγκών πελατών, σύνταξη  
προσφορών, διενέργεια επαφών με υποψηφίους 
πελάτες 
•Επίτευξη των προσωπικών στόχων πωλήσεων 
αλλά και του τμήματος 
•Εμπορικό project management έργων  
του τμήματος  
Τα βιογραφικά παρακαλώ πολύ να έρχονται 
στο e-mail: jobs-salesengineer@sieben.gr

H «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.» για τις εγκαταστάσεις της στην Αθήνα ζητά:

Μηχανικούς / Συντηρητές
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ μηχανολογίας 
•Καλή γνώση αγγλικής  
γλώσσας 
•Ηλικία μέχρι 35 ετών 

•Εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις 
•Προϋπηρεσία επιθυμητή

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλού-

νται να στείλουν το βιογραφι-
κό τους σημείωμα στο e-mail: 
mpapagianni@apm.boltongroup.
gr. Όλα τα βιογραφικά θα θεω-
ρηθούν εμπιστευτικά.

Junior Mobile Developer
Η Cicicom Ltd, με έδρα την Αθήνα, ζητά άμεσα Mobile Applications Developer, με όρεξη και μεράκι 
για εργασία και συνεχή εξέλιξη στο χώρο των εφαρμογών για smartphones.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Άριστη γνώση iPhone/iPad 
applications  
•Άριστη γνώση Android 
applications  
•Portfolio με τουλάχιστον μία 
πλήρη και λειτουργική εφαρ-
μογή για κάθε μία  

από τις παραπάνω πλατφόρμες  
•Άριστη γνώση αγγλικών  
•Ικανότητα επικοινωνίας  
και συνεργασίας   
Παρέχονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο  
αποδοχών  
•Δυνατότητες εξέλιξης  

•Σύγχρονο και δημιουργικό 
περιβάλλον εργασίας   
Πρόσθετα προσόντα: 
•Apache Tomcat, php, mysql, 
jquery, html, IP networks  
E-mail επικοινωνίας:  
hr@cicicom.gr

Μηχανικός Φορτηγών 
 Eιδικευμένος σε Xρήση Mercedes-Benz (Axors Actros)

Ο υποψήφιος πρέπει  
να γνωρίζει αγγλικά  
και να είναι διατεθειμένος  
να εγκατασταθεί στην Αφρική 
σε μόνιμη, μακροχρόνια βάση.  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Υψηλό μισθό 
•Επιπλωμένο σπίτι 

•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Ιατρική κάλυψη 
•30 μέρες ετήσια άδεια 
•Ο υποψήφιος θα μπορεί να 
αποταμιεύει $ 2500 μηνιαίως.  
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι 
ειλικρινείς με ομαδικό πνεύμα 
και ηγετικές ικανότητες  

για να μπορεί να οργανώνει 
ένα συνεργείο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
στείλουν το βιογραφικό τους 
στο e-mail: dinakaldis@hotmail.
com ή να επικοινωνήσουν στο 
0030210.8980683 ζητώντας τον 
κύριο Ελευθέριο Καλδή.

Performance Marketing  
Internship - Πρακτική - in Germany

Join Trivago and help shape the future of the world’s largest online hotel search. Work with the 
latest technology and with colleagues from over 60 countries. We believe in personal development 
through flexible, self-directed work and cross-functional opportunities. Enjoy a working environment 
that encourages new ideas, fun and challenging the status quo!

Our display, email and affiliate marketing team (aka display performance marketing) is offering a 
paid internship position to support our advertising efforts in Greece. In this role, you’ll gain hands-on 
experience and insights into our successful global strategy. If you’re looking for an opportunity to 
apply your analytical skills, your passion to learn and your drive to create a lasting effect in the online 
travel industry, then this is your chance to do all that while having lots of fun! We promise that you 
won’t be making copies and fetching coffee during this internship (unless the coffee is for yourself or 
you prefer fetching our weekly beer). If you still like it here and have shown some initiative, there is 
the opportunity to stay beyond the 6-month duration of this internship.

Your tasks: 
•Research, understand, implement and adapt 
trivago’s advertising strategy in Greece. 
•Research and contact new advertising 
partnership opportunities in Greece. 
•Optimize and test landing pages, ad copy, 
campaign audience targeting and creatives 
(images). 
•Set up new display, email and affiliate 
marketing campaigns. 
•Monitor advertising performance of trivago 
advertising accounts on a daily basis.  
Your profile: 
•You are a current student or recent graduate 
looking for a paid internship in Düsseldorf, 
Germany. 
•You speak Greek fluently and have a strong 
firsthand knowledge of the Greek market and 
user behavior, ideally in regards to the online 
travel industry. 
•Your strong analytical and problem-solving 
skills make it easy for you to analyze data 
 and recognize trends. 
•You grasp new concepts easily and can adapt 
your thinking to new information. 
•You become excited about your tasks -  
for your work is more than just a job. 
•You are focused, determined and result driven 
- and are willing to push yourself in order  
to reach your objective. 

•You are skilled in approaching issues with 
creativity and innovation and enjoy thinking 
beyond traditional frameworks.  
What we offer: 
•A pleasant working environment within  
a dynamic and international team. 
•Independent work in an innovative, rapidly 
growing company. 
•Exceptional career opportunities & project 
responsibilities. 
•Fast personal development and a steep 
learning curve. 
•Flat hierarchies and short decision paths. 
•Cross-functional opportunities in project  
and teamwork. 
•Weekly presentations and workshops from 
internal and external speakers to broaden  
our general knowledge. 
•Regular team events, a wide range of sport 
activities, a fridge full of beer and non-alcoholic 
beverages as well as fresh fruit every day.  
Duration: 6 months (paid) 
Starting date: As soon as possible

Please note that Greek language skills 
at native level are required for this 
position. Send your CV to the following 
link: http://www.trivago.com/jobs/
details/778-performance-marketing-greek-
speaker?cip=99060001011265

Web Applications  
Software Developer

Business Process Optimization and Automation in a Document Centric World,  
www.docuclass.com & 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 to the following e-mail: sales.europe@docuclass.com, quoting the reference code 
SC-101. All applications will be treated in strict confidence.



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

ΤΡΙΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 201424
ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ /τρια ζητείται για το δημιουργικό 
τμήμα εταιρίας, με γνώσεις στο packaging, editorial 
καταλόγων, newsletter κ.λ.π. Τηλ: 211 1097169.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗΣ/Στυλίστας ζητείται για πλήρης 
απασχόληση σε υποκατάστημα στο Cosmos Θεσ-
σαλονίκης. Βιτρίνα/κούκλες/επικουρικά/πωλή-
σεις. Προσόντα: Αγγλικά/Βαλκανικές γλώσσες/
μισθός βασικός. Κέντρο εργασίας Foris, Λαγκαδά 
2, Βαρδάρης. E-mail με φωτογραφία: foris@
foris.gr, τηλ: 2310 510360.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Γραφίστας για 12μηνη απα-
σχόληση σε γνωστή εταιρία εκτυπώσεων και 
επιγραφών στη Ρόδο. Βιογραφικά και portfolio 
στο e-mail: fotisgfx@otenet.gr, τηλ: 22410 86400.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας-τρια με προϋπηρεσία του-
λάχιστον 3ετή σε γραφικές τέχνες-ψηφιακές 
εκτυπώσεις-Illustrator, photoshop-in design-
corel draw-Microsoft Office, γνώσεις σε web 
development, θα θεωρηθούν προσόν. Πνεύμα 
δημιουργικότητας, ομαδικότητας, στρατιωτικές 
υποχρεώσεις εκπληρωμένες, μεταφορικό μέσο. 
E-mail: accounts@tsantakides.gr.

ΝΕΑ ζητείται ως D.j, από καφέ στη Καλλιθέα. 
Τηλ: 6977 661002.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι -ες από διαφημιστική εταιρία 
για τη θέση των Promoters και Animaters. Τηλ: 
210 3388264.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία στο Χαλάνδρι ζητά Γραφί-
στα /τρια με άριστη γνώση προγραμμάτων Adobe 
σε ΜΑC και δημιουργική ματιά. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@wisegreece.com, τηλ: 213 0276559.

ΜΕΓΑΛΗ Κυριακάτικη εφημερίδα ζητεί δημιουρ-
γικό Art Director. Απαραίτητη πολυετής εμπειρία 
σχεδιασμού σε εφημερίδες ή περιοδικά. Πολύ 
καλές συνθήκες εργασίας, μισθός. Βιογραφικά 
στο e-mail: efimerida2m@gmail.com.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Μοντάζ με εμπειρία 3D, ζητείται 
από μεγάλη Κυριακάτικη εφημερίδα για την επε-
ξεργασία τηλεοπτικών σποτ. Πολυετής εμπειρία 
σε ανάλογο έργο και δημιουργική ικανότητα. Βι-
ογραφικά στο e-mail: efimerida2m@gmail.com.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ με άριστη γνώση InDesign ζητείται 
για δύο φορές την εβδομάδα, ημιαπασχόληση, 
δυνατότητα περισσότερης απασχόλησης. Βιο-
γραφικά στο e-mail: gr.public.jobs@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ μεγάλη τροφίμων με έδρα το Χολαργό 
ζητεί Γραφίστα, Εξωτερικό Συνεργάτη, με προ-
ϋπηρεσία σε προϊόντα τροφίμων. Βιογραφικά 
στο e-mail: secretary@ferro.gr, κωδ: ΓΡΑΦ.

Call Center - Εξυπηρέτηση  
Πελατών - Τηλεπωλήσεις
ΑΛΥΣΙΔΑ μεγάλη Ιταλικών εστιατορίων ζητεί 
άτομα για τηλέφωνο. Περιοχή Αγία Παρασκευή. 
Τηλ: 210 6086000.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ως (Team Leaders), με εμπει-
ρία ως Υπεύθυνοι ομάδας για την τηλεφωνική 
απασχόληση. Πλησίον ΗΣΑΠ Άνω Πατήσια. Τιμή 
800€. Τηλ: 6939 001370.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ ζητείται με εμπειρία σε κέ-
ντρα αδυνατίσματος - αισθητικής για εργασία 
σε πολύχωρο ομορφιάς στη Γλυφάδα. Τηλ: 
6985 741069.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για μερική ή πλήρης απασχό-
ληση. Βιογραφικά στο e-mail: litsa90@gmail.com.

ΤΑΧΕΩΣ αναπτυσσόμενη πολυεθνική ζητά 3 άτομα 
με ομαδικό πνεύμα, επικοινωνιακές ικανότητες 
και δυναμική προσωπικότητα, για Sales/Customer 
Aqcuisition. Εξαιρετικές αποδοχές και προοπτικές 
καριέρας. Βιογραφικά μέχρι 5/11, στο e-mail: 
careernow@in.gr, κωδ: ΒΝ10.

ΕΤΑΙΡΙΑ ανώνυμη σταθερής τηλεφωνίας, ζητεί 
νέους -ες για πενθήμερη μόνιμη εργασία στο 
Κέντρο της Αθήνας. Βασικός μισθός, ΙΚΑ, μπόνους 
παραγωγικότητας. Τηλ: 213 0396604.

ΑΝΩΝΥΜΗ εισαγωγική εταιρία ζητεί έμπειρες 
Τηλεφωνήτριες για τον προγραμματισμό των 
ραντεβού της. Εργασία από το σπίτι με το τηλέ-
φωνο προσφέρεται. Τηλ: 210 2585053.

CALL Agents ζητούνται από call center με άνεση 
στην επικοινωνία για διαχείριση εισερχόμενων-
εξερχόμενων κλήσεων για λογαριασμό παρόχου 
τηλεπικοινωνίας. 4ωρη, 5ωρη, 6ωρη, 8ωρη απα-
σχόληση, μισθός, ασφάλιση, extra bonus. Mετρό 
Νέος Κόσμος. E-mail: viografika1@teleoffice.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από call center με άνεση στην 
επικοινωνία για διαχείριση εισερχόμενων-
εξερχόμενων κλήσεων για λογαριασμό μεγά-
λου παρόχου τηλεπικοινωνίας. 4ωρη, 5ωρη, 
6ωρη, 8ωρη απασχόληση, μισθός, ασφάλιση, 
bonus. Περιοχή μετρό Νέος Κόσμος. E-mail: 
viografika1@teleoffice.gr.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ ζητούνται για τηλεφωνικό κέντρο 
με αντικείμενο διαχείριση εισερχόμενων εξερ-
χόμενων κλήσεων σε υπάρχων και υποψήφιους 
πελάτες τηλεπικοινωνιών. 4ωρη, 5ωρη, 6ωρη, 
8ωρη απασχόληση, μισθός, ασφάλιση. Περιοχή 
Νέος Κόσμος. E-mail: viografika1@teleoffice.gr.

ΙΑΤΡΙΚΟ κέντρο δερματολογίας ζητά για άμε-
ση πρόσληψη Τηλεφωνήτριες με εμπειρία στις 
πωλήσεις ιατρικών και αισθητικών παροχών. 

Βιογραφικά στο e-mail: info@athenscitymed.
gr, τηλ: 210 7774737.

ΑΤΟΜΟ με ΙΧ ή μηχανή ζητείται για μόνιμη πρω-
ινή ή απογευματινή εργασία, σχετική με έρευνα. 
Τηλ: 210 6432348.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από τηλεφωνικό κέντρο για 
πωλήσεις σταθερής τηλεφωνίας, 4ωρη πρωινή ή 
απογευματινή απασχόληση. Απαραίτητη προϋπόθεση 
η ευχέρεια λόγου. Δυνατότητα εργασίας και από 
το σπίτι. Τηλ: 6907 266435 κα Παπαγεωργίου.

ΟΜΙΛΟΣ τηλεπικοινωνιών θα προσλάβει 20 
άτομα για τηλεφωνική εργασία. Σταθερός μι-
σθός, ΙΚΑ, πενθήμερο. Βιογραφικά στο e-mail: 
carriera123@yahoo.gr.

ΚΥΡΙΟΣ -α ζητείται άμεσα για εσωτερικές ερ-
γασίες, εξυπηρέτηση, χωρίς προϋπηρεσία, ρα-
ντεβού, μισθός 1100€. Βιογραφικά στο e-mail: 
vitrovin@gmail.com.

ΚΥΡΙΟΣ-α ζητείται για απασχόληση πρωινή ή 
απογευματινή. Εξυπηρέτηση πελατολογίου. τιμή 
900€. Βιογραφικά στο e-mail: vitrovin@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ (2) ζητούνται για απασχόληση πρωινή ή 
απογευματινή. Εξυπηρέτηση πελατολογίου. Εισόδημα 
850€. Βιογραφικά στο e-mail: vitrovin@gmail.com.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ στα Β. Προάστια ζητούνται άτο-
μα για ημιαπασχόληση στο τμήμα εξυπηρέτησης 
πελατών. Προσόντα, ευχέρεια λόγου, ευχάριστη 
προσωπικότητα. Σταθερός μισθός, πενθήμερη 
εργασία, άμεση πρόσληψη. Τηλ: 6986 155896.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ φοιτητές-τριες ιατρικών σχολών 
από διαφημηστική εταιρία στα Β. Προάστια 
για ενημέρωση πελατών σε προϊόντα υγείας. 
Εσωτερική θέση γραφείου. Σταθερός μισθός, 
πενθήμερο. Τηλ: 6986 155896.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για νέες θέσεις εργασίας, τη-
λεφωνική απασχόληση από το σπίτι, όχι πωλή-
σεις, απαραίτητες προϋποθέσεις, ευχέρεια λόγου 
στη τηλεφωνική επικοινωνία, μισθός 500€. Τηλ: 
6939 001096.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για μερική 4ωρη απασχόληση, 
εσωτερική εργασία. Μισθός 450€. Βιογραφικά 
στο e-mail: perynine@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 σοβαρά άτομα για πρωινή ή απο-
γευματινή απασχόληση. Μισθός 650€. Βιογραφικά 
στο e-mail: perynine@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ στη Λεωφ. Συγγρού ζητεί άτομα για 
3ωρη τηλεφωνική απογευματινή απασχόληση, 
ωράριο 17:00-20:00. Παρέχεται αμοιβή, μπόνους, 
άριστες συνθήκες. Τηλ: 210 98522411.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για νέες θέσεις εργασία, τη-
λεφωνική απασχόληση από το σπίτι, απαραίτητες 
προϋποθέσεις, ευχέρεια λόγου στην τηλεφωνική 
επιοινωνία, μισθός 500€. Τηλ: 6939 001096.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για μερική ή πλήρης απασχόληση 
κατ’ οίκον, όχι τηλεμάρκετινγκ - ντίλερ. Παρέχεται 
εκπαίδευση. Τηλ: 210 8022194, 6944 336921.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ ζητούνται από διαφημιστική 
εταιρία. Απαραίτητα, ευελιξία στην ομιλία, δυνα-
μικότητα, σταθερός μισθός, ΙΚΑ, μπόνους, 5ωρη 
απασχόληση. Τηλ: 210 8020550, 6986 155896.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για Υπάλληλοι Γραφείου, 
πρωινές ή απογευματινές ώρες. Προώθηση 
προϊόντων από το τηλέφωνο, μεγάλες δυνα-
τότητες εξέλιξης. Σταθερός μισθός, περιοχή 
Σεπόλια. Τηλ: 6974 429348.

ΑΤΟΜΑ με εμπειρία στο τηλεφωνικό κέντρο 
ζητούνται από διαφημιστική εταιρία στο Μαρούσι 
για τηλεμάρκετινγκ. Σταθερός μισθός και ΙΚΑ. 
Τηλ: 210 8020550, 6986 155896.

ΑΤΟΜΑ με εμπειρία και άνεση στην επικοινωνία 
ζητούνται για κεντρικά γραφεία στον Πύργο Αθη-
νών, για στελέχωση νέου τηλεφωνικού τμήματος. 
Μισθός, ασφάλιση, εξέλιξη. Τηλ: 211 7053600, 
fax: 211 7053610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για 4ωρη στήριξη, ώρες 09:30-
13:30, μισθός 200€. Βιογραφικά στο e-mail: 
mnspyrou@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες με άνεση επικοινωνίας για 
τηλεφωνικές και προσωπικές δημοσκοπήσεις. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: focusplus.
net@gmail.com.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ πεπειραμένη για κέντρο αι-
σθητικής και υγείας. Τηλ: 210 9635300.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα το Νέο κόσμο ζητεί νέους 
συνεργάτες για τη στελέχωση της στους τομείς: 1)
διαχείρισης λιανικών πωλήσεων - εξυπηρέτησης 
πελατών, 2)διαφήμισης-marketing, 3)οργάνω-
σης δικτύου πωλήσεων, ευέλικτο πρόγραμμα, 
δυνατότητα καριέρας. Τηλ: 6943 950447.

ΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ζητείται για 4ωρη τηλεφωνική 
εργασία στο σπίτι. Τηλ: 6945 039520.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ του τμήματος Telemarketing 
ομάδας πωλήσεων εθνικής ασφαλιστικής 
ζητούνται 5 άτομα. Βιογραφικά στο e-mail: 
georgechatzakos@yahoo.gr.

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ τη δική σας επιχείρηση από το χώρο 
σας μέσω ίντερνετ. Ευέλικτο ωράριο εργασίας, 
άμεσο ξεκίνημα, πλήρης εκπαίδευση. Απαραίτητες 
βασικές γνώσεις Η/Υ - ίντερνετ. Τηλ: 2341 070332.

ΕΤΑΙΡΙΑ σεμιναρίων και συνεδρίων ζητά άμε-
σα Πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ με προϋπηρεσία στις 
τηλεφωνικές πωλήσεις κατά προτίμηση σε call 
center. Παρέχεται βασικός μισθός, ασφάλιση και 
ποσοστά. E-mail: resume@otenet.gr.

ΑΤΟΜΑ με εμπειρία και άνεση στην επικοινωνία, 
ζητούνται για κεντρικά γραφεία στον Πύργο Αθη-
νών, για στελέχωση νέου τηλεφωνικού τμήματος. 
Μισθός, ασφάλιση, εξέλιξη. Τηλ: 211 7053642, 
fax: 211 7053610.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ - Τηλεφωνήτρια ζητείται από 
εστιατόριο στην περιοχή Ελληνορώσων. Τηλ: 
210 6560840.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ -τριες ζητούνται για προώθηση 
γνωστού ηλεκτρονικού οδηγού αναζήτησης. Πρω-
ινά - απογευματινά τμήματα, μισθός, ΙΚΑ, bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@firmagroup.gr.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται. Τιμή 850€. Τηλ: 6949 087377.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Octapus ζητεί έμπειρες /ους Τηλε-
φωνήτες /τριες για το τμήμα πωλήσεων (call 
center), με αντικείμενο τηλεπικοινωνιακά προ-
γράμματα μεγάλης και ηγετικής εταιρίας, που 
δραστηριποιείται στο συγκεκριμένο χώρο. E-mail: 
8ctapusinfo@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνήτριες με εμπειρία σε 
telemarketing για κλείσιμο ραντεβού, όχι πώλη-
σης, αμοιβή με ποσοστά βάση στόχων. Βιογραφικά 
στο e-mail: k.skourtas@globalassociation.gr, 
με την έδειξη τηλ.

ΕΡΓΑΣΙΑ από το σπίτι στο χώρο της υγείας και 
της ευεξίας, ελεύθερο ωράριο, υψηλές αποδοχές. 
Τηλ: 6972 481589.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία τηλεοπτικών προγραμ-
μάτων που στελεχώνει νέο τμήμα λήψης παραγ-
γελιών και διαχείρισης πελατών ζητεί άτομα με 
επικοινωνιακές ικανότητες για άμεση συνεργασία. 
Παρέχεται σταθερός μηνιαίος μισθός, ευέλικτο 
ωράριο. Τηλ: 211 2122089.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί Τηλεφωνητές -τριες 
άμεσα για τη στελέχωση του διαφημιστικού τμήματος, 
τηλεφωνική εσωτερική πώληση, σταθερό ωρά-
ριο. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Σταθερός μισθός και 
bonus. Βιογραφικά στο e-mail: info@firmagroup.gr.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ζητείται για εργασία στο σπίτι. Τηλ: 
6945 039520, κος Μιχάλης.

ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ Σχολής Μάρκετινγκ για τηλε-
φωνική εργασία στο σπίτι. Τηλ: 69450 39520, 
κος Μιχάλης.

ΕΤΑΙΡΙΑ τηλεπικοινωνιών αναζητά Υπαλλήλους 
Γραφείο, για την προώθηση σταθερής και κινητής 
τηλεφωνίας για λογαριασμό της Wind. Παρέχε-
ται: ασφάλεια-μισθός-πριμ παραγωγικότητας, 
πλήρης εκπαίδευση. Πλησίον μετρό και ΜΜΜ. 
Τηλ: 211 8804380.

ΕΤΑΙΡΙΑ τηλεπωλήσεων προσλαμβάνει άτομα 
για κάλυψη κενών θέσεων στο τηλεφωνικό της 
κέντρο. Προσόντα: ευχέρεια λόγου-συνέπεια-ομα-
δικό πνεύμα-γρήγορη αντίληψη. Παρέχεται: ασφά-
λεια-βασικός μισθός-μπόνους, ευέλικτο ωράριο. 
Πλησίον μετρό Συγγρού Φιξ. Τηλ: 211 8804300.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ έμπειρη ζητείται για τηλεπω-
λήσεις. Τηλ: 210 2116210.

ΑΤΟΜΟ με γνώση πωλήσεων telemarketing, 
ζητείται από ανώνυμη εταιρία. Βιογραφικά με 
φωτογραφία. Fax: 211 7058289.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ εταιρία αναζητά Προσωπικό για 
το τμήμα εξυπηρέτησης και ενημέρωσης πελατών 
της. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχα τμήματα είναι 
επιθυμητή. Η απασχόληση είναι 5ωρη με βάση την 
5θήμερη εργασία. E-mail: nflis@medevien.com.

ΑΤΟΜΑ με επικοινωνιακές δεξιότητες ζητού-
νται από call center για προώθηση σταθερής 
τηλεφωνίας-internet. 4ωρη, 6ωρη απασχόλη-
ση, σταθερός μισθός, άμεση πρόσληψη. Πλησίον 
μετρό Αττικής. Τιμή 350€. Τηλ: 211 0121710, 
6947 896573, ώρες επικοινωνίας 10:00-21:00.

ΑΛΥΣΙΔΑ γνωστή επιστημονικής αισθητικής και 
ιατρικής κοσμετολογίας, ζητεί έμπειρες Τηλεφω-
νήτριες για την επάνδρωσή της. Τηλ: 210 8940403.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ ζητούνται για πρωινή ή 
απογευματινή ημιαπασχόληση. Εργασία εντός 
γραφείου, μόνιμη σε ευχάριστο περιβάλλον. 
Αντικείμενο εκπαιδευτικά προγράμματα. Δεν 
υπάρχει όριο στην ηλικία. Τηλ: 2310 307040.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για εργασία, μισθός 850€. 
Βιογραφικά στο e-mail: perynine@gmail.com.

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

Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ζητά 5 άτομα Λυ-
κειακής μόρφωσης με ικανότητα επικοινωνίας, 
αμεσότητας, θέληση για εξέλιξη. Παρέχουμε μι-
σθό, ασφάλεια, μηνιαίες προμήθειες, μπόνους, 
εκπαίδευση. Τηλ: 211 2115228, κα Δάνου.

ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ / Τηλεφωνήτρια ζητείται από 
ανώνυμη εταιρία για τα καταστήματα της στο 
Χαλάνδρι και Κηφισιά. Απαραίτητα προσόντα: 
βασικές γνώσεις λογιστικής, χειρισμός Η/Υ, 
ευχέρεια λόγου. Τηλ: 211 1097172.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Γραφείου ζητούνται με εμπειρία 
σε τηλεφωνικές πωλήσεις, εσωτερική θέση 
γραφείου. Παρέχονται: βασικός μισθός, bonus 
παραγωγικότητας, ΙΚΑ, συνεχής εκπαίδευση. 
Τηλ: 210 9732129, 211 1097104.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Οφει-
λών ζητούνται από δικηγορικό γραφείο στο κέντρο 
της Αθήνας για άμεση πρόσληψη. Απαραίτητη η 
καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας και χειρισμού 
Η/Υ. Τηλ: 210 9733846, 211 1097123.

Προωθητές - Merchandisers - 
Πωλήσεις Ex-Van
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες από εταιρία προωθήσεων - 
πωλήσεων για στελέχωση ομάδας πωλήσεων 
door to door. Ωράριο εργασίας 4ωρο ή 8ωρο. 
Τηλ: 210 2582812.

H ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία tsai και votana, ζητά για 
συνεργασία δύο (2) φιλόδοξα άτομα, Απόφοιτοι 
Λυκείου. Προσόντα: προϋπηρεσία στη δικτυακή 
πώληση ή πωλήσεις door to door. Αμοιβές υψηλές, 
αναλόγως προσόντων. E-mail: thaliakourtidou@
gmail.com.

ΝΕΕΣ -οι ζητούνται άμεσα για να εργαστούν σε 
πρόγραμμα προώθησης προϊόντων κινητής τηλε-
φωνίας, σταθερός μηνιαίος μισθός συν ασφάλιση 
ΙΚΑ, πρόσθετα bonus αποδοτικότητας. Τηλ: 210 
9944544, ώρες επικοινωνίας: 12:00-15:00.

Η BIOPHELIA εταιρία βιολογικών καλλυντικών 
ζητεί άτομα στην προώθηση πωλήσεων με δυ-
ναμική, προσεγμένη εμφάνιση και άνεση στην 
επικοινωνία. Προσφέρονται υψηλές προμήθειες 
- πλήρη εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: 
nlazaridis@biofelia.com.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για συνεργασία με 
Γερμανική εταιρία που δραστηριοποιείται σε 34 
χώρες και παράγει προϊόντα υγείας, καλλυντικά 
προϊόντα αλλά και συμπληρώματα διατροφής, 
στο πλαίσιο της ανάπτυξης δικτύου. Τηλ: 6937 
802001, 6980 205885.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ με ΙΧ ή μηχανή, ζητείται για 
μόνιμη πρωινή απασχόληση σε προκαθορισμένα 
ραντεβού, για προώθηση εκπαιδευτικής σειράς. 
Τηλ: 210 6401954.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ εξωτερική με άδεια οδήγησης, ζητείται 
από εταιρία γενικού εμπορίου τροφίμων - ποτών. 
Τηλ: 210 5580451.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ εξωτερική ζητείται για προώθηση 
προϊόντων ονυχοπλαστικής. Απαραίτητα κάτοχος 
μεταφορικού μέσου. Τηλ: 6978 238861.

ΑΤΟΜΑ με όρεξη για δουλειά και άνεση στην 
επικοινωνία ζητούνται από εταιρία στον χώρο της 
διαφήμισης/προώθησης. Ικανοποιητικές αμοιβές 
μέσω προμηθειών και bonus. Ευέλικτο ωράριο, 
internet επιθυμητό. Τηλ: 6981 410409.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία ζητεί άμεσα ένα άτομο με 
εμπειρία στην πώληση door to door για εσωτερική 
απασχόληση στο τμήμα telemarketing. Σταθερός 
μισθός bonus και ΙΚΑ. Ωράριο 09:00-14:00. Τηλ: 
210 5233188.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί νέο -α, για προώ-
θηση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Απαραίτητα 
ΙΧ, Αγγλικά, H/Y, εμπειρία στις πωλήσεις. Μισθός 
ασφάλιση, έξοδα κίνησης. Τηλ: 210 9525255.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ανεξάρτητοι ζητούνται για την 
προώθηση εταιρίας στο χώρο της διαφήμισης 
- ενημέρωσης καταναλωτών. Προμήθεια 83% από 
τη σύσταση κάθε νέας επιχείρησης! Προμήθεια 
90% από τη δόμηση δικτύου καταναλωτών! Τηλ: 
6981 410409.

ΣΠΑΤΑΛΑΣ απλά τον χρόνο σου σερφάροντας στο 
internet? Θα ήθελες να κερδίζεις κάθε μήνα εισό-
δημα από τον υπολογιστή σου; Τηλ: 6981 410409.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές-Πωλήτριες με ημιαπα-
σχόληση για προώθηση καλλυντικών προϊόντων 
μέσω internet. Υψηλές προμήθειες, μοναδικά 
προϊόντα. Τηλ: 6977 359887.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές -τριες για προώθηση 
καλλυντικών προϊόντων μέσω Internet. Υψη-
λές προμήθειες, μοναδικά προϊόντα. Τηλ: 6977 
359887, 210 9327131.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για προώθηση προϊόντων (κατα-
ναλωτικά προϊόντα και είδη οικιακής χρήσεως) με 
ποσοστά επί των πωλήσεων. Τηλ: 6971 887813.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται 2 δραστήρια και υπεύθυνα 
άτομα για συνεργασία. Μισθός 550€. Βιογραφικά 
στο e-mail: perynine@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί νέες για promotion εντύπου στην 
Αθήνα, πρωινή ή απογευματινή απασχόληση, με 
μπλοκ παροχής υπηρεσιών. Τηλ: 213 236200.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με όρεξη για δουλειά, για 
προώθηση προϊόντων σε καταστήματα/ιδιώτες. 
Παρέχεται εκπαίδευση, δυνατότητα καριέρας, 
εισοδήματα κλιμακουμενα πλέον του βασικού 
βάσει στόχων και αποτελεσμάτων. Τηλ: 6945 
915312, ώρες επικοινωνίας 09:00-15:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για προώθηση προϊόντων 
πολυεθνικής εταιρίας σε καταστήματα και ιδιώτες, 
εμπειρία όχι απαραίτητη, όχι υπάλληλοι. Ευέλικτο 
ωράριο, ικανοποιητικές και κλιμακούμενες απο-
δοχές βάσει αποτελεσμάτων. Τηλ: 6943 877516.

ΝΕΕΣ εμφανίσιμες με ευχέρεια λόγου, χωρίς 
οικογενειακές υποχρεώσεις ζητούνται από σύλ-
λογο για 18 εργάσιμες/μήνα, μόνο στην επαρχία, 
έξοδα καλυμμένα. Βασικός μισθός, ασφάλιση. 
Τηλ: 211 0122374, κος Κωνσταντίνος.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ως Επόπτες για το τμήμα ορ-
γάνωσης, εκπαίδευσης στο χώρο της ευεξίας 
marketing. Ευέλικτο ωράριο, υψηλές αποδοχές, 
δυνατότητα καριέρας. Τηλ: 6984 451563.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές -τριες Πακέτων Διαφήμισης 
για ενημερωτική ιστοσελίδα. Αμοιβή: ποσοστό. 
Βιογραφικά στο e-mail: rockmelodieswebradio@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για προώθηση προϊόντων 
πολυεθνικής απευθείας πώλησης σε ιδιώτες και 
επαγγελματίες. Παρέχεται εκπαίδευση/υποστήριξη, 
αποδοχές βάσει απόδοσης, συν μπόνους. Τηλ: 
6943 877516, ώρες επικοινωνίας 09:00-15:00.

ΑΤΟΜΑ κάθε ηλικίας και επαγγελματικής ή μη 
εμπειρίας, για συνεργασία από το χώρο σας, με 
πολυεθνική απευθείας πώλησης προϊόντων υγείας 
και ομορφιάς, ικανοποιητικά και αυξανόμενα 
εισοδήματα. Τηλ: 6943 877516.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για προώθηση αρωμάτων, στη 
περιοχή Ερμού 36. Τηλ: 6985 958238.

ΑΤΟΜΑ για ανεξάρτητη συνεργασία με εμπορική 
εταιρία απευθείας πώλησης προϊόντων υγείας 
και ομορφιάς, για κύρια ή μερική απασχόληση, 
μόνη προϋπόθεση η θέληση για δουλειά. Τηλ: 
6943 877516.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες για προώθηση αρω-
μάτων. Τηλ: 6985 958238.

Στελέχη Λιανικής Πώλησης - 
Εμποροϋπάλληλοι 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία σε κυλικείο στη 
Θήβα. Ύπαρξη ατομικού βιβλιαρίου υγείας. Τηλ: 
6949 440480.

ΤΑΜΙΕΣ ζητούνται. Απαραίτητα: Γυναίκες με ευχά-
ριστη προσωπικότητα, εμπειρία σε supermarket, 
πωλήσεις ή εξυπηρέτηση πελατών, άριστα Αγγλικά. 
Προσφέρονται: Μισθός $700-800/μήνα, δωρεάν 
διαμονή, μετακίνηση και διατροφή. E-mail στα 
Αγγλικά: allianceresourcegr@gmail.com, τηλ: 
210 6142490.

ZHTEITAI Yπάλληλος καταστήματος για πλήρη 
απασχόληση με γνώσεις Η/Υ και Αγγλικών στην 
περιοχή της Ραφήνας. Βιογραφικά στο e-mail: 
b.ypodioikisi@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για πρατήριο υγρών 
καυσίμων. E-mail: kouts70@hotmail.com, 
τηλ: 6975 862610.

ΕΜΠΕΙΡΟΙ -ες Πωλητές -τριες ζητούνται από 
κατάστημα τηλεπικοινωνιών. Βιογραφικά 
N.I στο e-mail: raklio_2@windstores.gr, τηλ: 
6933 500000.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για εργασία σε κατάστημα 
γυναικείων ενδυμάτων, στην περιοχή Αμπελόκηποι 
Θεσσαλονίκης. Πλήρης ή μερική απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: extre@otenet.gr, τηλ: 
2310 780690.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια πεπειραμένη, με γνώσεις 
Η/Υ (εμπορικού πακέτου) από κατάστημα στη 
Γλυφάδα. Απαραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: scalini1@otenet.gr.

Ο ΟΜΙΛΟΣ εταιριών «Πανικίδης» ζητά Υπάλληλο 
Πλυντηρίου Αυτοκινήτων για τα καταστήματα της. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobs@panikidis.com.

Ο ΟΜΙΛΟΣ εταιριών «Πανικίδης» ζητά Πωλητές 
-τριες Καυσίμων για τα καταστήματα του Μοσχάτου. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobs@panikidis.com.

Ο ΟΜΙΛΟΣ εταιριών «Πανικίδης» ζητά Πωλητές 
-τριες Καυσίμων για τα καταστήματα της Βάρης. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobs@panikidis.com.

Ο ΟΜΙΛΟΣ εταιριών «Πανικίδης» ζητά Πωλητές 
-τριες Καυσίμων για τα καταστήματα της Παιανίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobs@panikidis.com.

Ο ΟΜΙΛΟΣ εταιριών «Πανικίδης» ζητά Πωλη-
τές -τριες Καυσίμων για τα καταστήματα της. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobs@panikidis.com.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ οίκος ζητεί πεπειραμένες Πωλή-
τριες βιβλίου, telemarketing. Ωράριο πρωινό 
- απογευματινό. Μισθός συν bonus. Τηλ: 210 
3833002, 210 3832313.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής για το κατάστημα της Olympus 
Sport Ν. Φάληρο. Βιογραφικά στο e-mail: athens@
olympusport.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες με προϋπηρεσία, ζητούνται 
από ζαχαροπλαστείο στη Γλυφάδα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@despina.gr.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ με σχετική εμπειρία, ζητείται από 
αλυσίδα ζαχαροπλαστείο, περιοχή Νίκαια. Τηλ: 
210 5693331, 6932 656578.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ - Tαμίες ζητούνται για εταιρία στο 
χώρο των super market. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση για 2 έτη. Τηλ: 2310 601485.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΕΣ - Πωλήτριες τυροκομικών αλ-
λαντικών ζητούνται για εργασία σε super market. 
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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 συ-
νεχώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον. Η εταιρία για τα κεντρικά της γραφεία στη Θεσσαλονίκη επιθυμεί:

Merchandiser 
(κωδικός MER1)

Αρμοδιότητες: 
•υπεύθυνος για τη μελέτη της θέσης,  
της διάταξης, της ποσότητας, των προϊόντων  
του καταστήματος 
•τη διαμόρφωση της βιτρίνας του καταστήματος, 
•την εμφάνιση και τη γενική εικόνα  
του καταστήματος, 
•την εξυπηρέτηση των πελατών όποτε προκύψει, 
•για τη διατήρηση των merchandising standards 
ανά προϊοντική κατηγορία, 
•σε συνεργασία με το τμήμα marketing  
την υλοποίηση των προωθητικών ενεργειών 
μέσα στο κατάστημα 
•για τη μελέτη της διαμόρφωσης των προϊόντων 
του showroom της εταιρίας και των περιπτέρων 
της εταιρίας στις εκθέσεις.   
Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή τίτλος σπουδών σχετικής 
σχολής, 
•Υποχρεωτική προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών 

ως merchandiser 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, 
•Δυνατότητα ταξιδιών (εντός και εκτός Ελλάδος), 
•Δίπλωμα οδήγησης, 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, 
•Ηλικία 25-35 ετών.

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 
αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα ανα-
φέροντας τον κωδικό ΜΕR1 με πρόσφατη φω-
τογραφία στο e-mail: hr@axelaccessories.com

Accounting Assistant
Η SiEBEN παρέχει καινοτόμες λύσεις πληροφορικής σε επιχειρήσεις, κάνοντας χρήση των πλέον σύγχρο-
νων τεχνολογιών. Η συνεχής προσπάθεια για καινοτομία και η σημαντική εξειδίκευσή της σε σύγχρονους 
τομείς της πληροφορικής, την ανέδειξαν σε μια από τις κορυφαίες εταιρίες στν χώρο της υψηλής τεχνο-
λογίας. Η SiEBEN διαθέτει μία ευέλικτη ομάδα ανθρώπων με σημαντικές γνώσεις και σπουδές όχι μόνο 
στο αντικείμενο της πληροφορικής τεχνολογίας και των σύγχρονων μεθόδων ανάπτυξης εφαρμογών, 
αλλά και στο αντικείμενο της οργάνωσης των επιχειρήσεων. Έτσι μπορεί να εντοπίσει τις ανάγκες των 
πελατών της και να μετατρέψει τις δυνατότητες που προσφέρει η νέα τεχνολογία σε επιχειρηματικά 
πλεονεκτήματα για αυτούς.

Στα πλαίσια περαιτέρω στελέχωσης  
του οικονομικού τμήματος, η SiEBEN επιθυμεί  
να προσλάβει συνεργάτη με τα κάτωθι  
χαρακτηριστικά:  
Κύρια καθήκοντα: 
•Συμφωνίες λογαριασμών, πελατών- 
προμηθευτών και επικοινωνία με τους πελάτες 
για ρύθμιση εισπράξεων. 
•Λογιστική διαχείριση και παρακολούθηση  
αξιόγραφων. 
•Αρχειοθέτηση λογιστικών παραστατικών. 
•Εξωτερικές εργασίες σε τράπεζες και δημοσίους 
οργανισμούς  
Απαραίτητα προσόντα: 

•Πτυχίο ΙΕΚ ή ΤΕΙ λογιστικής - οικονομικής  
κατεύθυνσης. 
•Γνώση Ε.Γ.Λ.Σ., Κ.Β.Σ. - Κ.Φ.Α.Σ. 
•Προϋπηρεσία 3 χρονών σε μηχανογραφημένο 
λογιστήριο 
•Καλή γνώση χειρισμού Η/ Υ και MS Office  
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Επικοινωνιακή ευχέρεια, υπευθυνότητα,  
οργανωτική ικανότητα  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Άριστη γνώση SoftΟne σε όλες  
τις λειτουργίες του  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
jobs-accountingassistant@sieben.gr

Senior .Net Programmer
Job location: Athens 
Job number: 00260029 
Schedule: Full-time

Accenture Technology solutions is a wholly-owned 
subsidiary of Accenture that employs technology 
enthusiasts who focus on application development, 
systems administration work, and software 
maintenance providing practical programming 
and technology implementation for business.

Job description: Delivery Lifecycle professionals 
envision, estimate, define, build and deploy 
Accenture’s solutions using standard delivery 
assets to improve clients’ delivery approach.

A Senior .NET programmer assists in the development, 
delivery and management of technology-based 
business solutions. He/she has 2-3 years of 
experience in coding, testing and implementing 
configuration changes and assisting in the design 
of software applications to meet both functional 
and technical requirements.

Key responsibilities may include: 
•Supporting the technical design process 
by participating in the analysis of technical 
application requirements. 
•Assisting in implementing analyses that 
will identify requirements related to people, 
processes and technology 
•Participating in implementing the technical 
infrastructure. 
•Assisting in the integration of technical and 
application components 
•Coding and testing program modules; assisting 

in design 
•Maintaining, tuning and repairing applications; 
providing user support 
•Participating in execution and documentation 
of tests 
•Ability to work creatively and as team member  
Qualifications: 
Professional skill requirements: 
•Senior programmer with experience in .NET 
development, and more specific: 
•Very good programming skills (object oriented, 
data types, methods, algorithms, generics, 
interfaces, delegates, inheritance, repetitions, 
classes, polymorphism, arrays, etc. ) 
•.NET Framework 
•VB.NET, C#, T-SQL, LINQ 
•WCF, ASP.NET / WPF / Win Forms 
•MVC / MVVM 
•XML, SOAP, JSON, REST, XAML, HTML, CSS, 
JavaScript, Jquery 
•Ability to work as a team member 
•Ability to work creatively and analytically in a 
problem-solving environment 
•Desire to work in an information systems 
environment 
•Fluency in Greek and English (verbal and 
written) 
•Degree of AEI or TEI 
•Flexibility  
Send your CV to the following link: http://
careers.accenture.com/gr-en/jobs/Pages/
jobdetails.aspx?lang=en&job=00260029&car
sec=10260

Η εταιρία πετρελαιοειδών REVOIL ΑΕΕΠ επιθυμεί να προσλάβει:

Προϊστάμενο Marketing & Πωλήσεων  
Νότιας Ελλάδας (έδρα Βάρη)  

(Κωδ. Θέσης REV47)
Προφίλ εταιρίας: Η REVOIL είναι η πιο δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία πετρελαιοειδών στην ελληνική 
αγορά. Είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Α. και κατέχει ηγετική θέση σε μερίδιο αγοράς με δίκτυο άνω των 540 
πρατηρίων. Στόχος της εταιρίας είναι η συνεχής ανάπτυξη με καινοτομία, πρωτοπορία και σεβασμό στον 
άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Εκπαίδευση, καθοδήγηση & αξιολόγηση στελεχών ανάπτυξης πωλήσεων 
•Συμμετοχή στη διαμόρφωση της εμπορικής στρατηγικής & στην προώθηση της εταιρικής εικόνας  
και κουλτούρας στο δίκτυο πρατηρίων 
•Καθοδήγηση, εποπτεία και συμμετοχή στην επίλυση απαιτητικών θεμάτων 
•Παρακολούθηση των εξελίξεων στον ανταγωνισμό & εντοπισμός ευκαιριών ανάπτυξης πωλήσεων  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Δυναμική προσωπικότητα, με ομαδικό πνεύμα και ικανότητα οργάνωσης, ελέγχου και διαχείρισης 
προτεραιοτήτων 
•10 έτη και άνω εμπειρία στις πωλήσεις ή/και trade marketing εκ των οποίων τα 5 έτη με καθήκοντα 
προϊσταμένου πωλήσεων 
•Πτυχίο ΑΕΙ στη διοίκηση επιχειρήσεων, marketing ή παρεμφερές αντικείμενο 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας & διαπραγματεύσεων 
•Γνώση αγγλικών και Η/Υ(ΜS Office) 
•Διαθεσιμότητα για ταξίδια εντός Ελλάδος  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ευκαιρίες συνεχούς ανάπτυξης και εκπαίδευσης 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (μισθός & bonus) 
•Εταιρικό αυτοκίνητο, laptop, κινητό 
•Ομαδικό πρόγραμμα νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@revoil.gr

Αποθηκάριος
Ζητείται αποθηκάριος για την 
κεντρική αποθήκη της εταιρείας, 
με τις ακόλουθες  
αρμοδιότητες: 
•Παραλαβή εμπορευμάτων 
•Επικόλληση barcodes 
•Διαχωρισμός παραγγελιών 

•Συσκευασία και αποστολή 
εμπορευμάτων 
•Εξωτερικές εργασίες  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση στον κλάδο της ένδυσης 
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 

•Γνώση αγγλικών 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Υπευθυνότητα - εργασία  
υπό πίεση  
Αποστολή βιογραφικών  
στο e-mail:  
account@sohosohosa.com
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Aπαραίτητη προϋπηρεσία για τουλάχιστον 2 έτη 
σε αντίστοιχη θέση. Τηλ: 2310 601485.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ με εμπειρία ζητείται για εργασία σε 
αρτοζαχαροπλαστείο - καφέ για υποκαταστήματα 
σε Νέο Κόσμο, Παλαιό Φάληρο. Τηλ: 210 5452777.

ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ πεπειραμένος -η ζητείται από 
εμπορική επιχείρηση, πλήρης απασχόληση. Τηλ: 
210 2138660, ώρες επικοινωνίας 07:00-15:00.

ΠΩΛΗΤΕΣ -τριες ζητούνται από αρτοζαχαρο-
πλαστείο στον Άλιμο, με εμπειρία στο χώρο της 
εστίασης και γνώσεις παρασκευής καφέ. Βιο-
γραφικά στο e-mail: ioannasproject@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Βιβλιοπωλείου με προ-
ϋπηρεσία για απασχόληση σε έκθεση βιβλίου στο 
Βόλο. Βιογραφικά στο e-mail: hr@nakasgroup.
gr, κωδ: BL305.

ΑΠΟ ΤΗ μεγαλύτερη αλυσίδα Internet Place 
στην Ελλάδα ζητείται Υπεύθυνος Καταστήματος 
για το κατάστημα inSpot στο Χαλάνδρι. Γνώσεις: 
Η/Υ, Gaming, Social Media. Βιογραφικά με φω-
τογραφία στο e-mail: cv@inspot.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Φαρμακοϋπάλληλος στην 
ηλεκτρονική συνταγογράφηση και τα καλλυντι-
κά για πλήρης απασχόληση σε φαρμακείο στην 
Ηλιούπολη. Τηλ. 6974 395999.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για το κατάστημα «Δερματίνο» 
στην πόλη της Καλαμάτας. Απαραίτητη προϋπόθεση 
κάρτα ανεργίας. Θα προτιμηθεί προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: dermatinokal@gmail.
com, τηλ: 6974 807438.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται για κατάστημα γυναικεί-
ων ενδυμάτων, περιοχή Μοναστηράκι. Τηλ: 
210 3216833.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από κατάστημα γυναικείων 
ενδυμάτων στο Χαλάνδρι για πλήρη απασχόληση, 
προϋπηρεσία απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@makiphilosophy.gr, τηλ: 210 2771476.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα το Νέο κόσμο ζητεί νέους 
συνεργάτες για τη στελέχωση της στους τομείς: 1)
διαχείρισης λιανικών πωλήσεων - εξυπηρέτησης 
πελατών, 2)διαφήμισης-marketing, 3)οργάνω-
σης δικτύου πωλήσεων, ευέλικτο πρόγραμμα, 
δυνατότητα καριέρας. Τηλ: 6943 950447.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εξυπηρέτηση πωλήσεων 
σε θέματα τηλεπικοινωνιών στην Κομοτηνή εντός 
καταστήματος. Προϋπηρεσία σε πωλήσεις και καλή 
γνώση συστημάτων πληροφορικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: job.thraki@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εξυπηρέτηση πωλήσεων σε 
θέματα τηλεπικοινωνιών στην Αλεξανδρούπολη 
εντός καταστήματος. Προϋπηρεσία σε πωλήσεις 
και καλή γνώση συστημάτων πληροφορικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: job.thraki@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για βραδινή 12ωρη εργασία 
σε περίπτερο σε κεντρικό δρόμο στα Πατήσια. 
35€ ημερησίως, ασφάλεια και ένσημα. Τηλ: 
6970 250244, ώρες επικοινωνίας: 18:00-23:00.

ΣΤΟΥΝΤΙΟ αισθητικής και αδυνατίσματος ζητεί 
Πωλήτρια με εμπειρία. Τηλ: 210 9646600.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής Αυτοκινήτων, με εμπειρία 
από γενική αντιπροσωπεία αυτοκινήτων. Θα θε-
ωρηθούν προσόντα οι γνώσεις σε Η/Υ, Αγγλικά ή 
Γαλλικά. Βιογραφικά στο e-mail: gtkon@yahoo.gr.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για αναψυκτήριο, για πώληση, 
στην Ηλιούπολη. Τηλ: 210 9739555.

ΑΤΟΜΟ ζητείται ως Υπάλληλος πρακτορείου 
ΠΡΟΠΟ πεπειραμένη και με γνώσεις ιπποδρόμου. 
Πλήρης απασχόληση. Περιοχή Υμηττός, από γύρω 
περιοχές. Τηλ: 6984 426100.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια, Απόφοιτος Λυκείου με γνώση 
Αγγλικών, Η/Υ και προϋπηρεσία στο χώρο της 
ένδυσης και υπόδησης για μερική απασχόληση 
με βασικό μισθό στην περιοχή Χαλανδρίου. Βιο-
γραφικά στο e-mail: evous@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Βιβλιοπωλείου με 
προϋπηρεσία για κατάστημα εντός εμπορικού 
κέντρου. Βιογραφικά στο e-mail: hr@nakasgroup.
gr, κωδ: ΚΜ705.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ με εμπειρία ζητείται από μεγάλη 
αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης εσω-
ρούχων. Απαραίτητη προϋπηρεσία και γνώση 
Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: fogal.boutique.kifissia@gmail.com.

Η DIL Fashion Group επιθυμεί να προσλάβει 
για τα καταστήματα της MaxMara Πωλήτριες. 
Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών/Ρώσικων και 
επιθυμητή προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@dil.gr, κωδ: RATH14.

ΕΤΑΙΡΙΑ επίπλων επώνυμη ζητεί έμπειρη Πωλή-
τρια -η. Απαραίτητη προϋπηρεσία στην πώληση 
επίπλων, γνώση Η/Υ, αυξημένη επικοινωνιακή 
ικανότητα, επιθυμητές γνώσεις διακόσμησης. 
Τηλ: 6979 114449.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ με προϋπηρεσία και άριστη γνώση 
καφέ, ζητείται για αρτοποιείο, περιοχή Ν.Κόσμος. 
Τηλ: 210 9017333.

ΑΠΟ ΝΕΟ κατάστημα pet shop ζητείται Διευθυ-
ντής Καταστήματος με σημαντική εμπειρία στο 
συγκεκριμένο αντικείμενο. Βιογραφικά στο 
e-mail: petcv2014@gmail.com.

Στελέχη Πωλήσεων B2B -  
Μηχανικοί Πωλήσεων
ΕΤΑΙΡΙΑ Μάικροκουεστ Η/Υ - πληροφορική ΑΕΒΕ, 
πληροφορικής ζητά να προσλάβει Πωλητή με 
εμπειρία σε πωλήσεις αναλωσίμων εκτυπωτών. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@microquest.gr, fax: 
210 9531001, κωδ: SLA11/14.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για ημιαπασχόληση. Τιμή 
950€. Τηλ: 6955 041279.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία, ζητά άτομα. Τιμή 850€. Τηλ: 
6955 041279.

Η ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ εταιρία Hellenic Transystems, 
ζητεί Πωλητή -τρια διεθνών μεταφορών. Απα-
ραίτητη προϋπηρεσία 5 ετών σε αντίστοιχη θέση. 
Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@hellenictransystems.gr, fax: 
210 9655597.

ΕΤΑΙΡΙΑ Πληροφορικής εξειδικευμένη στη 
μηχανοργάνωση Φαρμακείων ζητά Υπεύθυνο/η 
Πωλήσεων. Απαραίτητα: Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, άρι-
στα Αγγλικά, δίπλωμα οδήγησης, προϋπηρεσία 
στις πωλήσεις, ιδίως φαρμακεία, δυνατότητα 
μετακινήσεων. Αμοιβή αναλόγως προσόντων. 
E-mail: cv@smartware.gr.

Η PENTAGON AE στο Καλοχώρι, ζητά άτομο για το 
τμήμα Εξαγωγών. Δραστήρια και επικοινωνιακή. 
Πλήρης πενθήμερη απασχόληση, αρχικός μισθός 
700€. Άριστη γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: viografika.ae@gmail.com.

H ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία tsai kai votana, για το 
δίκτυο πωλήσεων, ζητά δύο(2) άτομα αποφοίτους 
Λυκείου τουλάχιστον. Απαραίτητα: Προϋπηρεσία 
στη δικτυακή πώληση ή στις πωλήσεις door to 
door. Αμοιβές υψηλές-αναλόγως προσόντων. 
E-mail: thaliakourtidou@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ελεύθεροι Επαγγελματίες, που να 
θέλουν να αξιοποιήσουν το πελατολόγιο τους, 
ανεξάρτητα από τη δουλειά που ήδη έχουν, για 
συνεργασία με συνεταιρισμό. Βιογραφικά με 
την ένδειξη (ΕΛ.ΕΠ) στο e-mail: k.skourtas@
globalassociation.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εξωτερικοί Συνεργάτες, με όρεξη 
για δουλειά και θέληση για επιτυχία, ελεύθε-
ρο ωράριο, δυνατότητα καριέρας. Βιογραφικά 
με την ένδειξη (ΣΤΕ) στο e-mail: k.skourtas@
globalassociation.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από όμιλο για b2b, 4ωρη ή 
8ωρη απασχόληση. Μισθός 4ωρου,450€, μπόνους, 
ασφάλιση. Μισθός 8ωρου 800€, μπόνους, ασφά-
λιση. Βιογραφικά στο e-mail: mm@orosimonet.
gr, τηλ: 210 9618313.

ΑΘΗΝΑΪΚΗ εταιρία ζητεί 2 Στελέχη Πωλήσεων, 
κάτοχοι Ι.Χ., με γνώσεις Η/Υ, για άμεση πρόσλη-
ψη στο τμήμα εξυπηρέτησης προκαθορισμένων 
πελατών. Παρέχεται μισθός, ΙΚΑ, bonus, υψηλές 
αποδοχές. E-mail: job@galaxynet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ίντερνετ ζητεί 2 Στελέχη Πωλήσεων, 
κάτοχοι Ι.Χ., με γνώσεις Η/Υ, για άμεση πρόσληψη 
στο νέο υποκατάστημα της, για ανάπτυξη πελατο-
λογίου. Παρέχεται μισθός, ΙΚΑ, υψηλές αποδοχές, 
bonus. E-mail: job@haroumenapaidia.gr.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ Πωλητής ζητείται, με δικό του 
μεταφορικό σε επιχείρηση αρτοσκευασμάτων 
για πωλήσεις χονδρικής. Μισθός έναντι στόχου, 
και ποσοστά επί του τζίρου. Απαραίτητη προϋ-
πηρεσία. E-mail: samantonak@gmail.com, τηλ: 
6955 164170, κος Αντωνακάκης.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται άμεσα για στελέχωση εμπο-
ρικού τμήματος εταιρίας, όχι πλασιέ - ντίλερ. 
Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6946 421115.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Πωλήσεων με 5ετή εμπειρία 
στις πωλήσεις για την περιοχή της Αθήνας, με 
πρόσληψη μέσω επιδοτούμενου προγράμματος. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@atzovaras.gr.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ Α.Ε. εταιρία ζητεί: Γεωπόνο Υπεύ-
θυνο πωλήσεων με έδρα και περιοχή ευθύνης τη 
Θράκη. Απαιτούνται: Πτυχίο Γεωπόνου, εκπληρω-
μένες στρατιωτιωτικές υποχρεώσεις, δίπλωμα 
οδήγησης, γνώση Αγγλικής γλώσσας, χρήσης 
Η/Υ. E-mail 30/11/14: cv@geoponiki.gr.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ Α.Ε. εταιρία ζητεί: Γεωπόνο Υπεύ-
θυνο πωλήσεων με έδρα και περιοχή ευθύνης 
την Ανατολική Μακεδονία. Απαιτούνται: Πτυχίο 
Γεωπόνου, εκπληρωμένες στρατιωτικές υπο-
χρεώσεις, δίπλωμα οδήγησης, γνώση Αγγλικής 
γλώσσας, χρήσης Η/Υ. E-mail 30/11/14: cv@
geoponiki.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητεί φοιτήτρια ή απόφοιτη 
με απλές γνώσεις H/Y, για πρωινή πενθήμερη 
εργασία, 09:00-14:00, μισθός 300€ συν ΙΚΑ. 
Τηλ: 210 5233230.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία στη Μάνδρα, ζητά Πωλητή. 
Προϋπηρεσία επιθυμητή. Γνώση Αγγλικών και 
υπολογιστών απαιτείται. Επιθυμητή γνώση και 
2ης ξένης γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: 
export@brass-form.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία στη Μάνδρα, ζητά Μηχανικό 
πωλήσεων. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Γνώση Αγ-
γλικών και υπολογιστών απαιτείται. Επιθυμητή 
γνώση και 2ης ξένης γλώσσας. Βιογραφικα στο 
e-mail: export@brass-form.gr.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - Πωλητές ζητούνται από πολυε-
θνική εταιρία καλλυντικών, σε όλη την Αττική και 
Πανελλαδικά. Προσφέρονται μεγάλες αμοιβές, 
bonus, αυτοκίνητο, εκπαίδευση. Δυνατότητα κα-
ριέρας. Τηλ: 210 6041805, fax: 210 6657532.

ΠΩΛΗΤΗΣ -τρια ζητείται για σταθερή και κινητή 
τηλεφωνία. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Τηλ: 211 
3110022.

ΠΩΛΗΤΕΣ-τριες ζητούνται για άμεση πρόσληψη 
για εργασία, λήψη παραγγελιών νέας τεχνολογίας 
φωτισμού LED. Με την τεχνολογία LED γίνεται 
εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος 70-90% και 
υπάρχει έντονη ζήτηση. E-mail: info@omilos-
mpimpas.gr, τηλ: 210 6033934.

ΠΩΛΗΤΗΣ -τρια ζητείται για ηλεκτρονική δι-
αφήμιση. Βασικός μισθός 350€ συν μπόνους. 
Τηλ: 210 9923317, 6948 604116.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 1 άτομο για συνεργασία απο εμπορική 
επιχείρηση. Ελεύθερο ωράριο, άμεσο ξεκίνημα, 
πλήρης εκπαίδευση. Όχι πωλήσεις πόρτα-πόρτα. 
Απαραίτητες γνώσεις intrenet και υπολογιστή. 
Τηλ: 23410 70332.

ΠΩΛΗΤΗΣ εταιρία λογισμικού εκδόσεων, περιοχή 
Αττικής, ζητά Πωλητή με εμπειρία και δικό του 
μεταφορικό μέσο, μισθός, bonus. Τιμή 900€. 
Τηλ: 6988 945478, 210 5442849, ώρες επι-
κοινωνίας 09:00-14:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος γραφείου του τμήματος 
αγορών με γνώσεις αναγνώρισης μεταλλευμάτων 
για εργασία σε εταιρία ανακύκλωσης μετάλλων 
στην περιοχή Πενταλόφου. Βιογραφικά με φω-
τογραφία στο e-mail: kira@metcol.eu.

ΖHTOYNTAI Συνεργάτες για δημιουργία πε-
λατολογίου και δικτύου συνεργατών. Υψηλές 
προμήθειες, μοναδικά προϊόντα. Τηλ: 6977 
359887, 210 9327131.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στο χώρο της 
υγείας - ευεξίας - διατροφής, στο πλαίσιο ανάπτυ-
ξης του δικτύου πωλήσεων ζητεί άτομα σοβαρά 
και δυναμικά για συνεργασία. Τηλ: 6943 950447.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ (3) για ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων 
ζητούνται από εμπορική εταιρία, όχι ντίλερ-πλασιέ 
μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ άμεσα, ζητούνται για συνεργασία με 
εμπορική εταιρία, για στελέχωση εμπορικού 
τμήματος. Συνεχής εκπαίδευση, υψηλές απο-
δοχές, μόνο σοβαρές προτάσεις. Περιοχή Νέος 
Κόσμος. Τηλ: 6943 950447.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται άμεσα από εμπορική εταιρεία 
για στελέχωση τμήματος πωλήσεων, επιθυμητή 
γνώση Η/Υ. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ για ανάπτυξη πελατολογίου και συ-
νεργατών πολυεθνικής εταιρίας. Δυνατότητα 
καριέρας. Ικανοποιητικές αποδοχές, ευέλικτο 
ωράριο. Τηλ: 6945 915312.

ΑΤΟΜΑ, ζητούνται για συνεργασία ως Επικε-
φαλής στους τομείς ανάπτυξης - οργάνωσης 
- στελέχωσης. Ευέλικτο ωράριο. Τιμή 900€. 
Βιογραφικά στο e-mail: vitrovin@gmail.com.

ΑΤΟΜΟ ζητείται άμεσα για την ανάπτυξη εταιρίας 
με εμπορική δραστηριότητα, υψηλό εισόδημα. 
Τιμή 1100€. Βιογραφικά στο e-mail: vitrovin@
gmail.com.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ, ζητείται άμεσα από αναπτυσσό-
μενη εταιρία, με άριστες επικοινωνιακές και 
οργανωτικές ικανότητες. Μεγάλες προοπτικές 
εξέλιξης. Τιμή 1200€. Βιογραφικά στο e-mail: 
vitrovin@gmail.com.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται δύο δραστήρια και υπεύθυνα 
άτομα για συνεργασία. Τιμή 550€. Βιογραφικά 
στο e-mail: vitrovin@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κύριος -α με βασικές γνώσεις H/Y 
για εργασία. Τιμή 700€. Βιογραφικά στο e-mail: 
vitrovin@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για κάλυψη τμημάτων συντο-
νισμού, οργάνωσης και εποπτείας εμπορικής 
επιχείρησης. Εισόδημα 1000€. Βιογραφικά στο 
e-mail: vitrovin@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ (5), ζητούνται από εταιρία τροφίμων για 
διάφορα τμήματα. Εισόδημα 700€. Βιογραφικά 
στο e-mail: vitrovin@gmail.com.

WELLNESSNOW δραστηριοποιείται στο χώρο της 
υγείας-ευεξίας-διατροφής. Στο πλαίσιο ανάπτυξης 
του δικτύου πωλήσεων, ζητούνται άτομα σοβαρά 
και δυναμικά για συνεργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@wellnessnow.gr, τηλ: 6932 309100, 
6986 219045.

ΠΩΛΗΤΗΣ Υπηρεσιών Πληροφορικής-Ιστοσε-
λίδων με τουλάχιστον 1έτους εμπειρία σε πω-
λήσεις, γνώσεις Η/Υ-internet. Δεν απαιτούνται 
εξειδικευμένες γνώσεις πληροφορικής. 3 μήνες 
δοκιμαστικά, αμοιβή με ποσοστά, μισθός βασικός. 
E-mail: hr@mrit.gr, τηλ: 6979 315491, ώρες 
επικοινωνίας 17:00-21:00.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ειδών αισθητικής και ονυ-
χοπλαστικής στην Αθήνα ζητεί Πωλητή -τρια. 
Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης ΙΧ ή μηχανάκι. 
Θεωρούνται προσόν γνώσεις μανικιούρ, ονυ-
χοπλαστικής. Επιθυμητή εμπειρία σε πωλήσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: beauty.expert.gr@gmail.
com.

Ιατρικοί Επισκέπτες -  
Πωλητές Υγείας
SALES Assistant: Pharmaceutical excipients, 
packaging,OTC medicine. Εξυπηρέτηση επιλεγ-
μένων βιομηχανιών φαρμάκων, επικοινωνία με 
προμηθευτές εξωτερικού. Δυναμική προσωπικό-
τητα, ευχέρεια στην επικοινωνία, άριστα Ελληνικά, 
Αγγλικά, internet. E-mail: info@mtcltd.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ιατρικοί Επισκέπτες, Πτυχιούχοι 
Α.Ε.Ι.(Βιολογίας ή Χημείας), για το τμήμα προ-
ώθησης, εφαρμογών διαγνωστικών αντιδρα-
στηρίων μοριακής ανάλυσης και κυτταρομετρίας 
ροής. Άριστη γνώση Αγγλικών. Προϋπηρεσία 
και Μεταπτυχιακές Σπουδές θα συνεκτιμη-
θούν. E-mail: hr_management@flowcytogen.
gr, κωδ:S/R&D:135.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για τα τμήματα στο χώρο της 
υγείας, υψηλές αποδοχές, δυνατότητα καριέρας. 
Τηλ: 6972 481589.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Πωλητές ιατρικών μηχα-
νημάτων για μόνιμη εργασία από μεγάλη εταιρία, 
αντιπροσωπεία ιατρικών μηχανημάτων. Βιογρα-
φικά στο e-mail: assistant@smg.gr .

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Επισκέπτρια Υγείας (ΑΕΙ) και Νοσηλεύ-
τρια (ΑΕΙ) με εμπειρία στη διενέργεια ιατρικών 
εξετάσεων εργαζομένων στο χώρο εργασίας 
τους και στην εκπαίδευση εργαζομένων για Α’ 
βοήθειες. Βιογραφικά στο e-mail: ergonomia@
ergonomia.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Manel Ιατρικά, ασχολείται με την 
κατασκευή και εμπορία ορθοπεδικών ειδών και 
ζητεί Πωλητή -τρια (Ιατρικό Επισκέπτη) με δικό 
του μεταφορικό μέσο (κατά προτίμηση μηχανή). 
Βιογραφικά στο e-mail: info@manel.gr.

ΑΠΟ ΕΨΙΛΟΝ ΕΠΕ ζητείται Πωλητής για Κρήτη 
με έδρα το Ηράκλειο. Απαραίτητη η εμπειρία στο 
χώρο των φαρμακείων. Παρέχεται προμήθεια (όχι 
μισθός), αυτοκίνητο, έξοδα κίνησης. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: john@epsilonk.gr.

ΑΠΟ ΕΨΙΛΟΝ ΕΠΕ ζητείται Πωλητής για Πελοπόν-
νησο με έδρα την Πάτρα. Απαραίτητη η εμπειρία στο 
χώρο των φαρμακείων. Παρέχεται προμήθεια (όχι 
μισθός), αυτοκίνητο, έξοδα κίνησης. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: john@epsilonk.gr.

ΑΠΟ ΕΨΙΛΟΝ ΕΠΕ ζητείται Πωλητής για Θράκη 
με έδρα την Καβάλα. Απαραίτητη η εμπειρία στο 
χώρο των φαρμακείων. Παρέχεται προμήθεια (οχι 
μισθός), αυτοκίνητο, έξοδα κίνησης. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: john@epsilonk.gr.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΨΙΛΟΝ ΕΠΕ. ζητείται Πωλητής Περι-
οδεύων, με εμπειρία στο χώρο των φαρμακείων. 
Παρέχεται προμήθεια (οχι μισθός), αυτοκίνητο 
και έξοδα κίνησης. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: john@epsilonk.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Πολυφρόντις, Αντιπρόσωπος της 
Schein Orthopadie Services ζητά Ιατρικό Επισκέπτη 
με προϋπηρεσία για ενημέρωση διαβητολόγων/
ενδοκρινολόγων/αγγειοχειρουργών/φυσιάτρων. 
Μισθός, αυτοκίνητο, μπόνους. Βιογραφικά στο 
e-mail: k.kapsimani@polyfrontis.gr.

ΚΙΤΕ ΕΛΛΑΣ φαρμακευτική εταιρία, ζητά Πω-
λητή Φαρμακείου με έδρα Αθήνα. Εμπειρία στις 
πωλήσεις. Βιογραφικά στο e-mail: info@kite.
gr, fax: 210 2014323.

ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ή Πωλητής με εμπειρία στην 
πώληση συμπληρωμάτων διατροφής ζητείται 
για πλήρες ωράριο, σε φαρμακείο στο Αιγάλεω, 
πλησίον μετρό. Τηλ: 6946 129785, 210 5315337.

ΠΩΛΗΤΗΣ -τρια για εταιρία φαρμακευτικών και 
καλλυντικών προϊόντων με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 
Απαραίτητη προϋπόθεση κατοχή διπλώματος αυ-
τοκινήτου και ΙΧ αυτοκίνητο. Τηλ: 6984 922969.

Ιατροί - Νοσηλευτές - Διασώστες 
- Υγεία - Φαρμακευτική
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κτηνίατρος για κτηνιατρική κλινική 
στην Κύπρο με άριστα Αγγλικά, τριετής πείρα στην 
παθολογία και χειρουργική ζώων συντροφιάς, στη 
διάγνωση με υπέρηχο, στο μικροσκόπιο και στους 
αιματολογικούς αναλυτές. E-mail: linaprotopapa@
gmail.com, τηλ: 0035 7997622747.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Νοσηλεύτριες. Υποστήριξη διοικητι-
κών διαδικασιών, κατοικίας από τη mediconnect 
δωρεάν. Υψηλός μηνιαίος βασικός μισθός. Προ-
ϋπόθεση: Γνώσεις Αγγλικής γλώσσας τουλά-
χιστον επιπέδου. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στα Αγγλικά στο e-mail: mediconnect1@web.de.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Φαρμακείου, με καλή γνώση 
καλλυντικών. Ωράριο: απογευματινό συνεχές. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@grandpharmacy.
gr, τηλ: 210 60225546.

ΙΑΤΡΟΙ ειδικευμένοι με καλούς φακέλους και 
βιογραφικά, ζητούνται, ως Συνεργάτες (Επισκέ-
πτες) σε ιδιωτικό πολυιατρείο της Κηφισιάς. Τηλ: 
6932 418279, ώρες επικοινωνίας 10:00-14:00.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κλινικός Ψυχολόγος με εξειδίκευ-
ση στο χρόνιο πόνο και δυνατότητα διαχείρισης 
συστήματος βιοανάδρασης, για συνεργασία 2 
φορές/εβδομάδα σε ιατρείο πόνου. E-mail: 
epionepainclinic@gmail.com.

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ -τρια ζητούνται για κέντρο 
λογοθεραπείας στην Ηλιούπολη. Βιογραφικά στο 
e-mail: logopaid@otenet.gr, τηλ: 210 9947117.

ΙΑΤΡΟΣ Μικροβιολόγος - Βιοπαθολόγος ζητεί-
ται για εργασία σε διαγνωστικό εργαστήριο στη 
Ζάκυνθο. Μόνιμη εργασία. Τηλ: 6938 436125, 
6979 362377.

ΙΑΤΡΟΙ Δερματολόγοι ή Ιατροί σε αναμονή ει-
δικότητας ζητούνται από δερματολογικά ιατρεία 
ιατρικής αισθητικής στην Αθήνα για μόνιμη και 
πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
hautecouturemedicalsolutions@gmail.com, 
τηλ: 210 6159120.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός φαρμακείου ή Φαρμακοποιός 
για πλήρη απασχόληση στη Νέα Σμύρνη με καλές 
γνώσεις Η/Υ. Η προϋπηρεσία δεν είναι απαραί-
τητη. Ικανοποιητικές αποδοχές. Βιογραφικά στο 
e-mail: annabidela@gmail.com.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ και Βοηθοί ζητούνται στο 
χώρο της ευεξίας για προσωπικοί Σύμβουλοι 
διατροφής, ευελιξίας, ελέγχου βάρους, ανεξάρτητη 
συνεργασία, ευέλικτο ωράριο, υψηλές αποδοχές. 
Τηλ: 6984 451563.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ζητούνται ως Σύμβουλοι 
υγείας και ευεξίας, με ή χωρίς προϋπηρεσία, 
ανεξάρτητη συνεργασία με ελεύθερο ωράριο και 
υψηλές αποδοχές. Τηλ: 6972 481589.

ΟΜΙΛΟΣ μεγάλος αδυνατίσματος, αισθητικής 
και laser ζητεί Ιατρούς Δερματολόγους. Τηλ: 
210 8941404.

ΓΙΑΤΡΟΣ ζητείται για χειμερινούς και καλοκαι-
ρινούς μήνες σε ιατρεία στη Ζάκυνθο. Βιογραφι-
κά στο e-mail: medical@iassismedical.gr, τηλ: 
6941 553423.

ΙΑΤΡΟΣ ζητείται από γνωστό όμιλο αισθητικής 
στη Γλυφάδα. Τηλ: 210 8940400.

ΚΕΝΤΡΟ παχυσαρκίας ζητεί Διαιτολόγο - Διατρο-
φολόγο. Περιοχή Γλυφάδα. Τηλ: 210 9733846, 
211 097148.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνολόγος Ακτινολογικού από ια-
τρικό κέντρο, απαραίτητη η διαμονή πλησίον του 
χώρου εργασίας, περιοχή Λεωφ. Μαραθώνος 47, 
Παλλήνη, αμοιβή συζητήσιμη. Τηλ: 6975 715570, 
ώρες επικοινωνίας 09:00-14:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρός Μικροβιολόγος από ιατρικό 
κέντρο. Απαραίτητη η διαμονή πλησίον του 
χώρου εργασίας. Περιοχή Λεωφ. Μαραθώνος 
47, Παλλήνη Αττικής, αμοιβή συζητήσιμη. Τηλ: 
6975 715570, ώρες επικοινωνίας 09:00-14:00.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ζητείται από ιατρικό κέντρο. 
Απαραίτητη η διαμονή πλησίον του χώρου ερ-
γασίας και εμπειρία σε αιμοληψίες. Περιοχή Λ. 
Μαραθώνος 47, Παλλήνη. Τηλ: 6975 715570, 
ώρες επικοινωνίας 09:00-14:00.

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ /τρια ζητείται για κέντρο 
διάγνωσης και θεραπείας διαταραχών στη Γλυ-
φάδα. Τηλ: 211 1097133, 210 9733846.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ περιοχής Αμπελοκήπων ζητά 
πεπειραμένη Βοηθό. Fax: 211 7707520.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ - Νοσοκόμα ζητείται από μονάδα 
φροντίδας ηλικιωμένων. Περιοχή Χαλάνδρι. Τηλ: 
210 6850427, ώρες επικοινωνίας 12:00-20:00, 
Δευτέρα-Παρασκευή.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ζητείται για φροντίδα και νοσηλεία 
ηλικιωμένων. Τηλ :6988 582124.

ΓΙΑΤΡΟΙ Εφημερεύοντες Γενικοί και Ψυχί-
ατροι ζητούνται για ψυχιατρική κλινική. Τηλ: 
6972 924671.

ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ και Παιδοψυχίατροι ζητούνται από 
ομάδα επαγγελματιών λοιπών ειδικοτήτων για 
συστέγαση ή συνεταιρισμό. Τηλ: 213 0142230, 
6976 499566, κα Βασιλάκη.

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ, Ιατρός, με μεγάλη εμπειρία ζητεί-
ται για συνεργασία με διαγνωστικό κέντρο στα 
Δυτικά Προάστια. Τηλ: 210 5052302.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Επισκέπτρια Υγείας (ΑΕΙ) και Νοσηλεύτρια 
(ΑΕΙ) με εμπειρία στη διενέργεια ιατρικών εξετά-
σεων εργαζομένων στο χώρο εργασίας τους και 
στην εκπαίδευση εργαζομένων για Α’ βοήθειες. 
Βιογραφικά στο e-mail: ergonomia@ergonomia.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αντικαταστάτης για φαρμακείο στην 
ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης. Τηλ: 24610 90980, 
ώρες επικοινωνίας 13:00-16:00.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ /τριες Πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ με 
άδεια άσκησης επαγγέλματος ζητούνται για συ-
νεργασία με σύμβαση έργου. Τηλ: 210 9733846, 
211 1097123.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Φαρμακοποιού στην περιοχή 
Πόρτο Ράφτη. Επιθυμητή σχετική προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: farmakeio.siampi@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παιδοψυχολόγος για συνεργασία με 
ιδιωτικό παιδικό σταθμό στα Δυτικά Προάστια. 
Βιογραφικά στο e-mail: pstathmos@yahoo.gr.

συνέχεια στη σελ. 28

Σύμβουλοι Πωλήσεων Υπηρεσιών 
 Κινητής Τηλεφωνίας Πλήρους Απασχόλησης 

για το Κατάστημα στα Ιωάννινα
•Είστε άνθρωπος που επικεντρώνεται στην άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη; 
•Διακρίνεστε για το πάθος σας για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών; 
•Έχετε προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια στην πώληση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας;  
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, ώστε να δημιουργήσουμε την πιο δυναμική ομάδα 
συμβούλων πωλήσεων συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας.

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

Σχετικά με την εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’: Η ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ είναι η Νο 1 αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών 
στην Ελλάδα. Η εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ ξεκίνησε το 1950 από ένα απλό μαγαζί στην Αθήνα. Σήμερα 
λειτουργεί 97 καταστήματα και απασχολεί πάνω από 1.700 εργαζομένους. Από το Σεπτέμβριο του 2004, 
κάτοχος της πλειονότητας του μεριδίου ιδιοκτησίας της εταιρίας είναι ο όμιλος Dixons. Επιπλέον, η 
δυναμική ανάπτυξη της ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ τα τελευταία χρόνια την έχει καταστήσει κυρίαρχο στην αγορά 
των ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα.

Η εταιρεία εξειδικεύεται 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 εφαρμόζει μια πολιτική πολλαπλών καναλιών στη λιανική 
πώληση και το εμπόριο ηλεκτρικών ειδών, με περισσότερα από 1.300 καταστήματα και ηλεκτρονικά 
καταστήματα σε 28 χώρες, ενώ απασχολεί περίπου 40.000 εργαζόμενους. Κάθε χρόνο, περισσότεροι 
από 100 εκατομμύρια πελάτες πραγματοποιούν τις αγορές τους online και μέσα από τα καταστήματα 
του ομίλου Dixons.

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

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. - εισαγωγική εταιρεία βιομηχανικών εργαλείων. Η ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ ανα-
πτύσσει, εμπορεύεται και διακινεί τα πιο δυνατά brands βιομηχανικών εργαλείων εντός και εκτός 
Ελλάδος. Με το πολύ καλό της δίκτυο πωλήσεων Ελλάδος εξυπηρετεί τα περισσότερα καταστήματα 
«χρωμάτων -εργαλείων -σιδηρικών». Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και άριστο αξιοκρατικό 
περιβάλλον εργασίας η εταιρεία μας είναι σήμερα η μεγαλύτερη Ελληνική εταιρεία βιομηχανικών 
εργαλείων χειρός και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη λίστα με τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες 
του κλάδου. Ζητεί:

Γραφίστα /τρια 
 (Κωδ: DES.1)

Ψάχνουμε ένα άτομο για δημιουργικό τμήμα της εταιρίας μας με νέες ιδέες και γνώσεις  
στο packaging, editorial καταλόγων, newsletter κλπ.  
Περιγραφή θέσης: 
•Ελκυστική συσκευασία των προϊόντων και των brand μας 
•Εμπειρία σε editorial μεγάλων καταλόγων 
•Γνώση των τρεχόντων trends & τεχνικών στο graphic design. 
•Επιθυμητή γνώση φωτογραφίας 
•Οργανωτική σκέψη και ικανότητα παρουσίασης έργου και εκτίμηση παράδοσης  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΤΕΙ ή ΑΕΙ επιθυμητό 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 3 χρόνων και παρουσίαση Online Portfolio έργων 
•Άριστη γνώση Adobe Photoshop, Illustrator,  InDesign 
•Πολύ καλή γνώση MS-Office και internet 
•Δημιουργική ικανότητα, υψηλή αισθητική και κέφι για φρέσκες ιδέες 
•Ενδιαφέρον για έρευνα και ικανότητα προσαρμογής σε νέες τεχνολογίες. 
•Πολύ καλή ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Οργανωτικές ικανότητες και διαθεσιμότητα εργασίας επιπλέον του ωραρίου με την ανάλογη αμοιβή 
•Πολύ καλά αγγλικά τουλάχιστον Lower 
•Ηλικία έως 37 ετών

Παροχές: 
•Υπερσύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: Cv@fournarakis.gr, website: www.fournarakis.gr 

Description:

The opportunity: Deloitte offers excellent career opportunities for entry level positions within our 
Enterprise Risk Services department based in Athens. The role calls for someone who is ambitious, 
with attention to detail, excellent communication skills and has the ability to work on his own initiative 
and as part of a team. We provide a challenging and exciting work environment, hands-on experience 
and the chance to understand the practice of internal audit /risk advisory.

It is a unique opportunity to gain practical experience, an invaluable insight into working life and a 
great way of understanding how one of the leading multidisciplinary professional services firm works.

Company profile: Deloitte Greece is a member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private 
company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL 
and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as 
“Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more 
detailed description of DTTL and its member firms.

Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients 
spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 
countries and territories, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, 
delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte’s more 
than 200,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.

In Greece, “Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis S.A.” provides audit services, “Deloitte Business 
Solutions Hadjipavlou Sofianos & Cambanis S.A.” financial advisory, tax and consulting services and 
“Deloitte Accounting Compliance & Reporting Services SA” accounting outsourcing services. With 
a staff of more than 580 and offices in Athens and Thessaloniki, Deloitte Greece focuses on all major 
industries including financial services; shipping; energy; consumer business; life sciences & health care 
and public sector services. Deloitte clients include most of the leading private and public, commercial, 
financial and industrial companies. For more information, please visit our website at www.deloitte.gr

Deloitte Enterprise Risk Services (ERS): Deloitte ERS offers a wide array of services, designed to 
identify and assess business and IT risks, determine acceptable exposure levels, implement controls, 
provide ongoing measurement / monitoring of the level of risk, and provide follow-up and constant 
monitoring of the risk and regulatory environment. We partner with clients in both an assurance and 
consulting capacity and based on increasing demand for our services, we are looking to recruit a Senior 
Internal Auditor to join our expanding team.

Principal duties & responsibilities: Deloitte is the leading provider of risk services and therefore offers 
a wide array of project types and the opportunity to work on high profile projects and clients that are 
leaders in their industry. You will be given the opportunity to obtain a practical understanding and develop 
your knowledge on current internal audit practices, risk advisory and regulatory compliance services.

Indicatively, working as senior internal auditor will involve the following: 
•Using appropriate auditing techniques, methods and standards, including specialized audit 
software. 
•Participating in Internal audit engagements. 
•Performing external quality assessments of internal audit units. 
•Providing an independent evaluation of, and opinion on, procedures, processes, systems and 
controls and detail any required remedial action, where weaknesses are identified with a focus on 
using regulatory requirements and best practice standards and frameworks. 
•Delivering enterprise risk management services. 
•Participating in Sarbanes Oxley engagements. 
•Participating in compliance review and corporate governance engagements. 
•Preparing internal policies and procedures manuals towards establishing an effective Internal 
control system Framework. 
•Maintaining detailed documentation of work undertaken. 
•Reporting to engagement manager.  
Baseline requirements: 
•University degree in business administration, accounting, economics, finance or equivalent. 
•Postgraduate qualification in business, risk management, corporate governance, finance, 
accounting, internal audit or other related areas. 
•Professional certification (eg. CIA, ACCA, CISA, ACA) will be considered as a plus. 
•Working experience up to 5 years in a relevant position. Experience in the construction Industry will 
be considered as a plus. 
•Strong verbal and written communication skills in both Greek and English. Required English 
language qualification: Proficiency of Cambridge / Michigan. 
•Proficient use of Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). 
•Working knowledge on the use of ACL will be considered as a plus. 
•Army obligations fulfilled.  
Personal skills: 
•Focus on delivering work of high quality. 
•Strong problem solving and communication skills. 
•Ability to maintain professionalism and strive for high ethical standards at all times. 
•High level of discretion for confidential work and information. 
•Ability to work under pressure and maintain a professional demeanor. 
•Ability to prioritize tasks, work on multiple assignments, and manage ambiguity. 
•Eagerness to learn and evolve. 
•Well-developed interpersonal skills and capacity to work effectively within a team.

If you’re ready to take your career to the next level in a challenging international environment, focusing on 
continuous learning, dynamic teamwork and cutting edge solutions for clients, you’re ready for Deloitte!

Interested applicants should forward their curriculum vitae to: career@deloitte.gr quoting the reference 
code IAS.11/14. All applications will be considered in strict confidence and will be acknowledged promptly. 
Any personal information you submit through the recruitment process will be used in accordance with 
the laws of the Hellenic data protection authority.

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

Πωλήτριες-ες Λιανικής 
 (Full Time)

Για τα καταστήματα μας,  
στις περιοχές: 
•Γλυφάδα 
•Άλιμος 
•Άγιος Δημήτριος 
•Νέα Σμύρνη 
•Καλλιθέα 
•Μαρούσι  

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

•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Σταθερότητα 
•Προοπτικές εξέλιξης  
Οι ενδιαφερόμενες μπορούν  
να στείλουν το βιογραφικό  
τους στο e-mail: 
m.papanikolaou@attrattivo.gr



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ -ες, Γηροκόμοι, ζητούνται από 
μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. Βιογραφικά 
στο e-mail: amke.armonia@gmail.com, τηλ.: 213 
029737, 6940 048701, 6978 057779.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φυσικοθεραπευτής -τρια για καθημερινή 
8ωρη εργασία σε εργαστήριο φυσικοθεραπείας. 
Περιοχή Πειραιάς, κέντρο. Τηλ: 210 9732129, 
211 1097133.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από φαρμακείο στην Ομόνοια, 
Βοηθός Φαρμακείου ή Αισθητικός για πρακτική 
εξάσκηση. Τηλ: 210 5246000.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από φαρμακείο στην Ομόνοια, για 
Βοηθός εργαστηρίου φαρμακείου για Πρακτική 
Εξάσκηση. Τηλ: 210 5246000.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ Νοσοκόμα ζητείται από ιδιω-
τική κλινική. Απαραίτητη προϋπηρεσία. Περιοχή 
Αθήνα. Τηλ: 211 1097122.

Δικηγόροι - Νομικές Υπηρεσίες 
- Διαχείριση Χρεών
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δικηγόρος, με καλή γνώση Γαλλικής 
και Αγγλικής γλώσσας και εμπειρία σε εταιρικά 
και εμπορικά θέματα. Βιογραφικά στο e-mail: 
rainif@otenet.gr, τηλ: 210 3635124.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο ζητά Δικηγόρο πλήρους 
απασχόλησης, με δικαστηριακή εμπειρία και 
εμπειρία στη σύνταξη δικογράφων και εκπόνηση 
συμβάσεων. Άριστα Αγγλικά και Η/Υ. Βιογραφικά 
υπ’όψιν κας Φ. Πολύζου στο e-mail: kmlaw@
otenet.gr, fax: 210 3625827.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία προσλαμβάνει Υπάλληλο 
για νομική διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών με 
εξερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις. Απαραίτητη 
σχετική προϋπηρεσία. Πενθήμερo, 8ωρo, σταθερός 
μισθός, ΙΚΑ, bonus. E-mail: human.resources.
ath@gmail.com, αναγράφοντας «Υπάλληλος 
Νομικής Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών».

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ με εμπειρία στα δικόγραφα και ακρο-
ατήρια ζητείται από οργανωμένο δικηγορικό γρα-
φείο. Βιογραφικά στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ νέος /α με πραγματική εμπειρία 2-5 
ετών (όχι εισπρακτικό) ζητείται για εσωτερική 
συνεργασία σε δικηγορικό γραφείο. Βιογραφικά 
στο e-mail: chalkiag@hotmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ μεγάλη στο Ψυχικό, πλησίον μετρό 
Πανόρμου, ζητά Υπαλλήλους Ληξιπρόθεσμων 
Οφειλών, 4ωρης πρωινής, απογεματινής απα-
σχόλησης, με σταθερό μισθό. Προϋπηρεσία απα-
ραίτητη. Τηλ: 210 6713111.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο επιθυμεί συνεργασία με 
Δικηγόρο, με εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών, κάτοχο 
Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών. Βιογραφικά 
στο e-mail: mgratsia@gratsia-lawoffice.gr.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ζητείται, έμπειρος/η, μάχιμο, δυναμική 
προσωπικότητα για έλεγχο σε υποθηκοφυλακεία 
Νοτίων Προαστίων πολλών αγοραστών αν αγό-
ρασαν υποδειχθέντα ακίνητα. Όπου αγόρασαν 
δρομολόγηση αγωγών-διαταγών πληρωμών. 
Αμοιβή τα γραμμάτια αγωγών-διαταγών πλη-
ρωμών. E-mail: e.m.g.inter.trade@gmail.com 
κωδ: LAW-REAL-SK.

ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ Δικηγόρος ή νέος Δικηγόρος 
ζητείται από σοβαρό δικηγορικό γραφείο. Βιογρα-
φικά στο e-mail: attorneysgreece@gmail.com.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Οφει-
λών ζητούνται από δικηγορικό γραφείο στο κέντρο 
της Αθήνας για άμεση πρόσληψη. Απαραίτητη η 
καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας και χειρισμού 
Η/Υ. Τηλ: 210 9733846, 211 1097123.

 

Εκπαίδευση - Θετικές και Ειδικές 
Επιστήμες - Μεταφράσεις
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Γαλλικών με εμπειρία στη 
Γαλλική Γλώσσα απόφοιτο Ελληνικού ή Γαλλικού 
Πανεπιστημίου. Θα εκτιμηθεί και φοιτήτρια με 
εμπειρία στα ιδιαίτερα. Βιογραφικά με φωτογρα-
φία στο e-mail: elvispapanikolas@gmail.com.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ για Πρακτική Εξάσκηση ζη-
τούνται από δημοσιογραφικό όμιλο για ρεπορτάζ 
και σύνταξη ειδήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@focuswebtv.gr.

ΝEO BLOG ποικίλης ύλης, αναζητά Συντάκτες 
και ειδικούς Συνεργάτες για αποστολή κειμένων, 
άρθρων, ελεύθερων ρεπορτάζ κτλ. Ελάχιστο ένα 
κείμενο ανά 15 μέρες. Εθελοντική εργασία. Βι-
ογραφικά στο e-mail: citymomenti@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για φύλαξη και δημιουργική απασχό-
ληση αγοριού 5.5 ετών και λίγα οικιακά. Ωράριο: 
12:30-20:30 όταν είναι ανοιχτά τα σχολεία, ενώ 
08:30-17:30 όταν είναι κλειστά. Τηλ: 6944 534332.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Γερμανικών, μητρόγλωσση, 
με άριστη προφορά και γνώση της γλώσσας, 
σταθερή συνεργασία, υπεύθυνη, εργατική, σοβαρή, 
συνεπής, για όλα τα επίπεδα. Άμεση πρόσληψη. 
E-mail: elenisrc@windowslive.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ απορρυπαντικών και επεξεργασίας νερών 
ζητεί Χημικό Μηχανικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ με προϋπηρε-
σία 2 ετών σε επεξεργασία νερών. Πολύ καλή 
γνώση PC, Αγγλικά και ίσως άλλες γλώσσες. 
Βιογραφικά στο e-mail: kdremes@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κλινικός Ψυχολόγος με εξειδίκευ-
ση στο χρόνιο πόνο και δυνατότητα διαχείρισης 
συστήματος βιοανάδρασης, για συνεργασία 2 
φορές/εβδομάδα σε ιατρείο πόνου. E-mail: 
epionepainclinic@gmail.com.

ΟΜΙΛΟΣ εκπαιδευτικός ζητεί Καθηγητές -τριες 
ξένων γλωσσών, σε όλο το λεκανοπέδιο Αττικής 
και Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: mult-lin@otenet.gr, τηλ: 210 8086414, 
210 6144357, κωδ: ΛΑΕΚ.

ΟΜΙΛΟΣ εκπαιδευτικός ζητεί Καθηγητές -τριες 
Αγγλικής, Γερμανικής γλώσσας, στα Οινόφυ-
τα Βοιωτίας. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: mult-lin@otenet.gr, τηλ: 210 8086414, 
210 6144357, κωδ: ΛΑΕΚ.

ΑΝΑΛΥΤΕΣ από εταιρία χρηματοοικονομικών 
προϊόντων, ζητούνται, για μερική απασχόληση. 
Προϋπηρεσία σε οικονομικά - ασφαλιστικά επι-
θυμητή όχι απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
bsathens@gmail.com, τηλ: 6973 293899.

Ο ΟΜΙΛΟΣ So easy ζητά Καθηγητές Αραβικής 
γλώσσας για διδασκαλία στην περιοχή της Αττικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: acadimaiko@soeasy.gr, 
κωδ: PROF_ARAB.

ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ Αθηναϊκό πρακτορείο συγγρα-
φής κειμένων, ζητά Συντάκτες - Συγγραφείς 
(Proficiency και πάνω). Η δουλειά γίνεται στον 
χώρο σας. Εδρα Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
sirnasosnapo7@hotmail.com.

ΝEO BLOG ποικίλης ύλης, αναζητά Συντάκτες και 
ειδικούς Συνεργάτες για διάφορες μόνιμες στήλες. 
Βιογραφικά στο e-mail: citymomenti@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φυσικός ή Μαθηματικός με δυνατότητα 
διδασκαλίας μαθημάτων θετικής κατεύθυνσης Β’ 
Λυκείου. Βιογραφικά στο e-mail: madnomadlife@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γεωλόγοι από κατασκευαστική 
εταιρία στο τμήμα ενημέρωσης για την ποιότητα 
του νερού. Εσωτερική θέση γραφείου, σταθερός 
μισθός. Τηλ: 210 8020550.

ENGLISH Teachers, experienced in young ages 
and kinesthetics needed for programmes in 
Athens. Native speakers only. TEBE or IKA 
receipts required. CVs with photo: toybox.gr@
gmail.com, tel: 6937 871513.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ για διδασκαλία Αγγλικών, μουσι-
κοκινητικής και ειδικής αγωγής, ζητούνται άμεσα. 
Μόνο native speakers. Απαραίτητη προϋπόθεση 
ΤΕΒΕ ή μπλοκάκι ΙΚΑ. Παρέχεται υλικό. Bιογρα-
φικά με φωτογραφία στο e-mail: toybox.gr@
gmail.com, τηλ: 6937 871513.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία στη Μεταμόρφωση ζητά 
Δημοσιογράφους για Πρακτική με προοπτικές 
πρόσληψης και καριέρας. Μικροέξοδα πληρωμένα 
έως 150€. Βιογραφικά στο e-mail: personnelstr@
gmail.com, κωδ: pra.

ΜΕΓΑΛΗ εκδοτική εταιρία στη Μεταμόρφωση 
ζητά Δημοσιογράφους για μόνιμη απασχόλη-
ση (κείμενο, σύνταξη, internet, social media). 
Βιογραφικά στο e-mail: personnelstr@gmail.
com, κωδ: dim.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής Θετικών Μαθημάτων (Μα-
θηματικός, Φυσικός, Χημικός) από το Φροντι-
στήριο Μ.Ε. Μάθηση, στην Ηράκλεια Σερρών. 
Βιογραφικά στο e-mail: mathisi1@hotmail.com, 
τηλ: 2325 028489.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικών ζητείται, με άδεια δι-
δασκαλίας, καλό βιογραφικό, άριστη προφορά 
και γνώση της γλώσσας. Συνεπής, υπεύθυνη, 
εργατική, φιλικές τιμές/ώρα, λίγες ώρες εβδο-
μαδιαίως, με αγάπη για τη δουλειά της, σταθερή 
συνεργασία. E-mail: elenisrc@windowslive.com.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ Θεατρικής Αγωγής, ζητείται, με γνώ-
σεις Αγγλικών και άδεια διδασκαλίας, καθώς και 
γνώσεις ζωγραφικής/χειροτεχνίας. Δημιουργική, 
ενθουσιώδης, με αγάπη για τη δουλειά της και 
τα παιδιά, υπεύθυνη, φιλικές τιμές/ώρα, 1ώρα/
εβδομάδα. E-mail: elenisrc@windowslive.com.

ΔΑΣΚΑΛΑ Θεατρικής Αγωγής, ζητείται, με 
πολύ καλή γνώση Αγγλικών και χειροτεχνίας/
ζωγραφικής, για Κ.Ξ.Γ Καλλιθέας και μικρή ομάδα 
παιδιών κατ’οίκον. Φιλικές τιμές/ώρα, σταθερή 
συνεργασία, υπεύθυνη, συνεπής, ενθουσιώδης, 
δημιουργική. E-mail: elenisrc@windowslive.com.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικής ζητείται για κέντρο ξέ-
νων γλωσσών στα Δυτικά Προάστια. Τηλ: 210 
5812839, ώρες επικοινωνίας 09:00 - 12:00.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ- τριες Γερμανικών ζητείται από 
εκπαιδευτικό οργανισμό στο κέντρο της Αθήνας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@tzanetos.eu, τηλ: 
210 3304535.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για ημιαπασχόληση, να 
πηγαίνει στους ποδοσφαιρικούς αγώνες της 
Κέρκυρας για να μας δίνει πληροφορίες για 
τη ροή του αγώνα. Χρειάζεται γνώση Αγγλι-
κών και τα βασικά του ποδοσφαίρου. E-mail: 
livereporterx@gmail.com.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ νέος -α ζητείται από νεοσύ-
στατο site ποικίλης ύλης για σύνταξη άρθρων. 
Ελεύθερο και καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, πρακτική 
άσκηση με προοπτική μόνιμης συνεργασίας. Βι-
ογραφικά στο e-mail: kwstara.hr@gmail.com.

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ νέος -α ζητείται από νεοσύστατο 
site ποικίλης ύλης για σύνταξη άρθρων. Ελεύθερο 
και καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, πρακτική άσκηση με 
προοπτική μόνιμης συνεργασίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: kwstara.hr@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εκδοτική εταιρία εξωτερικοί 
Συνεργάτες, για αρθρογραφία σε νεανικό περιοδικό 
και σε περιοδικό για video games. Απαραίτητα 
άριστα Αγγλικά, επιθυμητή προϋπηρεσία. Βιο-
γραφικά στο e-mail: hr@compupress.gr, κωδ: 
PCM1014.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Αγγλικών, ζητείται, με άρι-
στη προφορά και γνώση της γλώσσας, υπεύθυνη, 
εργατική, αφοσιωμένη στους μαθητές, συνεπής, 
για Κ.Ξ.Γ. Καλλιθέα, λίγες ώρες ανα εβδομάδα, 
ΙΚΑ, άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: 
elenisrc@windowslive.com.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί έμπειρο 
Συντάκτη στο καλλιτεχνικό - κοσμικό ρεπορτάζ 
για μόνιμη εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
paraskhnio.gr, κωδ: portal_VS.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Δημοσιογράφοι με ειδίκευση είτε 
στα ασφαλιστικά είτε στην τεχνολογία είτε στο 
χώρο της υγείας. Βιογραφικά στο e-mail: work@
morax.gr, τηλ: 210 9594165.

ΑΓΓΛΙΚΩΝ Καθηγητές, έμπειροι, επικοινωνιακοί, 
Πτυχιούχοι Φιλολογιών ζητούνται από κέντρο 
ξένων γλωσσών στην Ηλιούπολη. Βιογραφικά 
στο e-mail: ilioupoliselc@gmail.com.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ Λειτουργός (απαραίτητη άδεια 
άσκησης επαγγέλματος), ζητείται για κάλυψη 2 
προστατευόμενων διαμερισμάτων ψυχοκοινωνικής 
αποκατάστασης στο Ίλιον και Περιστέρι. Προϋπη-
ρεσία σε ανάλογες δομές θα εκτιμηθεί. E-mail: 
psyhologia@psyhologia.gr, τηλ: 210 5786275.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ με όχι απαραίτητη εμπειρία, 
ζητούνται για συνεργασία σε περιοδικό και site. 
Τηλ: 210 6450004.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ όμιλος ζητά να προσλάβει Στατι-
στικολόγο. Πενθήμερη οκτάωρη απασχόληση. 
Περιοχή Καλλιθέα Αττικής. Τηλ: 210 9713594, 
211 1097122.

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ξένων γλωσσών So Easy 
στα Γλυκά Νερά, ζητά έμπειρους Καθηγητές για 
την Αραβική γλώσσα. E mail: glykanera@soeasy.
gr, τηλ: 211 2159318, 211 0124911.

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ ζητείται για απασχόλη-
ση σε σπίτι. Περιοχή Άνω Γλυφάδα. Τηλ: 210 
9712940, 211 1097128.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για άμεση πρόσληψη: Διευθυντής /
τρια Σύνταξης ή/και Αρχισυντάκτης /τρια. Προ-
ϋπηρεσία τουλάχιστον 5ετή αποκλειστικά στο 
περιοδικό τύπο (όχι εφημερίδες ή sites). Άριστη 
γνώση Αγγλικών. Εξοικείωση σε περιβάλλον 
Mac. Bιογραφικά στο e-mail: publications4U@
yahoo.com.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ Καθηγήτρια, με επικοινωνιακή 
ικανότητα και φιλοδοξία, ζητείται από τον εκ-
παιδευτικό όμιλο Γράψα, για τα εκπαιδευτήρια 
Πάτρας. Φροντιστηριακή πείρα απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: patra@grapsa.edu.gr.

ΑΓΓΛΙΚΩΝ Καθηγήτρια για τάξη Profiniency 
(native) κατά προτίμηση, με επικοινωνιακή 
ικανότητα, ζητείται από τον εκπαιδευτικό όμιλο 
Γράψα, για τα εκπαιδευτήρια Πάτρας. Φροντιστη-
ριακή πείρα απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
patra@grapsa.edu.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Καθηγητές Ρώσικης 
γλώσσας για διδασκαλία σε κεντρικό φροντι-
στήριο ξένων γλωσσών. Βιογραφικά στο e-mail: 
sotiriou204@yahoo.gr.

ΧΗΜΙΚΟ ζητά εταιρία καλλυντικών στη Θεσ-
σαλονίκη. Τηλ: 2310 606914.

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ So Easy στα Γλυκά Νερά 
ζητά έμπειρους Καθηγητές Αγγλικών, Απόφοι-
τους Πανεπιστημίου - Φιλόλογους για Πτυχία 
Proficiency, IELTS, BULLATS, GRE, GMAT. Ε-mail: 
glykanera@soeasy.gr, τηλ: 211 2159318, 211 
0124911.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής /τρια Ρουμάνικης γλώσ-
σας για μαθήματα σε Στελέχη Επιχειρήσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobs@executive-
communication.com.

LTES is looking for English Instructors for a few 
afternoon hours per week. Absolute prerequisites: 
Native speakers of the language, University 
degree. CVs: zoeh@ltes-global.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής /τρια για διδασκαλία μαθή-
ματος mass media - communication στην Αγγλική 
γλώσσα. Προτιμούνται οι έχοντες Πτυχίο από 
Βρετανικό Πανεπιστήμιο σε αντίστοιχο κλάδο 
Σπουδών.Βιογραφικά στο e-mail: info@dei.edu.gr.

Ο ΟΜΙΛΟΣ So Easy ζητά Καθηγητές Κινεζικής 
γλώσσας για διδασκαλία στην περιοχή της Παλ-
λήνης. Βιογραφικά στο e-mail: pallini@soeasy.gr.

Ο ΟΜΙΛΟΣ So Εasy ζητά Καθηγητές Τούρκικης 
γλώσσας για διδασκαλία στην περιοχή της Αττικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: acadimaiko@soeasy.gr.

Ο ΟΜΙΛΟΣ So easy ζητά Καθηγητές Κινεζικής 
γλώσσας για διδασκαλία στην περιοχή της Αττικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: acadimaiko@soeasy.gr.

ΤO ROADSTORY.gr αναζητά Δημοσιογράφους-
Συντάκτες και Φοιτητές για τη κάλυψη της κα-
θημερινής του θεματολογίας και την εκπόνηση 
συνεντεύξεων στα πλαίσια Πρακτικής Άσκησης. 
Παρέχονται προσκλήσεις, βιβλία κλπ. Βιογραφικά 
στο e-mail: roadstory.info@gmail.com.

Ο ΟΜΙΛΟΣ So Easy ζητά Καθηγητή Τούρκικης 
γλώσσας για διδασκαλία στην περιοχή του Ελλη-
νικού. Βιογραφικά στο e-mail: elliniko@soeasy.gr.

 

Μηχανικοί - Τεχνολόγοι -  
Τεχνικοί - Τεχνίτες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια - Βοηθός σε εργαστήριο 
ραπτικής στο Ζαγκλιβέρι του Ν. Θεσσαλονίκης 
για μερική απασχόληση. Τηλ: 6944 656681, ώρες 
επικοινωνίας 09:00-12:00 και 16:00-18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής και για διάφορες εργασίες, 
για ξενοδοχείο στα Καλάβρυτα. Προσφέρεται 
διαμονή - φαγητό - μισθός. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@villa-oneiro.gr, τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρονικός για επισκευή και συ-
ντήρηση ταχογράφων. Απαιτoύνται Αγγλικά, 
χρήση Η/Υ, δίπλωμα αυτοκινήτου. Περιοχή Κα-
λοχώρι Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: 
vchasapis@tachohellas.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ταπετσέρης Αυτοκινήτων με πείρα. 
Τηλ: 210 7512712.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κόπτρια από βιοτεχνία στο Ωραιόκαστρο. 
Απαραίτητη η κάρτα ανεργίας. Βιογραφικά στο 
e-mail info@carnivalkokoras.gr, fax: 2310 682343.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος - Διαγνώστης Οχημάτων 
με εμπειρία από μεγάλο συνεργείο αυτοκινήτων. 
Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών. 
Βιογραφικά στο e-mail: pstathi@stathis-sn.gr.

Ο ΟΜΙΛΟΣ εταιριών «Πανικίδης» ζητά Υπάλ-
ληλο Συνεργείου Αυτοκινήτων (Ηλεκτρολόγο/
Diagnostics) για τα καταστήματα της. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobs@panikidis.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ απορρυπαντικών και επεξεργασίας νερών 
ζητεί Χημικό Μηχανικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ με προϋπηρε-
σία 2 ετών σε επεξεργασία νερών. Πολύ καλή 
γνώση PC, Αγγλικά και ίσως άλλες γλώσσες. 
Βιογραφικά στο e-mail: kdremes@yahoo.gr.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ απορρυπαντικών ζητείται Ηλε-
κτρολόγος ΤΕΙ ή ΤΕΕ με εμπειρία σε αυτοματι-
σμούς με προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-3 έτη σε 
εφαρμογές. Με πολύ καλή γνώση Αγγλικών και 
PC. Βιογραφικά στο e-mail: kdremes@yahoo.gr.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί νέο χωρίς 
υποχρώσεις με γνώσεις ηλεκτρολογικής και 
δίπλωμα οδήγησης. Απογευματινή εργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@prova.gr.

ΤΑΠΕΤΣΕΡΗΣ έμπειρος, γνώστης ταπετσαρίσματος 
σαλονιών, ζητείται για μόνιμη εργολαβική απασχό-
ληση, περιοχή Χανιά Κρήτης. Τηλ: 6973 246511.

ΤΑΠΕΤΣΕΡΗΣ με δικά του μηχανήματα ζητείται 
από εργοστάσιο επίπλων στο Ταύρο. Τηλ: 6932 
603100.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ζητείται, 30€ το 8ωρο, με εργαλεία 
δικά του. Τηλ: 6930 804378.

ΜΑΡΑΓΚΟΣ ζητείται με 30€ το 8ωρο με εργαλεία 
δικά του. Τηλ: 6930 804378.

ΕΤΑΙΡΙΑ επίπλων ζητεί πεπειραμένους Τρίφτες. 
Τηλ: 210 2405949.

ΑΠO ΤΗΝ Domogroup ζητείται έμπειρος Τοπο-
θέτης για ξύλινες σκάλες και ξύλινα κουφώματα 
Γερμανικού τύπου. Βιογραφικά στο e-mail: info@
domogroup.gr.

ZHTEITAI Hλεκτρολόγος αυτοκινήτων για συ-
νεργείο αυτοκινήτων στην Κόρινθο. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία και εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. 
Τηλ: 6980 981773.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ENERCO, ζητά Πολιτικό Μηχανικό 
με γνώσεις σε νόμους αυθαιρέτων. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία. Έδρα Αθήνα. Βιογραφικά στο 
e-mail: log@diloseto.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρονικός - Ηλεκτρολόγος Χω-
ματουργικών Μηχανημάτων για μόνιμη εργασία 
στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής - Σκουριές. Τηλ: 
6976 974501.

ΒΑΦΕΑΣ ζητείται από γραφείο ενοικιάσεων 
αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων στην Αίγινα. 
Τηλ: 6944 555116.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - Μηχανικός με εμπειρία στο 
τομέα των ανελκυστήρων, ζητείται. Βιογραφικά στο 
e-mail: stager.hr@stager.gr, τηλ: 210 9019957.

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Μηχανικός ζητείται ως Συνεργά-
της Επιβλέπων εκτέλεσης έργων στο Αμβούργο 
Γερμανίας. Απαραίτητα: Πτυχίο Αρχιτέκτονα ή 
Πολιτικού Μηχανικού. Εμπειρία >3έτη στην 
εκπόνηση μελετών-επίβλεψη έργων. Άριστα 
Γερμανικά. Προοπτική μετατροπή συνεργασίας 
σε μόνιμη. E-mail: foutzitzis@blueschild.com.

ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ Χειριστής Οffset για GTO και 
Roland ζητείται για μόνιμη εργασία. Περιοχή 
Πάτρα. Τηλ: 210 9733846, 211 1097143.

ΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται για οικοδομή. Τηλ: 6939 
613370.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίμων στο Μενίδι ζητά Συντηρη-
τή - Μηχανικό για κάθετες μηχανές συσκευασίας. 
Η προϋπηρεσία είναι επιθυμητή, το μεταφορικό 
μέσο είναι απαραίτητο. Τηλ: 210 2465896.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μαραγκός στη Ξάνθη. Εμπειρία σε 
τοποθέτηση κουζίνας και πόρτας απαραίτητη. 
Τηλ: 2541 075730.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για τεχνική υποστήριξη σε ηλε-
κτρονικά ρολόγια από εταιρία υγείας-άσκησης, 
μερική απασχόληση, περιοχή Άνω Γλυφάδα. Τηλ: 
210 9622505.

H ΑΦΟΙ Δερμιτζάκη ΑΒΕΕ με έδρα την Χρυσού-
πολη, Καβάλας ζητάει: Χειριστή Μηχανήματος 
CNC-WATER JET. Απαραίτητα προσόντα: καλή 
γνώση Η/Υ-Αutocad, καλή γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@dermitzakis.com, 
fax: 25910 25550.

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ βιοτεχνία ενδυμάτων στους Αμπε-
λόκηπους Θεσσαλονίκης, αναζητά Γαζώτρια με 
εμπειρία, γνώση χειρισμού όλων των μηχανών για 
παραγωγή δειγμάτων μακό-φούτερ. Πλήρης και 
μακροχρόνια απασχόληση, άμεση πρόσληψη. Τηλ: 
2310 747855 ώρες επικοινωνίας 10:00-16:00.

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ /τρια με γνώσεις, κερα-
μικής, ακρυλικών, σκαλίσματος, ζητείται, από 
οδοντοτεχνικό εργαστήριο. Περιοχή Καλλιθέα. 
Τηλ: 210 9733846, 211 1097126.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μηχανικοί - Τεχνολόγοι κάτοχοι 
Voucher για εργασία. 3 θέσεις διαθέσιμες (μια 
για κάθε κατηγορία - έως 24, 24-29, πάνω από 
29). Bιογραφικά στο e-mail: info@nanodomi.
com, τηλ: 210 3629581.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Οπτικοακουστικών για 
σχεδιασμό, μελέτες και σύνταξη προσφορών 
συστημάτων. Προϋποθέσεις: άριστη γνώση Η/Υ, 
office CAD, γνώση Αγγλικών, πνεύμα συνεργασίας-
ομαδικότητας, κάτοχος κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ. 
Βιογραφικά στο e-mail: aspasia.metallinou@
panou.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ βιομηχανικών πλαστικών συσκευασίας, 
ζητά Μηχανολόγο Χημικό Μηχανικό. Απαραίτητα 
προσόντα: καλή γνώση Αγγλικής και Ιταλικής 
γλώσσας, Η/Υ, ευχέρεια επικοινωνίας με προμη-
θευτές πελάτες. Βιογραφικά στο e-mail: info@
multitank.net.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Συστημάτων Υγραεριοκίνησης ζητείται 
για άμεση πρόσληψη. Περιοχή Καλλιθέα, Αττικής. 
Τηλ: 210 9713594, 211 1097189.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία στο Κορωπί ζητά 2 Χειριστές 
Εκτυπωτικών Μηχανών, Απόφοιτους ΤΕΙ. Βιο-
γραφικά στο e-mail: valexop@kylindri.gr, κος 
Καραγιάννης Βασίλης.

Στελέχη Παραγωγής -  
Μεταποίηση - Ποιοτικός Έλεγχος
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια - Βοηθός σε εργαστήριο 
ραπτικής στο Ζαγκλιβέρι του Ν. Θεσσαλονίκης 
για μερική απασχόληση. Τηλ: 6944 656681, ώρες 
επικοινωνίας 09:00-12:00 και 16:00-18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για στελέχωση βιοτεχνίας στη 
Θέρμη. Βασικό προσόν: όρεξη για δουλειά. Απα-
ραίτητο το δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικά στο 
e-mail: operanti@otenet.gr, τηλ: 2310 486215.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κόπτρια από βιοτεχνία στο Ωραιόκα-
στρο. Απαραίτητη η κάρτα ανεργίας. Βιογραφικά 
στο e-mail info@carnivalkokoras.gr, fax: 2310 
682343.

ΑΤΟΜΟ ζητείται ως Βοηθός Μοδίστρας σε ρα-
φείο, για ξήλωμα και σίδερο. Τηλ: 210 6753886.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Διαχείρισης Υφασμάτων 
για εργασία σε ανώνυμη εξαγωγική εταιρία 
ενδυμάτων με έδρα τη ΒΙ.ΠΕ. Ωραιοκάστρου. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία και γνώση του αντι-
κειμένου, η γνώση Αγγλικών και χρήση Η/Υ. 
E-mail: info@seashell.gr.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Παραγωγής, κάτοχος δίκυκλου, 
ζητείται από εκδοτική εταιρία. Απαραίτητη εμπειρία 
σε έλεγχο εκτύπωσης. Πλήρες ωράριο, βασικός 
μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: hr@compupress.
gr, κωδ: Prod.as.11.14.

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ βιοτεχνία ενδυμάτων στους Αμπε-
λόκηπους Θεσσαλονίκης, αναζητά Γαζώτρια 
με εμπειρία, γνώση χειρισμού όλων των μη-
χανών για παραγωγή δειγμάτων μακό-φούτερ. 
Πλήρης και μακροχρόνια απασχόληση, άμεση 
πρόσληψη. Τηλ: 2310 747855 ώρες επικοι-
νωνίας 10:00-16:00.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ, Πατρονίστ έμπειρη ζητείται από 
βιοτεχνία γυναικείων ενδυμάτων. Περιοχή 
Κολωνός. Τηλ: 210 9733846, 211 1097136.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Ράφτης, για μερική απα-
σχόληση από βιοτεχνία αθλητικών ειδών. 
Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση χειρισμού σε 
τιγκέλι, κοπτοράπτη, γαζωτική. Περιοχή Άνω 
Ιλίσια. Βιογραφικά στο e-mail: replicatshirts.
gr@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προϊστάμενος Παραγωγής με γνώσεις 
ραφής και ποιοτικού ελέγχου για εργασία σε 
εξαγωγική εταιρία ενδυμάτων στη Βουλγαρία. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία και γνώση Βουλγάρι-
κων. Βιογραφικά στο e-mail: info@seashell.gr.

συνέχεια στη σελ. 30

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: 

Επιθεωρητή Πωλήσεων  
Βορείου Ελλάδος (κωδ. ΕΠΒΕ)

H αλυσίδα MARKET IN αναζητά το κατάλληλο στέλεχος για την κάλυψη της παρακάτω θέσης εργασίας.

Περιφερειακός Διευθυντής Καταστημάτων  
(ΠΔ 11/14)

Προφίλ υποψηφίου: 
•Επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη σε αντίστοιχη θέση ευθύνης στο χώρο των λιανικών 
πωλήσεων. 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στον κλάδο των τροφίμων. 
•Άριστο επίπεδο αγγλικών και Η/Υ 
•Επικοινωνιακές, οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες. 
•Άριστες διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. ή πανεπιστημίου εξωτερικού διοικητικής κατεύθυνσης.  
Περιγραφή αρμοδιοτήτων: 
•Υποστήριξη της καθημερινής λειτουργίας των καταστημάτων καθώς και της διαδικασίας των πωλήσεων. 
•Εντοπισμός και επίλυση προβλημάτων. 
•Παρακολούθηση ανταγωνισμού 
•Έλεγχος πωλήσεων καταστημάτων 
•Διαχείριση προσωπικού 
•Ανάπτυξη πωλήσεων 
•Επίτευξη εμπορικών & στρατηγικών στόχων σε ιδιαίτερο ανταγωνιστικό περιβάλλον  
Η θέση αναφέρεται στη γενική διεύθυνση της εταιρείας, ενώ προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απο-
δοχών σε ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον.

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

Η Domus προσφέρει την ευκαιρία για σοβαρή επαγγελματική σταδιοδρομία στο απαιτητικό περιβάλ-
λον των B2B πωλήσεων βιομηχανικών προϊόντων.  
•Είσαι νέος και επιθυμείς να κάνεις καριέρα στις πωλήσεις; 
•Σου αρέσει το οργανωμένο περιβάλλον και η μεθοδική εργασία; 
•Θέλεις να εργάζεσαι με στόχους και ικανοποιείσαι με την επιτυχία σου στην πώληση;  
Εάν μπορείς να μοιραστείς το πάθος μας για την επιτυχία των προϊόντων μας στην αγορά και να εργα-
στείς δυναμικά για την επιτυχία, τότε η θέση του:

 Υπεύθυνου Πωλήσεων της Domus  
Μπορεί να Είναι Αυτό που σου Ταιριάζει

Συνεργαζόμενος μαζί μας θα εκπαιδευτείς και θα 
μάθεις να επιτυγχάνεις την πώληση με σύγχρονο 
και συγκεκριμένο σύστημα πωλήσεων και θα γίνεις 
ένας επαγγελματίας πωλητής.

Η θέση: Ο υπεύθυνος πωλήσεων επιτυγχάνει τους 
στόχους πωλήσεων (τζίρος) με το ανάλογο μίγ-
μα προϊόντων, την είσπραξη των υπολοίπων των 
πελατών του και την ανάπτυξη του πελατολογίου 
στον τομέα ευθύνης του (γεωγραφική περιοχή) στα 
πλαίσια της εμπορικής πολιτικής και των διαδικα-
σιών της Domus.

Ο κατάλληλος υποψήφιος 
•απόφοιτος ανώτατης ή ιδιωτικής σχολής 
•ηλικία έως 32 ετών (εκπληρωμένη στρατιωτική 
θητεία) 
•προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε θέση εξω-

τερικού πωλητή  
•καλή γνώση Η/Υ 
•δυνατότητα για εργασία εκτός έδρας κάθε 2η 
εβδομάδα (με διανυκτερεύσεις) 
 
Η εταιρία προσφέρει 
•ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (μισθό & 
bonus βασισμένο σε αποτελέσματα), εταιρικό 
αυτοκίνητο, laptop, κινητό τηλέφωνο, ομαδική 
ιδιωτική ασφάλιση 
•συστηματική εκπαίδευση και δυνατότητα επαγ-
γελματικής εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να στείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με κωδικό θέ-
σης SALES11 μέχρι το Σάββατο 22 Νοεμβρίου στο 
e-mail:dpersonnel@domus.gr

Περιγραφή θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος, 
ο οποίος αναφέρεται στο διευθυντή πωλήσεων 
Ελλάδος, είναι υπεύθυνος για τη διοίκηση της 
ομάδας πωλητών της περιοχής ευθύνης του 
(Βόρεια Ελλάδα), συμμετέχοντας παράλληλα 
ενεργά στην προώθηση και πώληση των 
συστημάτων της ΑΛΟΥΜΥΛ.

Προσόντα: 
•Πανεπιστημιακό πτυχίο πολυτεχνικής ή 
οικονομικής σχολής 
•Μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση 
επιχειρήσεων (MBA) 
•Ελάχιστη εργασιακή εμπειρία 10 ετών σε 
οργανωμένη διεύθυνση πωλήσεων εκ των 
οποίων τουλάχιστον τα τελευταία 5 χρόνια σε 
θέση επιθεωρητή πωλήσεων βιομηχανικών 
προϊόντων 
•Άριστη γνώση αγγλικών και Η/Υ 
•Επιθυμητή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Ικανότητα μετακινήσεων  
Δεξιότητες: 

•Εμπειρία στην επεξεργασία και ανάλυση 
πληροφοριών και στοιχείων 
•Εξαιρετικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές 
δεξιότητες 
•Αναπτυγμένες ικανότητες διαπραγματεύσεων 
•Ικανότητες διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη 
αποτελεσμάτων σε συνθήκες πίεσης  
Η εταιρεία 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

Αποστολή βιογραφικών αναγράφοντας τον 
κωδικό ΕΠΒΕ μέσω του link: http://www.alumil.
com/gr/etaireia/anthropino-dunamiko/upovoli-
viografikou/. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Αναισθησιολόγοι  

Βιομηχανία δομικών χημικών & κονιαμάτων ζητά:

Πωλητή  με έδρα την Αθήνα

Ζητούνται από τους SOS IATPOYΣ.  
Απαιτούνται: 
•Πτυχίο ΑΕΙ, 
•Γνώση αγγλικών 

•Εξειδίκευση και προϋπηρεσία σε ιατρείο πόνου  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
sosiatroi@sosiatroi.gr  
ή στο φαξ: 210 8212611

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία έως 35 ετών. 
•Προϋπηρεσία επιθυμητή. 
•Δυναμική προσωπικότητα, ικανότητα επικοινωνίας.  
 Παρέχονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών & αυτοκίνητο. 

•Πολύ καλό περιβάλλον εργασίας. 
•Άριστες προοπτικές εξέλιξης.  
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.  
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα  
στο e-mail: careers@isomat.gr.  
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2310 576000.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Άνδρας έως 35 ετών 
•Πτυχιούχος ηλεκτρονικός - ηλεκτρολόγος 
•Με πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Με πολύ καλή γνώση Windows 
•Με δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
•Με εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.  
Ο κάτοχος της θέσης θα έχει ευθύνη: 
•Για την εύρυθμη λειτουργία των μηχανών  
παραγωγής των πελατών, φροντίζοντας για την 
επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη 

λειτουργία τους. 
•Για την εκπαίδευση χειριστών στη λειτουργία 
νέου εξοπλισμού.  
Προσφέρουμε: 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων  
και προϋπηρεσίας 
•Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
πλήρες βιογραφικό σημείωμα (αναγράφοντας τον 
κωδικό της θέσης) στο e- mail: hr@katikas.com

Web Development & Design
Η ISON ζητά έναν έμπειρο συνεργάτη στο χώρο της πληροφορικής.  
•Απαραίτητη η καλή γνώση php και αρχών σχεδίασης MVC (model-view-controller), καθώς επίσης 
•Yii framework 
•jQuery και javascript 
•Linux administration 
•Εμπειρία σε e-shop design και social media θα συνεκτιμηθούν, όπως και η άριστη γνώση αγγλικών.  
Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας προς: cv@ison.gr

Η εταιρεία ΧΑΡΡΥ ΚΑΤΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε. (www.katikas.com) ζητά:

Τεχνικό (κωδ. Τ14) με έδρα την Αθήνα
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ΜΑΓΕΙΡΑΣ - Ψήστης πεπειραμένος για catering 
ζητείται για ρεστοράν - catering στο Μαρούσι. 
Τηλ: 6936 923510.

ΑΤΟΜΟ ζητείται ως Τηγανιέρης για εστιατόριο 
πολυτελείας σε ξενοδοχείο στα Βόρεια Προάστια, 
προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@parnispalace.gr ,τηλ: 210 2464010.

ΑΤΟΜΟ, έμπειρη με γνώσεις στο τηγάνι ζητείται 
από ουζερί στο Νέο Ηράκλειο. Τηλ: 6974 195404, 
210 2834745.

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ με εμπειρία ζητείται από 
ζαχαροπλαστείο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τηλ: 
210 2523805.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ αρτοσυσκευασμάτων ζητεί Αρτερ-
γάτη, κάτοικο Νοτίων Προαστίων, με προϋπηρε-
σία για άμεση πρόσληψη, πενθήμερη ημερήσια 
απασχόληση. Κατηγορία Τεχνίτες αρτοποιίας. 
E-mail: fellachidis.laqualite@gmail.com, fax:210 
9966966.

ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ με γνώσεις ζαχαροπλαστικής, έμπει-
ρος, καθαρός, έντιμος, με όρεξη για δουλειά στο 
αντικείμενό του, ζητείται για εργασία στην Κρήτη, 
μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6909 283014.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ, πεπειραμένος ζητείται για βραδινή 
3ήμερη εργασία, σε μεζεδοπωλείο στο Περιστέρι. 
Τηλ: 210 5764836.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ ή Σερβιτόρα ζητείται από ουζερί στο 
νέο Ηράκλειο. Τηλ: 6974 195404, 210 2834745.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ -ες για catering ζητούνται. Περιοχή 
Αττική. Τηλ: 211 1097147, 210 9348978.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νεαρά άτομα για μπουφέ και πα-
ρασκευή καφέ. Περιοχή Κατεχάκη. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv_center@hotmail.com, κωδ: 1.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ -α ζητείται για εστιατόριο μεσογεια-
κής κουζίνας στη Γλυφάδα. Βιογραφικά στο e-mail: 
kardamg265@gmail.com, τηλ: 210 8983180.

ΑΤΟΜΑ για bar ή service μόνο για τον νομό 
Θεσσαλονίκης για full time εργασία ή μονο για 
Παρασκευή Σάββατο Κυριακή. Βιογραφικά με 
πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: xenia.thess.
bio@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Ζαχαροπλάστη για εργαστήριο 
στο Μετς -πίσω από Καλλιμάρμαρο-, επιθυμητό 
προσόν να οδηγεί ή να έχει μηχανάκι. Βιογρα-
φικά και φωτογραφία στο e-mail: chocamole@
gmail.com.

ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ και Βοηθός Κουζίνας ζητούνται 
για Ελληνικό εστιατόριο στην Αυστρία. Παρέ-
χονται διαμονή - μισθός - ασφάλιση. Τηλ: 0043 
6507006700, 0030 6945946626, κος Νίκος.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ /ρισσα με προϋπηρεσία ζητείται από 
Ιταλικό εστιατόριο. Περιοχή Κουκάκι. Τηλ: 211 
1097141, 210 9733846.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για μπουφέ, με προϋπηρεσία, 
άριστες γνώσεις παρασκευής καφέ, ροφημάτων, 
κοκτέιλ για εστιατόριο-καφέ. Ασφάλιση και ερ-
γασία όλο το χρόνο. Μόνο σοβαρές προτάσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobcv.fb11@gmail.com.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στην Αμερική ψάχνει Μάγειρα με 
εμπειρία της Ελληνικής και διεθνής κουζίνας. 
Όπως και άτομα για service. Ο μισθός κυμαίνεται 
μεταξύ $20,000 και $40,000. E-mail: dimitris.
diner@yahoo.com, τηλ: 1203 4385338, κος 
Κωστας.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για απογευματινό ωράριο, από 
καφενείο. Περιοχή Νέα Ιωνία. Τηλ: 210 2710757.

ΑΤΟΜΟ με προύπηρεσία σε καφενείο, ζητείται 
για καφενείο στους Αμπελόκηπους. Τηλ: 213 
0035217.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για μπαρ ή service για full 
time ή μόνο για ΠΣΚ για διάφορες πόλεις της 
Ελλάδας και Θεσσαλονίκης εκτός Αθηνών! Βιο-
γραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
panosakrividis@gmail.com.

WINE bar στη πλατεία της Νέας Σμύρνης ενδια-
φέρεται να προσλάβει Συνεργάτη ως Σερβιτόρο 
/α. Βιογραφικά στο e-mail: ktheodorou@teocalli.
gr, τηλ: 6944 298653, κα Θεοδώρου.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για θέση μπουφέ, περιοχή 
Δυτικά Προάστια. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: cv_center@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για μπαρ ή service για full 
time ή μόνο για Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή. 
Βιογραφικά με τωρινή φωτογραφία στο e-mail: 
panosakrividis@gmail.com.

ΨΗΣΤΗΣ ζητείται με γνώση κρεάτων και πα-
ρασκευής. Άριστη γνώση ψαριών και θαλασ-
σινών. Ταχύτητα στο a la carte μεζέδες. Τηλ: 
6975 225562.

Αγροτικά Εφόδια και Υπηρεσίες 
- Γεωπόνοι - Ζωοτέχνες
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ Α.Ε. εταιρία ζητεί: Γεωπόνο Υπεύ-
θυνο πωλήσεων με έδρα και περιοχή ευθύνης τη 
Θράκη. Απαιτούνται: Πτυχίο Γεωπόνου, εκπλη-
ρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, δίπλωμα 
οδήγησης, γνώση Αγγλικής γλώσσας, χρήσης 
Η/Υ. E-mail 30/11/14: cv@geoponiki.gr.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ Α.Ε. εταιρία ζητεί: Γεωπόνο/
Τεχνολόγος Γεωπονίας για το τμήμα παρα-
γωγής σποροφύτων με έδρα το Κορωπί Αττικής. 
Απαιτούνται: Πτυχίο Γεωπόνου/Τεχνολόγου, 
εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, 
δίπλωμα οδήγησης, γνώση Αγγλικής γλώσ-
σας, χρήσης Η/Υ. E-mail έως 30/11/14: cv@
geoponiki.gr.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ Α.Ε. εταιρία ζητεί: Γεωπόνο Υπεύ-
θυνο πωλήσεων με έδρα και περιοχή ευθύνης 
την Ανατολική Μακεδονία. Απαιτούνται: Πτυχίο 
Γεωπόνου, εκπληρωμένες στρατιωτιωτικές υπο-
χρεώσεις, δίπλωμα οδήγησης, γνώση Αγγλικής 
γλώσσας, χρήσης Η/Υ. E-mail 30/11/14: cv@
geoponiki.gr.

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Λιβαδειά 
Βοιωτίας ζητεί Μελισσοκόμο για μόνιμη εργασία. 
Τηλ: 210 2388667.

ΤΣΟΠΑΝΗΣ με τρακτέρ ζητείται για εργασία σε 
φάρμα στην Αρκαδία. Τηλ: 6942 442460.

ΓΕΩΡΓΟΣ με τρακτέρ ζητείται για όργωμα μισού 
στρέμματος. Περιοχή Κορωπί, στάση Μετανοείτε. 
Τηλ: 210 9610051.

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ζητείται, για συντήρηση κήπων. 
Βόρεια Προάστια, Αττικής. Τηλ: 210 9732129, 
211 1097134.

ΝΕΟΙ -ες απαραιτήτως έμπειροι ζητούνται από 
γνωστό φούρνο-ζαχαροπλαστείο στη Γλυφάδα, 
για μπουφέ, σάντουιτς, πωλήσεις ψωμιού-γλυ-
κών. Τηλ: 6946 473068, μόνο απογευματινές 
ώρες, μετά τις 15:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα για εργασία στην Αγγλία σε 
εργοστάσιο επεξεργασίας χτενιών, με εκπαίδευση. 
Άμεση πρόσληψη, Αγγλική γλώσσα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spnjobs.com.

Αισθητική - Μόδα - Ομορφιά - 
Γυμναστική - Ευεξία
ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητείται Σχεδιάστρια μόδας με 
άριστη γνώση πατρόν. Σχετική εμπειρία και 
πτυχίο, εμπειρία στη δημιουργία δειγμάτων, 
επίβλεψη fitting. Xειρισμός Gerber θα θεωρηθεί 
ως επιπλέον προσόν. Βιογραφικά στο e-mail: 
fashiondes2014@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο σε ξενοδοχείο στα Καλάβρυτα 
για Μασέρ σε spa. Διαμονή - φαγητό - μισθός - 
ΙΚΑ. Τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γυμνάστρια με γνώσεις pilates 
(reformers), TRX & functional training. Ευέ-
λικτο ωράριο. Το γυμναστήριο βρίσκεται Ανα-
τολική Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο e-mail: 
eirini_sa@hotmail.com, τηλ: 6944 581316, 
κος Παναγιώτης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός, με καλή γνώση καλλυντι-
κών. Ωράριο: απογευματινό συνεχές. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@grandpharmacy.gr, τηλ: 210 
60225546.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διαιτητής (εκτός Ομοσπονδίας Διαι-
τητών) για συμμετοχή σε ερασιτεχνικό τουρνουά 
μπάσκετ, με εμπειρία στη διαιτησία τουλάχιστον 
2 ετών. Βιογραφικά στο e-mail: jobservices@
hotmail.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γυμνάστρια με γνώσεις Pilates, στο TRX 
και στο functional training και να έχει ευέλικτο 
ωράριο. Γυμναστήριο στην Ανατολική Θεσσαλο-
νίκη. Βιογραφικά στο e-mail: eirini_sa@hotmail.
com, τηλ: 6944 581316, κος Παναγιώτης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Κομμωτής για κομμωτήριο 
στην Αγία Παρασκευή. Τηλ: 210 6522840, 6947 
560011.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΕΣ με πείρα, ζητούνται από αλυσίδα 
καταστημάτων. Τηλ: 210 2382974.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ -ής με πείρα, ζητείται από αλυσίδα 
καταστημάτων. Τηλ: 6932 180290.

ΑΤΟΜΟ ζητείται να αναλάβει το κομμάτι μα-
νικιούρ - πεντικιούρ σε νέο κομμωτήριο στην 
Αργυρούπολη. Απαραίτητα άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος και για σαλόνι. Τηλ: 6980 152022 
(what’s up), 6971 803762.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ - Αισθητικός, εμφανίσιμη, με γνώ-
σεις ονυχοπλαστικής, ζητείται από κομμωτήριο 
στη Βάρη. Τηλ: 211 4085136.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Μοσχάτο ζητεί Κομμωτή -τρια 
με καλή εμφάνιση και Βοηθό, να έχει εμπειρία 
σε κουπ και βαφείο. Τηλ: 210 9410314, 6979 
601240.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ζητεί έμπειρο Κουπέρ, Κομμώτρια 
με γνώσεις μανικιούρ - πεντικιούρ και Βοηθούς με 
προϋπηρεσία. Τηλ: 210 2013139, 6947 808342.

ΒΟΗΘΟΣ κομμωτηρίου ζητείται για κεντρικό 
κομμωτήριο στο Πασαλιμάνι Πειραιάς. Τηλ: 
6944 475775, 210 4297522.

ΑΤΟΜΟ για μανικιούρ - πεντικιούρ με άδεια 
εξασκήσεως, για 3ήμερη απασχόληση. Περιοχή 
Αγία Σοφία Πειραιάς. Τηλ: 210 4208254.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ Μανικιουρίστ με πείρα, ζητείται από 
κατάστημα. Περιοχή Ίλιον. Τηλ: 6932 180290.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμωτής με εμπειρία στο κούρεμα 

και χτένισμα από κομμωτήριο στα Κ. Πατήσια. 
Τηλ: 210 8311306.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μασέρ για spa, σε ξενοδοχείο στα 
Καλάβρυτα. Προσφέρεται διαμονή-φαγητό-μισθός-
ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: info@villa-oneiro.
gr, τηλ: 6945 776821.

ΑΤΟΜΟ με εμπειρία σε χτύπημα τατουάζ ζητείται 
από μαγαζί, περιοχή Νίκαια. Τηλ: 6989 166794.

ΣΤΟΥΝΤΙΟ αισθητικής και αδυνατίσματος ζητεί 
Υπεύθυνη με εμπειρία για προγράμματα σώμα-
τος, αποτρίχωση σώματος. Τηλ: 210 9646600.

ΑΤΟΜΟ, έμπειρη στο ανδρικό και γυναικείο 
κούρεμα, καθώς και βαφείο, ζητείται από κομ-
μωτήριο στο Ίλιον. Τηλ: 210 2693711, ώρες 
καταστημάτων.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ για τριήμερη εργασία, με εμπειρία 
σε πιστολάκι και ανταύγειες, μισθός 360€ συν 
ΙΚΑ. Τηλ: 6988 029017.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ έμπειρη, με τουλάχιστον 10 έτη 
προϋπηρεσία, ζητείται για άμεση πρόσληψη, 
πλήρη ωράριο για κομμωτήριο στη Νέα Ιωνία. 
Τηλ: 6970 804679, 211 1843316.

ΚΟΜΜΩΤΗΣ-τρια με εμπειρία ζητείται από γνωστό 
κομμωτήριο στο Περιστέρι, αμοιβή αναλόγως 
προσόντων. Τηλ: 6972 211180.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ αισθητικής στο Παγκράτι ζητεί 
Αισθητικό με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, 
5ήμερη εργασία, 8ωρο. Τηλ: 211 0182382.

ΒΟΗΘΟΣ με τουλάχιστον προϋπηρεσία ζητείται 
για κομμωτήριο, περιοχή Βύρωνας. Τηλ: 210 
7658066.

ΒΟΗΘΟΣ Κομμώτριας με γνώση σε καλό πιστολάκι 
ζητείται από κομμωτήριο στα Κάτω Πατήσια, Άγιος 
Ελευθέριος. Τηλ: 210 2028128, 6932 377041.

ΒΟΗΘΟΣ Κομμωτή ζητείται για part time απα-
σχόληση. Τηλ: 210 9966640.

ΒΟΗΘΟΣ για μανικιούρ - πεντικιούρ ζητείται, 
περιοχή Άνω Πετράλωνα. Τηλ: 213 0231266.

LEADER ζητείται για κέντρο αισθητικής. Τηλ: 
210 9635300.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γυμνάστρια ή Αθλήτρια Πολεμικών 
Τεχνών για μερική απασχόληση σε σχολή πολε-
μικών τεχνών. Θα προτιμηθούν οι εμφανέστερα 
γυμνασμένες. Περιοχή Γλυφάδα - Αργυρούπολη 
- Ελληνικό. Τηλ: 6930 998844, κα Ελίζα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός, Απόφοιτος ΤΕΙ αισθητικής 
για εργασία σε κέντρο αισθητικής και ευεξίας, για 
8ωρη απασχόληση. Τηλ: 6942 555505.

ΕΤΑΙΡΙΑ spa, μεγάλη ζητεί Φυσιοθεραπευτές, 
Αισθητικούς και Manager, για στελέχωση spa 5* 
ξενοδοχείων στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο και 
Άγιο Αθανάσιο, Καϊμακτσαλάν. Υψηλές αποδοχές, 
μπόνους. Τηλ: 210 7015392.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Δάσκαλοι - Γυμναστές από γυ-
μναστήριο στη Θεσσαλονίκη. Όχι απαραίτητη 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: intsecedu@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για συμμετοχή σε φωτογρά-
φιση στο πλαίσιο δημιουργίας διαφημιστικών 
καταλόγων εταιριών ένδυσης και υπόδησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: petrpap07@gmail.com.

ΙΑΤΡΙΚΟ κέντρο δερματολογίας και κοσμετο-
λογίας ζητά έμπειρη Αισθητικό. Βιογραφικά 
με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail info@
athenscitymed.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από φαρμακείο στην Ομόνοια, 
Βοηθός Φαρμακείου ή Αισθητικός για πρακτική 
εξάσκηση. Τηλ: 210 5246000.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗΣ/Στυλίστας ζητείται για πλήρης 
απασχόληση σε υποκατάστημα στο Cosmos Θεσ-
σαλονίκης. Βιτρίνα/κούκλες/επικουρικά/πωλή-
σεις. Προσόντα: Αγγλικά/Βαλκανικές γλώσσες/
μισθός βασικός. Κέντρο εργασίας Foris, Λαγκαδά 
2, Βαρδάρης. E-mail με φωτογραφία: foris@
foris.gr, τηλ: 2310 510360.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ανδρικό στο Μενίδι ζητεί νέα 
πεπειραμένη, εμφανίσιμη. Τηλ: 210 2446109.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στην Αγία Παρασκευή ζητεί άτομα 
για βαφείο και κούρεμα - χτένισμα. Τηλ: 6947 
560011, 210 6522840.

ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών επώνυμη με έδρα την 
Αθήνα ζητεί Αισθητικούς σε όλη την Ελλάδα, 
για προώθηση των προϊόντων της. Τηλ: 210 
7226527, πρωινές ώρες.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ πεπειραμένη που να γνωρίζει και 
από τεχνητά νύχια ζητείται. Τηλ: 210 7622235.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ με γνώσεις καλλυντικών φαρ-
μακείου, ζητείται για πλήρης απασχόληση σε 
φαρμακείο στη Γλυφάδα. Βιογραφικά στο e-mail: 
pharmacyglyf@gmail.com, τηλ: 6932 439615.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ζητείται για μόνιμη εργασία σε φαρ-
μακείο των Αθηνών (Αμπελόκηποι). Απαραίτητη 
η προϋπηρεσία στο χώρο του φαρμακείου και η 
εμπειρία στις τεχνικές πώλησης. Τηλ: 6936 913944.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ επώνυμο στην Αγία Παρασκευή 
ζητεί άτομα για πιστολάκι και Βοηθούς. Τηλ: 210 
6090245, 210 6090246.

καθαριότητα - Φύλαξη -  
Εξωτερικές Εργασίες - Διανομή
ΑΤΟΜΟ ζητείται με δικό του μηχανάκι για μόνιμη 
απασχόληση σε διανομή αλληλογραφίας στις 
περιοχές: Παλλήνη, Γέρακας, Γλυκά Νερά, Κάντζα, 
Σπάτα. ACS Παλλήνης. Βιογραφικά στο e-mail: 
supplyservicegr@gmail.com, τηλ: 210 6664728.

ΑΛΥΣΙΔΑ μεγάλη Ιταλικών εστιατορίων ζητεί 
άτομα για λάντζα. Περιοχή Αγία Παρασκευή. Τηλ: 
210 6086000.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ με άδεια secutity, ζητούνται από εται-
ρία secutity. Περιοχή Αθήνα. Τηλ: 210 9577218.

ΑΤΟΜΑ με άδεια secutity, γνώση Αγγλικών, 
μεταφορικό μέσο, ζητούνται από εταιρία security. 
Περιοχή Αιγάλεω, Περιστέρι, Ίλιον, Αχαρνές, 
Χαλάνδρι, Μαρούσι, Κηφισιά, Μεταμόρφωση. 
Τηλ: 210 8144231.

ΑΤΟΜΑ με άδεια security και μεταφορικό μέσο 
ζητούνται από εταιρία security για πλήρη απα-
σχόληση για Νότια Προάστια. Τηλ: 210 8144563.

ΑΤΟΜΑ με άδεια security και μεταφορικό μέσο, 
ζητούνται από εταιρία security για πλήρη απασχό-
ληση σε όλο το Νομό Αττικής. Τηλ: 210 8144230.

ΑΤΟΜΑ με άδεια security, ζητούνται για πλήρη 
απασχόληση, από εταιρία security, για φύλαξη 
στη Μαγούλα - Ελευσίνα - Ασπρόπυργος. Τηλ: 
210 6217784.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ ή Κομμωτής σκύλων, Groomer με 
μεγάλη πείρα, ζητείται από Δεκέμβριο. Περιοχή 
Πατήσια. τηλ: 210 2017593, 6992 302933.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο Εσωτερική για φροντίδα ηλι-
κιωμένης. 12ωρο ρεπό, τροφή, στέγη και 450€ 
μισθός. Τηλ: 6931 084335.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ασφαλείας ζητείται για περιοχές 
Αγία Μαρίνα, Κορωπί. Κατάθεση βιογραφικών 
Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00, Αγίας Μαρίνας 
67 Κορωπί, καθημερινά. Τηλ: 6951 929902.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για φύλαξη και δημιουργική 
απασχόληση αγοριού 5.5 ετών και λίγα οικια-
κά. Ωράριο: 12:30-20:30 όταν είναι ανοιχτά τα 
σχολεία, ενώ 08:30-17:30 όταν είναι κλειστά. 
Τηλ: 6944 534332.

ΑΤΟΜΟ ζητείται ως Εσωτερική για οικιακές 
εργασίες και φύλαξη παιδιών, στο νομό Μεσ-
σηνίας. Τηλ: 6945 999503.

ΑΤΟΜΟ ζητείται με εμπειρία και δίπλωμα οδήγη-
σης, περιοχή Νότια Προάστια. Τηλ: 6980 014720.

ΖΕΥΓΑΡΙ νεαρό στη Γερμανία με κοριτσάκι 
4ετών, ζητεί άτομο για οικιακές εργασίες και 
φύλαξη παιδιού, εσωτερική, μισθός 700€. Τηλ: 
6995 613999.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ Αγγλόφωνη ζητείται για φύλαξη 
διδύμων, απογεύματα, με εμπειρία απαραίτητη. 
Περιοχή Λαγονήσι. Τηλ: 6937 410973.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητείται Υπάλληλος εξωτερικών 
εργασιών. Απαραίτητα προσόντα: δίπλωμα 
αυτοκινήτου και μηχανακίου, καλή γνώση της 
Αθήνας. Βιογραφικά στο e-mail: info@genius.
gr fax: 210 5156268.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια για κεντρικό κατάστημα 
στην Αθήνα. Τηλ: 6942 452156.

ΦΥΛΑΚΕΣ με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
security, ζητούνται για κεντρικά καταστήματα 
καθώς και για διάφορες άλλες φυλάξεις. Τηλ: 
210 6459416.

ΕΤΑΙΡΙΑ security καταξιωμένη και ανερχόμενη 
στο χώρο ΙΕΠΥΑ ζητεί Προσωπικό Ασφαλείας για 
αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Απαραίτητα 
κατοχή άδεια αεροδρομίου, ΣΠΟΑ - screening. 
Τηλ: 210 2483900.

ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητεί Φύλακες, από περιοχές 
Χαλκίδας, Λαμίας, Θήβας, με άδεια security για 
φύλαξη σε πανεπιστημιακές μονάδες. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@kolossosnet.gr, τηλ: 210 
5242437.

ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητεί Φύλακες, για φυλάξεις 
σε Μέγαρα, Μαγούλα, Ασπρόπυργο, δεκτοί και 
απόστρατοι σωμάτων ασφαλείας. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@kolossosnet.gr, τηλ: 210 5242437.

ΑΤΟΜΟ για λάντζα με προϋπηρεσία ζητείται από 
ψητοπωλείο στη Δάφνη. Τηλ: 6977 905013.

ΚΑΒΑ ποτών ζητεί άτομο για διανομή εμπο-
ρευμάτων με δίπλωμα οδήγησης αυτoκινήτου 
Β κατηγορίας και δικύκλου, χωρίς στρατιωτι-
κές υποχρεώσεις. Επιθυμητή η προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
allaboutwine.gr.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ για καθαρισμούς γραφείων από 
Μαρούσι, Χαλάνδρι, Μελίσσια, Βριλήσσια, συ-
ζητήσιμη. Τηλ: 6972 771891.

ΕΤΑΙΡΙΑ καθαρισμού ζητεί Καθαριστή, με δικό 
του μηχανάκι, κάτοικος περιοχών Καλλιθέας - 
Νέου Κόσμου, ζητείται για όλη την Αττική. Τηλ: 
211 0120114, 6980 110210.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται για παιδικό σταθμό στην 
Κηφισιά, κάτοικος Κηφισιάς και γύρω περιοχών. 
Τηλ: 210 8074367.

ΕΤΑΙΡΙΑ απολυμάνσεων ζητά Απολυμαντή έμπειρο 
με δίπλωμα οδήγησης και μηχανάκι. Τηλ: 210 
9763893, 6950 650648.

COURIER με μηχανάκι για 4ωρη απογευματινή 
εργασία, περιοχές Πειραιάς, Νίκαια, Κορυδαλλός, 
Κερατσίνι, για παραδόσεις - παραδόσεις συμβο-
λαίων σταθερής και κινητής τηλεφωνία. Τηλ: 
210 6458755, ώρες επικοινωνίας 18:00 - 20:00.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ οδοντοτεχνικό ζητεί Υπάλληλο 
με μηχανάκι για 4ωρη απογευματινή εργασία. 
Τηλ: 210 7600611.

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ζητείται από γνωστή αλυσίδα εστι-
ατορίου στην Κηφισιά, γνώστης της περιοχής. 
Τηλ: 210 8087411.

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ζητείται από ψητοπωλείο, περιο-
χή Ελληνορώσων για πλήρη απασχόληση. Τηλ: 
210 6911141.

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ κάτοχος δικύκλου ζητείται από 
ταβέρνα στην Άνω Γλυφάδα. Τηλ: 210 9607562.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ οικογένεια στο Ντουμπάι με μικρό 
αγοράκι ζητά εσωτερική Οικιακή Βοηθό με μι-
σθό 700€ και όλα τα έξοδα πληρωμένα και 2 
εισιτήρια για Ελλάδα το χρόνο. Βιογραφικά στο 
e-mail: panos@gutmannllc.ae.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ σκύλων ζητεί έμπειρο Groomer 
για μόνιμη εργασία με ποσοστά, ευχάριστο πε-
ριβάλλον. Τηλ: 210 8015129.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ με μηχανάκι ζητείται για ημιαπα-
σχόληση από κατάστημα τροφίμων στο Παλαιό 
Φάληρο. Τηλ: 6972 620756, 10:00-19:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για καθαριότητα σπιτιού, 5€/ώρα. 
Βιογραφικά στο e-mail: mimi-7-@hotmail.gr.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ζητείται για εργασία στο σπίτι. Τηλ: 
6945 039520, κος Μιχάλης.

ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητεί Προσωπικό Ασφαλείας, 
με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για φυλά-
ξεις γηπέδων. Βιογραφικά στο e-mail: info@
kolossosnet.gr, τηλ: 210 5244746.

ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητεί νέες -ους, με άδεια 
security, για φυλάξεις εντός Αττικής. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@kolossosnet.gr, τηλ: 210 
5242437.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Courier. Μερική απασχόληση, αμοιβή 
600€. Βιογραφικά στο e-mail: info@emcscorp.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Courier για το Ηράκλειο και τα Χα-
νιά Κρήτης. Μερική απασχόληση. Αμοιβή 600€. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@emcscorp.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα να εργασθούν ως Προσωπικό 
Ασφαλείας στην Αθήνα. Απαραίτητη προϋπό-
θεση η άδεια security. Βιογραφικά στο e-mail: 
korakianitim@oceansec.gr, τηλ: 6980 981773, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-14:00, Δευτέρα-Πα-
ρασκευή.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα να εργασθούν ως Προ-
σωπικό Ασφαλείας στα Ιωάννινα. Απαραίτητη 
προϋπόθεση η άδεια security. Βιογραφικά στο 
e-mail: korakianitim@oceansec.gr, τηλ: 6980 
981773, ώρες επικοινωνίας 10:00-14:00, Δευ-
τέρα-Παρασκευή.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός ζητείται για πενθήμερη απα-
σχόληση. Περιοχή Γλυφάδα. Τηλ: 211 1097163, 
210 9712940.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνταξιούχος Φύλακας από εταιρία 
με δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες. Περιοχή 
Θεσσαλονίκης. Τηλ: 211 1097188.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βaby Sitter για παιδιά 1 και 3 ετών. 
Περιοχή Ελληνικό. Τηλ: 211 1097162.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γηροκόμος για ηλικιωμένη κυρία. 
Περιοχή Ν. Σμύρνη. Τηλ: 210 9732129.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια σε γυμναστήριο στην 
Ανατολική Θεσσαλονίκη. Απαραίτητη η προϋ-
πηρεσία, κάτοχος κάρτας ανεργίας. Τηλ: 6979 
188263, κος Γιάννης.

ΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ευχάριστοι, ζητούνται από μεγάλη 
εταιρία διανομής υαλουρονικού οξέως. Τμήματα 
παραγγελιοληψίας-καταχώρησης-αποστολών και 
διαχείρισης. Άμεση πρόσληψη, σταθερός μισθός, 
ασφάλιση. Περιορισμένες θέσεις εργασίας. Τηλ: 
211 2122089.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γηροκόκος Εσωτερική για κυρία 84 
ετών. Παρέχεται δωμάτιο και μισθός 400€ με 4 
ρεπό το μήνα ή 450 € με 2 ρεπό. Περιοχή Αγία 
Βαρβάρα. Τηλ: 6973 430509.

ΑΤΟΜΟ με δικό του μηχανάκι ζητείται για κατά-
στημα φαγητού, στην περιοχή του Συντάγματος. 
4ωρη απασχόληση. Τηλ: 210 9680140, ώρες 
επικοινωνίας 09:00-17:30.

ΑΤΟΜΑ (5) με Ι.Χ. ζητούνται από διαφημιστική 
εταιρία για να εργασθούν ως Επόπτες σε εντυ-
ποδιανομές. Ικανοποιητική αμοιβή, ασφάλιση. 
Περιοχές Γλυφάδα, κέντρο Αθήνας, Κηφισιά. 
Τηλ: 210 8848379.

ΛΑΝΤΖΙΕΡΑ έμπειρη ζητείται για λάντζα - προ-
ετοιμασία, από ψητοπωλείο στον Άγιο Δημήτριο. 
Τηλ: 210 9358900.

ΛΑΝΤΖΙΕΡΑ ζητείται από μεζεδοπωλείο στη 
Βάρη για 4 μέρες/βδομάδα, μισθός 500€. Τηλ: 
6951 694695.

Στελέχη και Μηχανικοί Ναυτιλίας 
- Ναυτικοί - Marine
ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΣ ζητείται γνώστης της διαδικασίας 
ναύλωσης πλοίων, για δημιουργία εμπορικής 
εταιρίας. Υπάρχουν έτοιμες συμφωνίες προς 
υπογραφή με πολύ καλή απόδοση. Βιογραφι-
κά στο e-mail: nikkovanis61@gmail.com, τηλ: 
6982 861794, κος Νίκος.

ΔΙΕΘΝΗΣ εταιρία ναυτιλιακών χρωμάτων αναζητά 
Συνεργάτη - Πωλητή για το εμπορικό τμήμα της 
στην Ελλάδα. Τηλ: 210 4227075.

 

Οδηγοί - Αποθηκάριοι - Logistics 
- Μεταφορές - Αεροπορία
ΟΔΗΓΟΙ Φορτηγών (ΔΕ-Ε-ΕΔ), για εταιρία δι-
ανομών, στην Αγγλία, ζητούνται με διπλώματα 
οδήγησης ΔΕ, Ε, ΕΔ., Ψηφιακός Ταχογράφος, Π.Ε.Ι. 
Γνώση Αγγλικών. Μόνιμη απασχόληση-ασφάλεια-
διαμονή. E-mail στα Αγγλικά με φωτογραφία: 
silver.lining37@yahoo.com, τηλ: 2311 242026.

ΟΔΗΓΟΙ Λεωφορείων ζητούνται, για Γερμανία 
με γνώση Γερμανικών (επίπεδο Β1) για μόνιμη 
απασχόληση. Βιογραφικά στην Αγγλική γλώσ-
σα με φωτογραφία στο e-mail: silver.lining37@
yahoo.com, τηλ: 2311 242026, 6937 212290.

ΟΔΗΓΟΣ ζητείται για εργασία σε εξουσιοδοτημένο 
έμπορο αυτοκινήτων - συνεργείο - ανταλλακτικά. 
E-mail: kostasval@filippaios.gr, τηλ: 210 3428671.

ΟΔΗΓΟΣ σχολικού ζητείται, κάτοικος Καλλιθέας, μη 
καπνιστής με προϋπηρεσία, δίπλωμα Δ’ κατηγορίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: dbourlas1@hotmail.com.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ βιομηχανία γάλακτος, ζητείται 
Οδηγός για διανομή στους νομούς Αργολίδας 
και Κορινθίας. Απαιτούμενα: επαγγελματικό 
δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικά στο e-mail: 
mitrentzi@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδών ύδρευσης - μόνωσης με έδρα 
τη Μεταμόρφωση Αττικής, ζητεί να προσλάβει 
Υπάλληλο Αποθήκης, κάτοχος διπλώματος κλαρκ. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@tzanos.gr, κωδ: ΥΑΠ1.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ - Οδηγός με απαραίτητη προϋπό-
θεση χειρισμός κλαρκ, με ανάλογη προϋπηρεσία 
σε αποθήκη με barcode, ζητείται από Α.Ε Ρέντη. 
Βιογραφικά στο e-mail: aiantasltd@yahoo.com, 
fax: 210 4823602.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ με άπταιστα Γερμανικά, Αγγλικά, Η/Υ, 
για 5θήμερη 8ωρη απασχόληση, χωρίς απαραίτητη 
προϋπηρεσία, αμοιβή ικανοποιητική, δυνατότητα 
εξέλιξης στο χώρο logistics. Περιοχή Ασπρόπυργος. 
E-mail: mk@olympias.eu, τηλ: 210 5509200.

ΟΔΗΓΟΣ - Αποθηκάριος με απαραίτητη άδεια 
οδήγησης ΙΧ και μηχανής, ζητείται από ζαχα-
ροπλαστείο στον Πειραιά. Τηλ: 210 4624405, 
ώρες επικοινωνίας 08:00-12:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ επαγγελματίες Οδηγοί Αστικού Λε-
ωφορείου με δίπλωμα λεωφορείου κατηγορίας 
Δ/ΔΕ. Γνώσης Γερμανικών Β1, μισθός περίπου 
1550€ καθαρά για ανύπαντρους, (οι παντρεμένοι 
μπορούν να υπολογίζουν περίπου 1700€ καθαρά). 
Τηλ: 3023 92110534, 3069 86600466.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για Πωλήσεις και Οργάνωση 
αποθήκης με εμπειρία σε ξύλινα πατώματα και 
κουζίνες. Απαραίτητη προϋπόθεση γνώση σχεδίου 
κουζίνας. Τηλ: 210 8217184, 6936 551135.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για την εταιρία DAXXA Γερμανίας 
άμεσα να προσλαβει Οδηγούς λεωφορείων με 
δίπλωμα Δ ή ΔΕ με Π.Ε.Ι.. Προϋπόθεση: γνώση 
Γερμανικών. Βιογραφικά στο e-mail: tarasidis5@
yahoo.gr, τηλ: 0049 21021485950.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Κλαρκ, με κατοχή διπλώματος χει-
ριστή, ζητείται από μεταφορική εταιρία. Περιοχή 
Νομός Αττικής. Τηλ: 210 9712940, 211 1097142.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ διατρητικού μηχανήματος Tamrock 
Ranger 700 από τεχνική εταιρία, για εργασία στην 
περιοχή Αμφιλοχίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@kkourtidis.gr, τηλ: 210 4944000.

ΟΔΗΓΟΙ - Χειριστές για σαύρες ζητούνται. Πε-
ριοχή Λαμία. Τηλ: 6945 906020.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ κρουασάν σφολιατοειδών στην 
Αργυρούπολη, ζητεί Αποθηκάριο - Συσκευαστή 
- Οδηγό με δίπλωμα Γ΄κατηγορίας, κατά προτί-
μηση κάτοικοι νοτίων προαστίων. Βιογραφικά 
στο e-mail: fellachidis.laqualite@gmail.com, 
fax: 210 9966966.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ζητείται με εμπειρία σε αποθήκη 
βιομηχανίας. Απαραίτητη η καλή γνώση Αγγλικών 
και Ms Office. Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ: 210 
9732129, 211 1097133.

ΟΔΗΓΟΣ Γ’ κατηγορίας ζητείται από εταιρία για την 
διανομή προϊόντων της. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση. Τηλ: 210 9732129, 211 1097160.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ζητείται για μόνιμη απασχόληση 
στην Αίγλη Ζαππείου. Απαραίτητη προϋπηρεσία 5ετή 
σε αποθήκη και επιθυμητή στο κλάδο τροφίμων-
ποτών, καλός χειρισμός Η/Υ. Γνώση προγράμματος 
μηχανογραφημένης αποθήκης θεωρείται επιπλέον 
προσόν. E-mail: kandrikakis@aeglizappiou.gr.

ΟΔΗΓΟΣ ζητείται από κάβα ποτών, περιοχή Κάτω 
Πατήσια. Τηλ: 6975 947504.

Τουρισμός - Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
- Τουριστικά Γραφεία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος κρατήσεων για 10μηνη 
εργασία ετησίως στο ξενοδοχείο Istion Club 5* 
στη Χαλκιδική από 10/1/2015. Γνώση Protel, 
τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία στο τμήμα κρα-
τήσεων, Γερμανικά απαραίτητα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@istionclub.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα - Καθαρίστρια σε ξενοδοχείο 
στα Καλάβρυτα. Προσφέρεται διαμονή - φαγητό 
- μισθός - ΙΚΑ. Τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο, με άριστες γνώσεις Ρωσικής 
γλώσσας, για εργασία σε ρεσεψιόν ξενοδοχείου, 
στο Σιδάρι Κέρκυρας. Παρέχεται στέγη και διατρο-
φή. Βιογραφικά στο e-mail: info@joylifehotel.com.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Υποδοχής Νυχτερινός με προϋπηρε-
σία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχο ξενοδοχείο, 
ζητείται από το ξενοδοχείο Kassandra Palace 
and Spa. Άριστη γνώση προγράμματος Fidelio, 
Αγγλικών-Γερμανικών-Ρώσικων. Εποχική απα-
σχόληση. E-mail: hrm@kassandra-palace.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποδοχής με προϋπηρεσία τουλάχι-
στον 2 ετών σε αντίστοιχο ξενοδοχείο, ζητούνται 
από το ξενοδοχείο Kassandra Palace and Spa 5*. 
Άριστη γνώση προγράμματος Fidelio, Αγγλικών, 
Γερμανικών, Ρώσικων. Εποχική απασχόληση. 
E-mail: hrm@kassandra-palace.gr.

ΓΝΩΣΤΟΣ ξενοδοχειακός Όμιλος στις Σποράδες 
αναζητεί Hotel Manager, που θα αναλάβει την 
ευθύνη εύρυθμης λειτουργίας ξενοδοχειακής 
μονάδας στη Σκόπελο. Απαραίτητη αποδεδειγ-
μένη επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη 
θέση. E-mail: v.spyrou@skopeloshotels.eu, 
τηλ: 24240 22142.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ όμιλος στην Παλλήνη ζητά Ναυα-
γοσώστη -τρια. Βιογραφικά στο e-mail: info@
atlantissports.gr, τηλ: 210 6616886.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ οργανισμός ελληνικός ζητεί Εξω-
τερικούς Συνεργάτες στην Αθήνα, επαρχία και 
νησιά. Ελεύθερο ωράριο, αμοιβή και ποσοστά. 
Τιμή 1.700€, συζητήσιμη. Τηλ: 210 9237100, 
210 9221711, ώρες επικοινωνίας 10:00-16:00.

ΜΕΓΑΛΗ ξενοδοχειακή μονάδα στην Κέρκυρα, 
ζητάει Προϊσταμένη για το τμήμα του housekeeping. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη. Βιογραφικά με φω-
τογραφία στο e-mail: nisi@otenet.gr.

ΜΕΓΑΛΗ ξενοδοχειακή μονάδα στην Κέρκυρα, 
ζητάει Προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, για την 
σεζόν 2015. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Βιογρα-
φικά με φωτογραφία στο e-mail: nisi@otenet.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Οία της Σαντορίνης ζητά να 
προσλάβει Καμαριέρα για την περίοδο Απριλίου-
Νοεμβρίου 2015. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε 
ανάλογη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: info@
oiasuites.gr, τηλ: 6945 163180.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Οία της Σαντορίνης ζητά να 
προσλάβει για την περίοδο Απριλίου-Νοεμβρίου 
2015 Receptionist. Απαραίτητη η πολύ καλή γνώ-
ση Αγγλικών και Η/Υ. Προϋπηρεσία επιθυμητή. 
Ε-mail: info@oiasuites.gr, τηλ: 6945 163180.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ υποδοχής με προϋπηρεία τουλάχι-
στον 2 ετών σε αντίστοιχο ξενοδοχείο, ζητούνται 
από το Dion Palace Beauty & Spa Resort. Άριστη 
γνώση προγράμματος protel, Αγγλικών, Γερ-
μανικών, Ρωσικών, H/Y. Εποχική απασχόληση. 
E-mail: manager@dionpalace.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη κρατήσεων με προϋπηρεία 3 
ετών, από το Dion Palace Beauty & Spa Resort. 
Άριστες γνώσεις προγράμματος protel, H/Y, Αγ-
γλικών και δεύτερης γλώσσας. Εποχική 7μηνη 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: manager@
dionpalace.com.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ οργανισμός Ελληνικός ζητεί 
Εξωτερικούς Συνεργάτες στην Αθήνα, επαρ-
χία και νησιά. Ελεύθερο ωράριο, αμοιβή και 
ποσοστά. Μισθός 1.700€, συζητήσιμη. Τηλ: 210 
9237100, 210 9221711, ώρες επικοινωνίας 
10:00-16:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προϊσταμένη Ορόφων με 3ετή εμπει-
ρία για city hotel. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
antoliahotel.gr.

PRIME Holiday Club - Limassol - Cyprus, is 
looking for Ticketing Manager, work experience, 
knowledge of Russian is a must, knowledge of 
Galileo, Sabre or Amadeus, English language, 
diploma IATA. CVs: hr@prime-property.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας στη Σαντορίνη ζητά 
να προσλάβει Προσωπικό για την σεζόν 2015, 
για τις ειδικότητες: Hotel Operation Manager, 
Receptionists, Chef, Driver, Spa Therapist, Barman 
και Waiter. E-mail με πρόσφατη φωτογραφία: 
info@pegasussuites.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Contract Manager από τουριστικό 
γραφείο στο Ηράκλειο της Κρήτης, με εμπειρία 
στο contracting. 12μηνη απασχόληση (πολιτική 
πλήρους εχεμύθειας). Βιογραφικά στο e-mail: 
dt2k9@ymail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από νέο τουριστικό γραφείο στη Ρόδο, 
Ρωσόφωνο άτομο για το τμήμα του contract-
yield, για άμεση απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv@bigtravel.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Thalatta Seaside Hotel στην 
Αγία Άννα στη Β. Εύβοια, ζητεί να προσλάβει για 
12μηνη απασχόληση Ηotel Manager. Βιογραφικά 
με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: career@
maestrogroup.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Αθήνα ζητά Υπάλληλο - 
Reception. Απαραίτητη προϋπηρεσία, συστάσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: athensbestwestern@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο, για ρεσεψιόν με Πτυχίο Τουρι-
στικών Επαγγελμάτων. Γνώση Αγγλικών, Η/Υ και 
δίπλωμα αυτοκινήτου απαραίτητα, επιπρόσθετη 
γλώσσα θα συνεκτιμηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: 
pitgrapher@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ επιχείρηση 3* στο Καμάρι 
Σαντορίνης ζητά: εμφανίσιμες για το pool bar, 
Σερβιτόροι έμπειροι με καλή γνώση Αγγλικών, 
Καμαριέρες - Ρεσεψιονίστ με γνώση ΕΡΜΗ-DOS. 
E-mail με φωτογραφία: info@kamaribeach.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Κρατήσεων για 10μηνη 
εργασία ανά έτος, στο ξενοδοχείο Istion Club 5* 
στη Χαλκιδική απο 10/1/2015. Γνώση Protel, 
τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία, ξένες γλώσ-
σες απαραίτητες. Βιογραφικά στο e-mail: info@
istionclub.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Χαλκιδική ζητεί για συνερ-
γασία Υπεύθυνο Προσωπικού. Προϋπηρεσία σε 
ανάλογη θέση σε ξενοδοχεία και άριστη γνώση 
Αγγλικών. Παρέχονται μόνιμη απασχόληση και 
ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@jobtrust.gr.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ξενοδοχείο Αθήνας, ζητεί Α’ κατηγορίας 
Σπουδαστές για Πρακτική Άσκηση. Βιογραφικά 
στο e-mail: manager@novushotel.gr, τηλ: 211 
1053000.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα σε ξενοδοχείο στην Αθήνα. 
Η γνώση Ρώσικων είναι επιθυμητή αλλά όχι 
απαραίτητη. Παρέχεται διαμονή διατροφή και 
πλήρης ασφάλιση. Τηλ: 210 8221097.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* ζητά Υπάλληλο Κρατήσεων 
/ Μπουφέ-Μπαρ. Προσόντα: σχετική προϋπη-
ρεσία, άριστη γνώση συστημάτων κρατήσεων, 
Αγγλικών και δεύτερης ξένης γλώσσας. Πτυχίο 
Τουριστικής Σχολής, συστάσεις. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: emousseti@yahoo.gr.

ΓΝΩΣΤΟΣ ξενοδοχειακός όμιλος στις Σποράδες 
αναζητεί Hotel Manager, που θα αναλάβει την 
ευθύνη εύρυθμης λειτουργίας ξενοδοχειακής μο-
νάδας στη Σκόπελο. Απαραίτητη αποδεδειγμένη 
επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. E-mail: 
v.spyrou@skopeloshotels.eu, τηλ: 2424 022142.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πόλης Ηρακλείου, ζητά Υπάλληλο 
Υποδοχής. Απαραίτητες προϋποθέσεις: προϋπη-
ρεσία και γνώση 2 ξένων γλωσσών. Βιογραφικά 
στο e-mail: adrrec@gmail.com.

MIRO hotels is looking for their hotels in Corfu/
Crete/Zante/Preveza/Eretria/Lero/Monevasia, 
Hotel Managers, Operation Managers, F&B 
Managers, Chef, Sou Chef, Reservation Managers, 
Front office Manager, Restaurant Managers.Ε-
mail: info@miroresorts.com, tel: 210 7234111, 
fax 210 7234101.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νυχτερινός Υπάλληλος Υποδοχής με 
γνώσεις Αγγλικών, προγράμματος κρατήσεων 
ermis, φιλικός εξωστρεφής, κάτοχος μεταφορι-
κού μέσου, για εργασία σε ξενοδοχείο στα Πε-
ρίχωρα Βόλου (15 λεπτά από το Βόλο). E-mail: 
hoteljob91@gmail.com.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ επιχείρηση στη Σαντορίνη ζητά Υπάλ-
ληλο με προϋπηρεσία και γνώσεις Αγγλικών για τη 
στελέχωση του τμήματος κρατήσεων και groups. 
Βιογραφικά στο e-mail: ktacc@kamaritours.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 αστέρων στη Ρόδο, ζητά έμπειρο 
Α’ Receptionist για τη σεζόν 2015. Βιογραφικά 
στο e-mail: tsiligiris@mitsishotels.com.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ επιχείρηση στη Σαντορίνη ζητά 
Υπαλλήλους με γνώσεις Αγγλικών και προϋ-
πηρεσία σε ανάλογη θέση για τη στελέχωση του 
τμήματος τιμολόγησης. Βιογραφικά στο e-mail: 
ktacc@kamaritours.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ pilot beach resort 5*, στη 
Γεωργιούπολη Χανίων, ζητά Α’Β’Γ’ Μάγειρες 
με προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
pilot-beach.gr.

 

Εστίαση - Μάγειρες -  
Παρασκευαστές
ΑΤΟΜΟ ζητείται για εργασία σε πιτσαρία στην 
Καλλιθέα. Τηλ: 6947 207815.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για κατάστημα καφέ με γνώσεις 
μπουφέ. Περιοχή Ίλιον. Τηλ: 210 5781885.

ΑΤΟΜΟ ζητείται ως Βοηθός κουζίνας σε Ιταλικό 
εστιατόριο. Τηλ: 6942 293055.

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ στο Περιστέρι, ζητεί άτομα 
για part time. Πρωινή ή απογευματινή εργασία. 
Τηλ: 210 5056473.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σεφ με πείρα σε μπουφέδες και λίγο 
ζαχαροπλαστική για ξενοδοχείο σε νησί. Παρέχετε 
στέγαση. Τηλ: 6973 743198.

ΤΟ SMARTLINE cosmopolitan hotel στην Ιξιά 

Ρόδου ζητεί για τη σεζόν 2015, Maitre για το 
εστιατόριο με ανάλογη εμπειρία σε μεγάλο ξε-
νοδοχείο και ξένες γλώσσες. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: manager.cosmopolitan@
zeushotels.gr

ΤΟ SMARTLINE cosmopolitan hotel (Iξιά Ρό-
δου) ζητεί για την σεζόν 2015 Chef με ανάλογη 
εμπειρία σε μεγάλο ξενοδοχείο. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: manager.cosmopolitan@
zeushotels.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία σε κυλικείο στη 
Θήβα. Ύπαρξη ατομικού βιβλιαρίου υγείας. Τηλ: 
6949 440480.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά άτομο με γνώσεις και 
εμπειρία στην οργάνωση και λειτουργία μονάδας 
παραγωγής έτοιμου φαγητού. Βιογραφικά στο 
e-mail: cvcenter2014@gmail.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Kassandra Palace and Spa 5* 
στη Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά Μάγειρα-Υπεύθυνο 
για τη ταβέρνα a la carte του ξενοδοχείου. Κουζίνα 
Μεσογειακή-Ελληνική. Βιογραφικά με φωτο-
γραφία στο e-mail: hrm@kassandra-palace.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Kassandra Palace and Spa 5* 
στη Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά Ζαχαροπλάστη 
με ανάλογη προϋπηρεσία. Βιογραφικά με φωτο-
γραφία στο e-mail: hrm@kassandra-palace.gr.

ΒΟΗΘΟΣ Μάγειρα ζητείται από Ιταλικό εστιατόριο 
στον Άλιμο, με προϋπηρεσία σε τηγάνι και σχάρα. 
Τηλ: 210 9950535.

ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΠΩΛΕΙΟ στη Σαντορίνη ζητεί Τεχνίτη 
Ζύμης. Τηλ: 6944 782108.

ΤΥΛΙΧΤΡΙΑ με εμπειρία ζητείται από ψητοπω-
λείο. Τηλ: 6981 776806, 6944 472799, ώρες 
επικοινωνίας 13:00-01:00.

ΨΗΣΤΗΣ - Τυλιχτής για πλήρη εργασία ή ημια-
πασχόληση και νέες ως Βοηθοί Ψήστη - Τυλιχτή 
ή νέες για λάντζα, ζητούνται. Περιοχές Κορυδαλ-
λός, Αγία Βαρβάρα, Χαϊδάρι. Τηλ: 6972 105451.

ΤΥΛΙΧΤΗΣ έμπειρος, σχολαστικός με τη καθαρι-
ότητα, ζητείται για βραδινή βάρδια 20:00-00:30, 
μισθός 600€. Τηλ: 210 9310601, ώρες επικοι-
νωνίας 11:00-12:00.

ΣΕΦ - Μπουφετζού, ζητείται, επαγγελματίας 
για εστιατόριο, μεζεδοπωλείο στο Χαλάνδρι, 
για περιοχή κέντρου. Τηλ: 210 3244117.

ΨΗΣΤΡΙΑ, Τυλίχτρια έμπειρη, ζητείται, για πλήρες 
ωράριο με ασφάλιση, από σουβλατζίδικο στην 
Ηλιούπολη. Τηλ: 6977 358532.

ΝΕΕΣ εμφανίσιμες με γνώσεις καφέ και μπαρ, 
ζητούνται, από νεανικό καφέ-κλαμπ. Μόνο σοβαρές 
προτάσεις, περιοχή Πάλαιρος Αιτωλοκαρνανίας, 
μισθός 1,200€. Τηλ: 6981 033386.

ΝΕΑ για απασχόληση ζητείται σε γνωστή αλυσίδα 
καφέ. Περιοχή Χολαργός. Τηλ: 211 4084644.

ΨΗΣΤΗΣ -τρια, Τυλιχτής -τρια με εμπειρία 
ζητείται από ψητοπωλείο στη Βάρκιζα. Μισθός 
ικανοποιητικός. Τηλ: 6973 690410.

ΨΗΣΤΗΣ -τρια από ψητοπωλείο στη Γλυφάδα, 
ζητείται με προϋπηρεσία απαραίτητη, βραδινό 
ωράριο. Τηλ: 210 9638370.

ΨΗΣΤΗΣ ζητείται από ψητοπωλείο. Τηλ: 6976 
227895.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Ελληνικό στη Βιέννη ζητεί Μαγεί-
ρισσα με γνώση Ελληνικής κουζίνας, Βοηθό και 
Σερβιτόρα. Παρέχονται φαγητό, διαμονή, ασφά-
λιση. Τηλ: 6938 799617, 0043 6507006700.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ για μπουφέ, σέρβις, κουζίνα στα 
Γλυκά Νερά. Απαραίτητα προσόντα, ευχάριστη 
προσωπικότητα, ευγένεια, με αγάπη για τα παι-
διά. Παιδαγωγικές γνώσεις ή σχετικά Πτυχία 
θεωρούνται προσόν. E-mail με φωτογραφία: 
fairycafeglnera@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με προϋπηρεσία σε ζα-
χαροπλαστείο/εστίαση για ζαχαροπλαστείο 
στη Γλυφάδα. Απαραίτητες δεξιότητες: άνεση 
στην επικοινωνία με πελάτες, εστίαση στην 
εξυπηρέτηση. Βιογραφικά στο e-mail: alexa.
anastasiou@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Ζαχαροπλάστη για κεντρικό 
κατάστημα στην Αθήνα. Τηλ: 6949 405946.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Αρτοποιού για κεντρικό κα-
τάστημα στην Αθήνα. Τηλ: 6949 405946.

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ trapezaria ζητεί Μάγειρα, με 
προϋπηρεσία για μόνιμη απασχόληση. Απαραίτητες 
γνώσεις ζαχαροπλαστικής. Ζητάμε ευσυνείδητα, 
υπεύθυνα άτομα με πραγματική όρεξη για δουλειά. 
E-mail: info@trapezaria.gr.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για κουζίνα πιτσαρίας. Περιοχή 
Κερατσίνι. Τηλ: 210 4000407, 6945 502115.

ΑΤΟΜΑ έμπειρα ζητούνται για cafe - αναψυ-
κτήριο - φούρνο στην Καλλιθέα. Απαραίτητο 
βιογραφικό - κάρτα ΟΑΕΔ, βιβλιάριο υγείας 
και άδεια εργασίας. Τηλ: 6985 123362.

ZHTEITAI έμπειρος Σερβιτόρος/α, για μπάρ σε 
ξενοδοχείο της Αθήνας. Απαραίτητη προϋπόθεση 
γνώση Αγγλικής γλώσσας. Προϋπηρεσία 3 ετών 
τουλάχιστον, σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: vrizomarkos@gmail.com.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ ζητείται για μερική απασχόληση 
από εστιατόριο σε εμπορικό κέντρο στα Σπάτα, 
συζητήσιμη. Τηλ: 6972 210912, ώρες επικοι-
νωνίας 10:00-21:00.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ ζητείται για απογευματινή εργασία, 
από καφέ - μπαρ, στην Πάτμος. Τηλ: 6937 238317, 
6980 875658, ώρες επικοινωνίας 15:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο ζευγάρι για Ελληνικό εστι-
ατόριο στο Norderstedt (Αμβούργο). Ψήστης 
για προετοιμασία γύρου και γυναίκα Βοηθός 
κουζίνας. Διαμονή-διατροφή-ασφάλεια. Ώρες 
εργασίας: 12:00-15:00 και 18:00-23:30, Δευτέρα 
ρεπό, £2300-2400. E-mail: jobs@melinasjobs.
gr, τηλ: 2414 001529.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ κεντρικό ζητεί νέα, για μπαρ 
ξενοδοχείου με γνώσεις καλών Αγγλικών, 
σχετική προϋπηρεσία, ωράριο 16:00 - 24:00. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@attaloshotel.com, 
τηλ: 210 3212801, κος Ζήσης.

ΑΤΟΜΟ ζητείται από ταβέρνα για βοηθητικές 
εργασίες κουζίνας. Τηλ: 6942 470614.

ΜΕΓΑΛΗ ξενοδοχειακή μονάδα στην Κέρκυρα, 
ζητάει Προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, για την 
σεζόν 2015. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Βιογρα-
φικά με φωτογραφία στο e-mail: nisi@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψήστης για Ελληνικό εστιατόριο 
Ολλανδίας. Προϋπηρεσία 3 ετών, εμπειρία 
με κάρβουνο. Βιογραφικά στο e-mail: info@
atservicesnl.com, τηλ: 6947 333622.

ΖHTEITAI Μάγειρας-α για ξενοδοχείο 4* αστέ-
ρων στην Άρτα. Επιθυμητή προϋπηρεσία, 12μηνη 
απασχόληση, άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: palacearta@gmail.com.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ Ινδικό εστιατόριο/καφέ στο 
Λονδίνο ψάχνει άμεσα νέο Μάγειρα για πρωινά 
με εμπειρία διεθνής κουζίνας, Αγγλικά. Πα-
ρέχετε: εκπαίδευση, διατροφή, ασφάλεια, 48 
ώρες/εβδομάδα, 5ήμερο, £19.000 συν £2000-
3000 μπόνους. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@
melinasjobs.gr.

ΨΗΣΤΗΣ και Τυλιχτής έμπειρος ζητείται για βρα-
δυνή εργασία σε γνωστό εστιατόριο ψητοπωλείο 
στο Κολωνάκι. Τηλ: 6937 021448, 6979 694624, 
ώρες επικοινωνίας 11:00-23:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Ζαχαροπλάστη για κεντρικό 
κατάστημα στην Αθήνα. Τηλ: 6945 421156.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Αρτοποιού για κεντρικό κα-
τάστημα στην Αθήνα. Τηλ: 6945 421156.

ZHTEITAI έμπειρη Σερβιτόρα για cocktail & food 
bar στην Αθήνα. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@skyfallbar.gr.

ZHTEITAI Barwoman για cocktail bar & food 
restaurant. Απαραίτητη προϋπόθεση η εμπειρία 
στα cocktails. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: info@skyfallbar.gr.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ για λάντζα ζητείται από καφέ. Τηλ: 
210 2136634.

ΑΤΟΜΟ με εμπειρία στην κουζίνα, για παραδοσιακό 
καφενείο, κάτοικος περιοχής Νέου Κόσμου και 
γύρω. Τηλ: 211 0125321.

ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ πεπειραμένος -η ζητείται από 
εμπορική επιχείρηση, πλήρης απασχόληση. Τηλ: 
210 2138660, ώρες επικοινωνίας 07:00-15:00.

ΝΕΑ εμφανίσιμη, ζητείται από καφενείο με ανά-
λογη εμπειρία, απογευματινό ωράριο, περιοχή 
Πλατεία Ρίμινι Ίλιον. Τηλ: 6908 228965.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Μάγειρας με προϋπηρεσία στην 
Ελληνική κουζίνα να εργαστεί σε κατάστημα στον 
Άλιμο. Βιογραφικά στο e-mail: ioannasproject@
gmail.vom.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατεψυγμένων τροφίμων ζητά για τα 
καταστήματα λιανικής τις kayak boutique στη 
Γλυφάδα έμπειρο Chef Μάγειρα. Απαραίτητες 
γνώσεις ζαχαροπλαστικής. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@kayak.gr.

ΑΤΟΜΑ για ταμείο σε ψητοπωλείο ζητούνται. 
Περιοχές Κορυδαλλός, Αγία Βαρβάρα, Χαϊδάρι. 
Τηλ: 6972 105451.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας στη Σαντορίνη ζητά 
να προσλάβει Προσωπικό για την σεζόν 2015, 
για τις ειδικότητες: Hotel Operation Manager, 
Receptionists, Chef, Driver, Spa Therapist, Barman 
και Waiter. E-mail με πρόσφατη φωτογραφία: 
info@pegasussuites.com.

ΚΥΡΙΟΣ -α ζητείται για προετοιμασία μπουφέ, 
σαλάτες από εστιατόριο πολυτελείας σε ξενοδοχείο 
στα Βόρεια Προάστια. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 5ετή. Βιογραφικά στο e-mail: info@
parnispalace.gr, τηλ: 210 2464010.

ΨΗΣΤΗΣ ζητείται από ταβέρνα στην Άνω Γλυ-
φάδα. Τηλ: 210 9607562.

ΝΕΟΣ -α ζητείται ως Βοηθός Ζαχαροπλάστη για 
μερική απασχόληση, περιοχή Καλλιθέα. Τηλ: 210 
9483830, 210 9483831, ώρες επικοινωνίας 
09:00 - 14:00.

ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ για καφέ - εστιατόριο στα Βόρεια 
Προάστια με γνώσεις και κρύας κουζίνας ζητείται 
για part time απασχόληση. Τηλ: 211 4025759, 
15:00 - 17:00.






