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40 σελίδες που αφορούν στη διαχείριση και στη βελτίωση της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής
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Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής 
εφημερίδας στην Αθήνα

Κάθε Πέμπτη - Σημεία διανομής 
εφημερίδας στη Θεσσαλονίκη

• Μετρό-Ελληνικό

• Μετρό-Δάφνη

• Μετρό-Συγγρού-Φιξ

•  Μετρό-Ευαγγελισμός

• Μετρό-Αμπελόκηποι

• Μετρό-Κατεχάκη

• Μετρό-Αττική

• Μετρό-Άγιος Αντώνιος

• Μετρό-Αιγάλεω

•  Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο

•  Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα

•  Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

• ΟΑΕΔ: Δωδεκανήσου 10 Α

• ΟΑΕΔ, Τούμπα: Παπαναστασίου 50

• Αριστοτέλους & Τσιμισκή

• Καμάρα

Διαρκή σημεία παραλαβής εφημερίδας

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

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

e-mail: fpress@skywalker.gr

Εκδότης: Δημήτρης Φυντάνης
Αρχισυντάκτρια: Άννα Βενιέρη

Εμπορικός διευθυντής: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης
Διευθυντής πωλήσεων: Γιάννης Σοϊλεμές

Υπεύθυνη αγγελιών: Ελένη Κούτσικου
Υποδοχή αγγελιών: Μάγδα Ζουπαντή

Υπεύθυνη διαφημίσεων & χορηγιών: Κέλλυ Μπαντή
Υποδοχή διαφημίσεων:  

Ελισάβετ Καλαρούτη, Ιωάννα Παπαγγελή
Διευθύντρια marketing: Ελένη Ροκά

Διαδικτυακό marketing: Αθανασία Τσουκαλά
Διαδικτυακή έρευνα: Γεωργία Κωνσταντίνου

Συντονισμός ύλης: Ελευθερία Βενιζέλου
Επιμέλεια δομής: Έλενα Κεντάρχου
Επιμέλεια κειμένων: Βάσω Καδά

Υπεύθυνη ροής αγγελιών: Γεωργία Παναγιώταρου
Οικονομικός διευθυντής: Νεκτάριος Κολλάρος

Υπεύθυνη διεκπεραίωσης: Κορνέλια Καραγιαννίδου
Υπεύθυνη δημιουργικού: Γεωργία Κούσκουρη

Ατελιέ: Φερενίκη Κουτσούμπα
Δημοσιογραφική τεκμηρίωση: Αποστόλης Ζαβιτσάνος

Τεχνική υποστήριξη: Κώστας Τσουράκης
Διανομή: Fast Messengers Ε.Π.Ε.

Υποστήριξη ιστότοπου: Human Factor M.E.Π.Ε.
Εκτύπωση: Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.

Υπεύθυνη διανομής: Μαριάννα Μάρκου
Σύβουλοι έκδοσης: Ειρήνη Τσικνιά-Αριστέα Δημητρούση

ΑΤΤΙΚΗ
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό, Κεντρικό 

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

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

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Αγία Παρασκευή, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Αγίων Αναργύρων-Φυλής,  

Κοινωνικό Παντοπωλείο-Γραφείο 
Διαμεσολάβησης

• Αθήνα, Career in Progress
• Αθήνα, City Unity College
• Αθήνα, Mediterranean College
•  Αθήνα, Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης & Δράσης
•  Αθήνα, Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο  

Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
• Αθήνα, Γραμματεία Νέας Γενιάς
• Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης Ε.Μ.Π.
•  Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης, Εθνικό  

& Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Αθήνα, Δημαρχείο
•  Αθήνα, Διεύθυνση Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης & Υγείας
•  Αθήνα, Η Αγκαλιά-Σύλλογος  

Προστασίας Αγέννητου Παιδιού
• Αθήνα, ΙΕΚ Δέλτα
• Αθήνα, ΙΕΚ Ξυνή
• Αθήνα, ΙΕΚ ΣΒΙΕ
• Αθήνα, ΚΕΘΕΑ Διάβαση
• Αθήνα, Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Αθήνα, Κέντρο Ημέρας Praksis
• Αθήνα, Κολλέγιο BCA
• Αθήνα, Κολλέγιο CNAM
• Αθήνα, ΚΥΑΔΑ
• Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Αθήνα, Ομάδα Πείραγμα
•  Αθήνα, Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. (Γραφείο 

υποστήριξης απασχόλησης)
•  Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη Φιλοσοφικής 

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

• Αθήνα, Πολιτιστικό Κέντρο
• Αθήνα, Πολυιατρείο Praksis
• Αιγάλεω, Αλληλέγγυο Φροντιστήριο
•  Αιγάλεω, Γραφείο Διασύνδεσης  

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

& Κοινωνικής Υποστήριξης 
Μακροχρόνιων Ανέργων

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

στην Απασχόληση
• Αχαρναί, Δημαρχείο
• Βάρη, Δημαρχείο
• Βούλα, Δημαρχείο

• Βουλιαγμένη, Δημαρχείο
• Βριλήσσια, Δημαρχείο
•  Βριλήσσια, Οργανισμός Κοινωνικής 

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

Κοινωνικής Μέριμνας
• Ζωγράφου, Δημαρχείο
• Ζωγράφου, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ζωγράφου, Ε.Μ.Π.
•  Ηλιούπολη, Δημαρχείο (Γραφείο 

Υποστήριξης Ανέργων)
• Ηλιούπολη, Θεραπεία=Ελπίδα
•  Ηλιούπολη, Ιατρείο Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης

• Ηλιούπολη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Ηλιούπολη, Κοινωνικό Φαρμακείο 
Αλληλεγγύης

• Ηλιούπολη, Πολιτιστικό Κέντρο
• Ηλιούπολη, Τράπεζα Χρόνου
• Ηράκλειο Αττικής, Δημαρχείο
• Θησείο, Συνεργατικό Καφενείο 6
• Καλλιθέα, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Καλύβια Σαρωνικού,  

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

Βιβλιοθήκη Αμφιάλης
•  Κερατσίνι-Δραπετσώνα, Δημοτική 

Βιβλιοθήκη Δραπετσώνας
•  Κερατσίνι-Δραπετσώνα, Δημοτική 

Βιβλιοθήκη Ευγενείας
• Κηφισιά, Δημαρχείο
• Κηφισιά, ΙΕΚ Διαμαντόπουλος
• Κορυδαλλός, Δημαρχείο
• Κορωπί, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Κουκάκι, Ομάδα Πείρα(γ)μα
• Κυψέλη, Πολιτιστικό Κέντρο
 •  Λεωφ. Συγγρού, το Σούπερ Μάρκετ  

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

• Μαρούσι, ΟΚΟΙΠΑΔΑ
• Μεταμόρφωση, Δημαρχείο
• Μεταμόρφωση, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Mεταμόρφωση, Κ.Ε.Κ.01  

Εκπαιδευτική Πληροφορική
• Μοναστηράκι, Μπορούμε
• Μοσχάτο, Sae Creative Media College
• Μοσχάτο, Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων
• Μοσχάτο, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Νέα Μάκρη, Πολιτιστικό Πάρκο
• Νέα Πεντέλη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Νέα Σμύρνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Νέα Σμύρνη, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
• Νέο Ψυχικό, Golden Cup
• Νίκαια- Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Δημαρχείο
• Παγκράτι, CIVISplus
• Παιανία, Δημαρχείο
• Παλλήνη, Δημαρχείο
• Παλλήνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Παπάγου-Χολαργού, Δημαρχείο
• Πειραιάς, ΑγκαλιάΖΩ
• Πειραιάς, Δημαρχείο
• Πειραιάς, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Πειραιάς, ΙΕΚ Ξυνή
• Πειραιάς, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Πεντέλη, Δημαρχείο
• Περιστέρι, Δημαρχείο
•  Περιστέρι, Δημοτική Βιβλιοθήκη 

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

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

Κέντρο Βενετσάνου
• Χαϊδάρι, Δημαρχείο
• Χαλάνδρι, Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο
• Χαλάνδρι, Δημαρχείο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Αμπελοκήπων

•  Θεσσαλονίκη - Εύοσμος,  
Δημοτική Βιβλιοθήκη Εύοσμου

•  Θεσσαλονίκη - Θερμαϊκός,  
Δημοτική Βιβλιοθήκη

•  Θεσσαλονίκη - Σίνδος,  
Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

•  Θεσσαλονίκη, City College
•  Θεσσαλονίκη, ICBS Business  

College, Ωραιόκαστρο
•  Θεσσαλονίκη, Metropolitan College
•  Θεσσαλονίκη, New York College
•  Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ. Κυλικείο  

Νομικής Σχολής
•  Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ. Κυλικείο 

Πολυτεχνικής Σχολής
•  Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ. Κυλικείο 

Φιλοσοφικής Σχολής
•  Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ. Κυλικείο 

Φυσικομαθηματικού
•  Θεσσαλονίκη, Κυλικείο  

Παιδαγωγικού ΑΠΘ
•  Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Κέντρο  

Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων
•  Θεσσαλονίκη, Αστόρια Καφενείο
•  Θεσσαλονίκη, ΑΤΕΙ
•  Θεσσαλονίκη, Δημαρχείο
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη  

Άνω Τούμπας
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική  

Βιβλιοθήκη Μηχανιώνας
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική  

Βιβλιοθήκη Χαριλάου
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Κεντρική 

Βιβλιοθήκη Καλαμαριάς
•  Θεσσαλονίκη, Ελληνικό Παιδικό Χωριό
•  Θεσσαλονίκη, ΙΕΚ Δέλτα
•  Θεσσαλονίκη, ΙΕΚ Ξυνή
•  Θεσσαλονίκη, ΙΕΚ Παστέρ
•  Θεσσαλονίκη, Καφέ Θερμαϊκός
•  Θεσσαλονίκη, Καφωδείο Ελληνικό
•  Θεσσαλονίκη, ΚΕΘΕΑ Προμηθέας
•  Θεσσαλονίκη, Κεντρική Βιβλιοθήκη 

Θεσσαλονίκης
•  Θεσσαλονίκη, Κέντρο Υποστήριξης Νέων
•  Θεσσαλονίκη, Μ.Κ.Ο. Άρσις
•  Θεσσαλονίκη, ΠΑ.ΜΑΚ. Γραφείο 

Διασύνδεσης
•  Θεσσαλονίκη, Πρώτο Πάτωμα
•  Θεσσαλονίκη, Συμβουλευτικό Κέντρο 

Γυναικών, Γενικής Γραμματείας  
Ισότητας Φύλων

•  Θεσσαλονίκη, Υπνωτήριο Αστέγων
•  Θεσσαλονίκη, ΧΑΝΘ

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
•  Αγρίνιο, ΚΕΚ Ευρωσυμβουλευτική Ε.Π.Ε.
•  Αταλάντη, Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη
•  Αταλάντη, Δημαρχείο
•  Βέροια, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Βόλος, Δημαρχείο
•  Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη  

Νέας Αγχιάλου
•  Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη Νέας Ιωνίας
•  Βόλος, ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ
•  Γύθειο, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Γύθειο, Καψάλειος Δημοτική  

Βιβλιοθήκη Ανατολικής Μάνης
•  Διδυμότειχο, Δημαρχείο
•  Δομοκός, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Δράμα, Δημαρχείο - Γραφείο 

Απασχόλησης & Τουρισμού
•  Δράμα, ΚΕΚ Αριστοτέλης
•  Εύβοια, Αγροτικός Σύλλογος Ερέτρια
•  Εύβοια, Δημοτική Βιβλιοθήκη Ψαχνών
•  Εύβοια, ΚΕΠ Βασιλικό
•  Εύβοια, ΚΕΠ Διρφύων - Μεσσαπίων
•  Εύβοια, ΚΕΠ Πισσώνα
•  Θεσσαλιώτιδα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Θήβα, Δημοτική Βιβλιοθήκη  

Πνευματικού Κέντρου
•  Ιτέα, Δημοτική Βιβλιοθήκη

•  Ιωάννινα, Γραφείο Διασύνδεσης, Δομής 
Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας

•  Ιωάννινα, Δημαρχείο
•  Ιωάννινα, Μ.Κ.Ο. Μέριμνα
• Ιωάννινα, ΙΕΚ Δέλτα
•  Καλαμάτα, Δημαρχείο
•  Καλαμάτα, Πολιτιστικός Οργανισμός  

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

Μυταράς & Συνεργάτες
•  Κοζάνη, Δημαρχείο
•  Κρήτη, (Άγιος Νικόλαος),  

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Κρήτη, (Άγιος Νικόλαος), Κουνδούρειος 

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Κρήτη, (Ηράκλειο), ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης
•  Κρήτη, Γραφείο Διασύνδεσης 

Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου
•  Κρήτη, Γραφείο Διασύνδεσης ΣΘΕΤΕ
•  Κως, ΑΝΚΟ Academy
•  Λάρισα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Λειβανάτες, Δημαρχείο
•  Λιβαδειά, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Νάξος, Δημαρχείο
•  Νάουσα, Δημαρχείο
•  Ναύπακτος, Παπαχαραλάμπειος  

Δημοτική Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Ομβριακή Δημοτική Ενότητα Ξηνιάδος, 

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ορχομενός, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Πάτρα, Load Πανεπιστημιακό 

Βιβλιοπωλείο, Πανεπιστημιούπολη 
Πάτρας

•  Πάτρα, Βιβλιοθήκη & Κέντρο 
Πληροφόρησης Ε.Α.Π.

•  Πάτρα, Γραφείο Διασύνδεσης ΕΑΠ
•  Πάτρα, Γραφείο Διασύνδεσης 

Πανεπιστημίου Πατρών
•  Πάτρα, Δημαρχείο
•  Πάτρα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Πρέβεζα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ρόδος, Δημαρχείο
•  Σαμοθράκη, Δημαρχείο
•  Σάμος, Δημαρχείο
•  Σάμος, ΚΕΠ
•  Σέρρες, Δημαρχείο
•  Σέρρες, ΚΕΚ Εύβουλος
•  Σκόπελος, Δημαρχείο
•  Τήνος, Δημαρχείο
•  Τρίκαλα, ΚΕΚ Ροή
•  Τρίπολη, Δημαρχείο
•  Χαλκίδα-Κύμη, ΚΕΚ Πυθαγόρας
•  Χαλκίδα, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Χαλκίδα, Δημοτική Βιβλιοθήκη Καθενών
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ Αυλίδα
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ Βασιλικό
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ Δροσιά
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ Νέα Αρτάκη
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ Πάρκο Βούρκου
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ Πλατανιώτη 1 & Δούνα

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

Αιγίου

Καβάλας

Άρτας

Αγρινίου

Αιτωλοακαρνανίας

Τα άρθρα που θα διαβάσετε στην εφη-
μερίδα μας αναδημοσιεύονται από τις 
ιστοσελίδες μας. 

Επισκεφθείτε τα για ακόμη περισσό- 
τερο υλικό και ενημερωθείτε σχετικά 
με την εργασία, την επιχειρηματικότητα, 
τον εθελοντισμό και τις δωρεάν δράσεις 
φορέων.

Το περιεχόμενο
της εφημερίδαςΣυνεργασίες - Ένθετα
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εργασια

Δεν επιλέγουμε τα προβλήματα που θα μας προκύψουν...

    συμβουλές για τη διαχείριση  
δύσκολων ανθρώπων στην εργασία

Δεν επιλέγουμε τα προβλήματα που 
θα μας προκύψουν. Δεν επιλέγουμε 
την κρίση που θα αντιμετωπίσουμε. 
Σίγουρα όμως επιλέγουμε τον τρόπο 
διαχείρισης των προβλημάτων μας και 
τον τρόπο που τα αντιμετωπίζουμε... 

Κρίση... ανεργία... οικονομικά 
προβλήματα... Θέματα επίκαιρα… 
πηγές άγχους... Όλα τα παραπάνω μια 
λέξη...Απώλεια! Ίσως η πιο δύσκολη 
λέξη και έννοια όπου ο σημερινός 
άνθρωπος έχει να παλέψει μαζί της 
καθημερινά...

Γιατί απώλεια δεν είναι μόνο ο θά-
νατος. Η πιο μεγάλη απώλεια με την 
οποία συνδιαλεγόμαστε είναι αυτή 
της ισορροπίας του μυαλού και της 
ψυχής μας…

Έχασα τη δουλειά μου, έχασα την 
οικονομική μου οντότητα, έχασα την 
άνετη καθημερινότητά μου, έχασα το 
κέφι μου, έχασα τους φίλους μου, 
έχασα τον εαυτό μου... 

Τα στάδια του πένθους είναι συ-
γκεκριμένα... άρνηση, θύμος, δια-
πραγμάτευση, κατάθλιψη και τέλος 

αποδοχή... Ας αποδεχτούμε λοιπόν 
ότι βρισκόμαστε σε περίοδο κρίσης, 
ότι πιθανώς έχουμε χάσει τη δουλειά 
μας και ας βγούμε δυναμικά προκει-
μένου να ανακτήσουμε τα χαμένα. 
Ας δώσουμε έμφαση στα δυνατά 
μας σημεία αντί να επικεντρωνόμα-
στε στις αδυναμίες μας. Ας γίνουμε 
θετικοί απέναντι στα πράγματα, η 
ύπαρξη θετικής προσέγγισης τόσο 
στα προσωπικά αλλά άλλο τόσο 
και στα επαγγελματικά, μας οδηγεί 
σε υψηλότερη προσωπική και ερ-
γασιακή ικανότητα και απόδοση με 
λιγότερο άγχος, άρα και καλύτερη 
ποιότητα ζωής.

Ναι... η απώλεια της εργασίας 
μπορεί να προκαλέσει κατάθλιψη, 
που όμως υποχωρεί αμέσως με την 
εύρεση νέας εργασίας. Ωστόσο, η 
κατάθλιψη προκαλεί αρνητικές σκέψεις 
και αρνητικές προσδοκίες, παράγο-
ντες που παρεμβαίνουν ανασταλτικά 
στην αποτελεσματική αναζήτηση νέας 
εργασίας.

 Ας βγούμε έξω δυναμικά, στην 

αγορά εργασίας έτσι όπως έχει δια-
μορφωθεί και ας είμαστε εμείς οι 
νικητές. Όπλα μας οι γνώσεις μας, 
η εμπειρία και προϋπηρεσία μας, 
η προσαρμοστικότητά μας στα νέα 
δεδομένα και η όρεξή μας να παρά-
γουμε τόσο για τον εργοδότη όσο 
και για τον εαυτό μας. 

Ας βοηθηθούμε σημαντικά με τα 
προγράμματα παρέμβασης για τον 
επανακαθορισμό των διαπροσωπι-
κών σχέσεων, τη σωστή χρήση της 
κοινωνικής δικτύωσης, τον επανα-
προσδιορισμό παλαιών και νέων 
κινήτρων, την εκμάθηση νέων ερ-
γασιακών δεξιοτήτων, την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας στους στόχους, 
και την ψυχική στήριξη για προστασία 
από τις δυσκολίες. 

Χρήσιμη είναι η ανάπτυξη δεξιοτή-
των στην επανεφεύρεση του εαυτού 
μας, στην αποδοχή των αλλαγών και 
στον αναπροσανατολισμό της καριέρας. 
Η ανεργία πρέπει να ιδωθεί υπό το 
πρίσμα μίας προσωρινής δυσκολίας 
στην καριέρα η οποία σύντομα θα 

ξεπεραστεί, ή σαν την απαρχή μίας 
νέας φάσης ζωής με ευκαιρίες για 
αλλαγή.

Σε αυτή την περίοδο μεγάλης Ελλη-
νικής, Ευρωπαϊκής όσο και παγκόσμιας 
αναταραχής, περίοδο των αναπόφευ-
κτων αλλαγών και μεταβάσεων, που 
δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει αύριο σε 
κανένα επίπεδο, και κορυφώνεται το 
φαινόμενο να αλλάζουν οι άνθρωποι 
ιδεολογίες και πολιτικά στρατόπεδα εν 
μία νύκτα, ο καθένας από μας ας μην 
πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων 
την περιουσία του: την ψυχή του, το 
μυαλό του, τα όνειρά του, τη ζωή του, 
τις γνώσεις του, τις εμπειρίες του, τις 
ικανότητες αλλά και τις δεξιότητές 
του, το εν δυνάμει έργο του. Άλλο 
Άνεργος και άλλο Άπραγος, όπως 
αναφέρει και η Πατούλη…

Και για να κλείσουμε γελώντας γιατί 
μόνο έτσι προχωράει όμορφα η ζωή.

«Δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβά-
μαι τίποτα, είμαι άνεργος».

Μαρία Τουρλώτου
HR Specialist, MyFuture Career

Συνήθως δε μου αρέσει να δίνω συμβου-
λές - ιδιαίτερα καθώς η δουλειά μου ως 
coach είναι να βλέπω τη μοναδικότητα 

κάθε ανθρώπου και να αντλώ από τη σοφία που 
κουβαλάει... Tο coaching χρησιμοποιεί τη δύναμη 
των ερωτήσεων ώστε ο πελάτης να μπορέσει να 
κατανοήσει μια κατάσταση και τις παραμέτρους 
που τη συνοδεύουν και την επηρεάζουν. Ωστόσο, 
σε κάποιες καταστάσεις μπορεί να φανεί χρήσιμο 
να έχουμε μερικά tips για το πως μπορούμε να 
συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς 
να αφήσουμε να μας επηρεάσει η αρνητικότητα 
ή η επιθετικότητα κάποιων δύσκολων συνεργα-
τών. Στις δύσκολες λοιπόν καταστάσεις, είναι 
σημαντικό να ακολουθήσετε όσο περισσότερο 
μπορείτε, τις ακόλουθες συμβουλές:

1. Μείνετε ψύχραιμοι
Το πρώτο πράγμα που χάνουμε στη συνδι-

αλλαγή μας με "δύσκολους", "παράλογους" 
ή "απαιτητικούς" ανθρώπους είναι η ψυχραιμία 
μας που είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη συνδιαλ-
λαγή που θα ακολουθήσει. Και αυτό που μας 
χρειάζεται σε αυτές τις δύσκολες ώρες, είναι να 
μην είμαστε αντιδραστικοί ούτε να παίρνουμε 
τα πράγματα προσωπικά αλλά να μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε τη σκέψη μας προκειμένου 
να αποφασίσουμε τι ακριβώς πρέπει να πούμε, 
ως ποιο βαθμό θα πρέπει να θέσουμε τα όριά 
μας και ως ποιο βαθμό θα μας εξυπηρετήσει 
μια πιο διπλωματική συμπεριφορά.

2. "Μην ανακατεύεστε με τα πίτουρα..."
Όπως λέει και η παροιμία... Σε αυτή την περί-

πτωση λέμε ότι δε χρειάζεται να ανακατευόμαστε 
σε υποθέσεις που δε μας αφορούν ή που έχουν 
το στοιχείο της μικροπρέπειας και μπορεί να 
αποτελούν περισσότερο στοιχεία κουτσομπολιού 
και φαντασίας παρά μιας πραγματικότητας που 
θα πρέπει με κάποιον τρόπο να διαπραγματευ-
τούμε. Μπορεί να μην απαιτείται καν η δική μας 
παρέμβαση σε συγκεκριμένες καταστάσεις και 
θα πρέπει να επιλέξουμε αν αξίζει να συνδιαλ-
λαγούμε σε αυτές.

3. Αντί να αντιδράτε, να είστε προετοιμασμένοι
Είναι πολύ πιο εύκολο να δημιουργούμε τις 

καταστάσεις εμείς και να ξέρουμε προς τα που 
κινείται μια ομάδα παρά να προσπαθούμε εκ 
των υστέρων να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις 
στα λάθη και στις παραλείψεις των άλλων. Προ-
σπαθείστε να είστε πραγματιστές με το τι μπορεί 

ο καθένας να προσφέρει και ποιες είναι οι αξίες 
που κουβαλάει στον εργασιακό χώρο και δείτε 
αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γνώση αυτή 
για να είστε προετοιμασμένοι για τα θέματα που 
μπορεί να δημιουργηθούν ώστε να μη χρειάζεται 
να είστε εξαιρετικά αντιδραστικοί σε δύσκολες 
καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν.

4. Επιλέξτε τις μάχες σας
Μοιάζει λίγο με το 2 και εδώ έχουμε να επιλέ-

ξουμε το ποιες μάχες μας ενδιαφέρουν και έχουν 
νόημα για εμάς και ποιες είναι απλώς άσκοπο 
ξόδεμα ενέργειας από το οποίο θα πρέπει να 
προστατέψουμε τον εαυτό μας.

5. Ξεχωρίστε το άτομο από την κατάσταση
Αυτό είναι μια πολύ σημαντική δεξιότητα 

την οποία τα άτομα που επικοινωνούν καλά 
κατέχουν. Συγκεκριμένα, πρέπει να μπορούμε 
να διαφοροποιήσουμε πολύ συχνά το άτομο 
από τα θέματα που συζητάμε και να μην τα 
συγχέουμε. Βοηθάει να είμαστε ευγενικοί και με 
ενσυναίσθηση στο άτομο και οριοθετημένοι και 
πιο "αυστηροί" στα θέματα που συζητούνται.

6.  Επιλέξτε να βάλετε τον προβολέα στα άτομα 
αυτά και όχι σε εσάς

Ειδικά τα πολύ "επιθετικά" και ανταγωνιστικά 
άτομα ενός εργασιακού περιβάλλοντος, μπορεί 
να ρίχνουν το μπαλάκι σε εσάς με το τι πήγε 
στραβά και το πως δεν είναι ευχαριστημένοι από 
εσάς (συνήθως χωρίς συγκεκριμένες αναφορές 
που μπορεί να επιχειρηματολογήσει κανείς με 
αυτές). Σε αυτές τις περιπτώσεις βοηθάνε οι 
ερωτήσεις που ξαναγυρίζουν τον προβολέα 
στο δύσκολο άτομο και επίσης βάζοντάς το 

να επιλέξει από συγκεκριμένες επιλογές (π.χ. 
αν θέλει την παρουσία σας εφόσον μπορεί να 
είναι ευγενικός και κόσμιος στη συμπεριφορά 
του, αλλιώς θα υποστεί τις συνέπειες που είναι 
να αποχωρήσετε).

7. Χρήση του "κατάλληλου" χιούμορ
Το χιούμορ είναι ένα πολύ χρήσιμο εργα-

λείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
να εκτονώσει την ένταση που βιώνει κανείς με 
δύσκολους ανθρώπους καθώς και να σπάσει 
τον πάγο που μπορεί να είναι υπεύθυνος για 
μια παγωμένη συμπεριφορά.

8. Αλλάξτε από το να ακολουθείτε στο να ηγείστε
Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να αλλάξετε το 

θέμα σε κάτι πιο ανώδυνο, να αποφύγετε να 
επαναλάβετε για άλλη μια φορά να μείνετε σε 
μια αδιέξοδη συζήτηση και να δείξετε γενικά 
ότι έχετε αυτοπεποίθηση η οποία δεν αλλάζει 
ανάλογα με τη συμπεριφορά που δέχεστε.

9.  Αντιμετωπίστε τους εκφοβιστές (bullies)  
με ασφάλεια

Οι εκφοβιστές σε ένα εργασιακό περιβάλλον 
μπορεί να καλλιεργούν το φόβο και την απειλή 
ακόμα και σε σωματικό επίπεδο. Σε αυτή την 
περίπτωση που μιλάμε για ένα σοβαρό αδίκη-
μα, θα πρέπει να σκεφτείτε πρώτα από όλα την 
ασφάλειά σας. Αντιμετωπίστε το άτομο παρουσία 
και άλλων συναδέλφων, ζητήστε τη βοήθεια από 
άλλα άτομα σε κοντινά γραφεία και σε καμία 
περίπτωση μην μείνετε παθητικοί και πειθήνιοι, 
καθώς αυτά τα άτομα συνεχίζουν τη συμπεριφο-
ρά εκεί που βλέπουν ότι τους παίρνει. Μπορεί 
να χρειάζεται να κρατάτε και ένα αρχείο με την 
εκφοβιστική συμπεριφορά και να χρειαστεί να 
αναφέρεται το άτομο αυτό στη διοίκηση.

10.  Δείξτε ποιες θα είναι οι συνέπειες μιας 
συμπεριφοράς

Με το να ξέρει ο/η συνάδελφος ποια είναι τα 
αποτελέσματα και οι συνέπειες μιας άσχημης 
συμπεριφοράς, είμαστε πιο ήσυχοι ότι το άτομο 
αυτό θα σκεφτεί δύο φορές πριν εξαπολύσει μια 
επίθεση ή μια κατηγόρια στο πρόσωπο μας. Με 
αυτό τον τρόπο μας φροντίζουμε και μπορούμε 
να θέτουμε με υγιή τρόπο τα όριά μας, λέγοντας 
ποιες θα είναι οι συνέπειες συγκεκριμένων τρό-
πων συμπεριφορας.

Ναούμ Λιώτας
Οργανωσιακός σύμβουλος,  

επιμορφωτής και business coach

Τι είναι η συνοδευτική 
επιστολή-cover letter;

Ο ρόλος της
Απαραίτητα η συνοδευτική επιστολή, 

αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου 
e-mail, για την προώθηση του βιογραφι-
κού σας και θα χρησιμοποιηθεί ακόμη και 
αν καταθέσετε το βιογραφικό σας αυτο-
προσώπως. Η συνοδευτική επιστολή είναι 
αυτή που θα μεταφέρει το προσωπικό 
στοιχείο στον παραλήπτη του βιογραφι-
κού σας και η οποία γράφεται και απευ-
θύνεται σε ένα συγκεκριμένο εργοδότη. 
Το προσωπικό στοιχείο επιτυγχάνεται με 
την προσφώνηση του παραλήπτη, καθώς 
και με ένα προσωπικό επιστολόχαρτο, 
που θα περιλαμβάνει την επωνυμία σας, 
την ιδιότητά σας, τη διεύθυνσή σας και 
τα στοιχεία επικοινωνίας. Το μήκος της 
συνοδευτικής επιστολής δεν πρέπει να 
είναι μεγάλο. Το κείμενο θα πρέπει να 
χωρά σε μια σελίδα Α4 και να μην ξεπερνά 
τις 2-3 παραγράφους. Επισημαίνω ότι 
η συνοδευτική επιστολή, γράφεται εάν 
έχουμε στο μυαλό μας, ένα συγκεκρι-
μένο εργοδότη. Γι αυτό σκόπιμο είναι, 
να φροντίσετε να πληροφορηθείτε την 
επωνυμία και τη θέση του προσώπου με 
το οποίο θα κάνετε τη συνέντευξη. Στη 
συνοδευτική επιστολή, καταγράφοντας 
νοητά τις ανάγκες της εταιρείας που απευ-
θύνεστε, "πουλάτε" μια συγκεκριμένη 
ικανότητα, που μπορείτε να προσφέρε-
τε στην εταιρεία. Θα πρέπει δηλαδή η 
συνοδευτική επιστολή σας, να εμπερι-
έχει αυτό που καλούμε στο μάρκετινγκ, 
στρατηγικό πυρήνα. Επικεντρωθείτε σε 
μια έως τρεις το πολύ ικανότητές σας. 
Το μήνυμά σας πρέπει να είναι ξεκάθα-
ρο. Στο τέλος της επιστολής, εκφράστε 
την επιθυμία σας για τη συνέντευξη και 
προτείνετε το χρόνο. Έμμεσα υποκινεί 
σε δράση το δυνητικό σας εργοδότη. 
Ακόμη σε όλη την παρουσίασή σας, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στοιχεία 
από τη δημοσίευση της εταιρείας, εάν 
πληροφορηθήκατε τη θέση από αγγελία. 
Φανερώνετε στον υποψήφιο εργοδότη 
σας, ότι προσέξατε την καταχώρησή του 
και τις ανάγκες της εταιρείας.

Ο ρόλος του φακέλου αποστολής
Εάν αποστείλετε ταχυδρομικά το βι-

ογραφικό σας, δώστε μεγάλη σημασία 
στο φάκελο. Το σχήμα, το χαρτί και το 
χρώμα, μπορούν να επηρεάσουν την 
ανταπόκριση. Το κατάλληλο χρώμα εί-
ναι το λευκό. Προσέξτε το δίπλωμα της 
επιστολής και τον τρόπο τοποθέτησής 
της, ώστε να μην καταστρέφεται κατά 
το άνοιγμα. Δώστε βαρύτητα στην ποι-
ότητα του φακέλου. Γράψτε με καθαρά 
στοιχεία, τη δική σας επωνυμία και τη 
διεύθυνση, καθώς και τα στοιχεία του 
παραλήπτη, τη θέση του στην εταιρεία 
και τη διεύθυνση. Εάν έχετε τη δυνα-
τότητα, χρησιμοποιείστε αυτοκόλλητες 
ετικέτες, ή τυπώστε το φάκελο σε printer. 
Επίσης, πριν την αποστολή του e-mail, 
καταχωρείστε στο αρχείο σας, την ημε-
ρομηνία της αποστολής, την εταιρεία, 
τον παραλήπτη, με πλήρη διεύθυνση, 
τηλέφωνα και παρατηρήσεις για το πως 
πληροφορηθήκατε τη θέση. Επίσης κά-
ντε την ίδια διαδικασία, για πιθανούς 
δυνητικούς εργοδότες. Σχηματίζετε έτσι 
μια πολύτιμη βάση δεδομένων.

Βασίλειος Γαλάνης -  
Marketing Manager/Σύμβουλος  

Επιχειρήσεων Καθηγητής-Συγγραφέας- 
Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων 
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Ενα παιχνίδι που μόνο κερδίζεις
Σήμερα υπάρχει ένα παιχνίδι που παίζεται 

σε όλη την πόλη χωρίς κανένα περιορισμό. 
Ο Φώτης Μεράκος, ο Ιουστίνος Σαρρής 

και ο Θωμάς Παπασπύρου ξεκίνησαν το 2014 
να δημιουργούν μια εφαρμογή, η οποία έπειτα 
από πολλές δυσκολίες και αρκετές αλλαγές 
κατέληξε στο TheCityGame. Οι τρεις συνιδρυτές 
του TheCityGame μας προκαλούν να κάνουμε 
κάθε μέρα από μια καλή πράξη, η οποία φυσικά 
μας γεμίζει με πόντους, δώρα και που φυσικά 
δεν μπορούμε ποτέ να χάσουμε παρά μόνο να 
κερδίσουμε.

Τι είναι το TheCityGame;
Το TheCityGame είναι μια εφαρμογή που βο-

ηθά τους χρήστες του να κάνουν καλές πράξεις 
καθημερινά, μια σειρά από αποστολές και αυτό 
στο τέλος επιβραβεύεται. Αυτές οι αποστολές 
μπορεί να είναι οτιδήποτε, από το να κλείνει κανείς 
τα φώτα που δε χρειάζεται να είναι αναμμένα, 
να ανακυκλώνει το κινητό του αντί να το πετάει, 
μέχρι το να παίρνει καφέ σε δικό του θερμό αντί 
για πλαστικό κύπελλο και να δίνει ένα φιλί στη 
γιαγιά του.

Πώς προέκυψε η δημιουργία του;
Όταν ξεκινήσαμε πριν ένα χρόνο την ανάπτυ-

ξη του application προσανατολιζόμασταν σε 
μια εφαρμογή που θα έχει άμεση σχέση με την 
ανακύκλωση, όπου θα προσφέραμε πόντους και 
δώρα σε όσους ανακύκλωναν στα δικά μας σημεία 
ανακύκλωσης. Αφού περάσαμε αρκετούς μήνες 
αναπτύσσοντας αυτό το concept και μιλώντας με 
διάφορους mentors στους accelator καταλήξαμε 
στο ότι οι πιθανότητες επιτυχίας του ήταν πολύ 
μικρές. Έτσι το επεξεργαστήκαμε, καταλήγοντας 
στο TheCityGame όπως το ξέρουμε σήμερα.

 
Υπήρχε κάποια περίοδος που σκεφτόσασταν 
να τα παρατήσετε;
Έχουμε περάσει και περιόδους αρκετά δύσκολες 

για πολλούς λόγους. Είτε γιατί το project δεν 
είχε την αναμενόμενη εξέλιξη που αναμέναμε, 
είτε γιατί υπήρχε γκρίνια από το οικογενειακό 
περιβάλλον εξαιτίας ωραρίου και ελεύθερου 
χρόνου καθώς και μια σειρά άλλοι παράγοντες.

Πώς ακριβώς λειτουργεί;
Η βασική χρήση της εφαρμογής πολύ συνοπτικά 

είναι ότι ο χρήστης δημιουργεί το προσωπικό 
του προφίλ, βλέπει τις αποστολές που μπορεί 
να ολοκληρώσει, κάνει την καλή πράξη και το 
αποδεικνύει με μια φωτογραφία την οποία την 
ανεβάζει, κερδίζει πόντους και τέλος ανταλλάσσει 
τους πόντους με δώρα. Τα δώρα που δίνουμε 
βοηθάνε ώστε να ολοκληρώνονται οι αντίστοι-

χες αποστολές πιο εύκολα. Κατά τη διάρκεια 
όλης αυτής της διαδικασίας ο καθένας έχει τη 
δυνατότητα να προσκαλέσει και φίλους του να 
κατεβάσουν την εφαρμογή και να κάνουν και 
αυτοί καλές πράξεις.

Ποιες είναι οι αποστολές που πρέπει να ολο-
κληρώσει;
Σε αυτό το αρχικό στάδιο, οι αποστολές που 

καλείται ο χρήσης να ολοκληρώσει είναι 10, κάθε 
εβδομάδα όμως θα προστίθεται και μια καινούρια. 
Όρεξη να έχετε δηλαδή να κάνετε καλές πράξεις. 
Κάποιες από τις αποστολές είναι π.χ.:
• Να χαρίσει αίμα εθελοντικά.
• Απλά να χαμογελάσει και να τραβήξει μια 
φωτογραφία. Για κάθε γέλιο, δωρίζονται 25 
λεπτά για καλό σκοπό.
• Να χρησιμοποιήσει χάρτινες σακούλες αντί για 
πλαστικές όταν πάει για ψώνια στο supermaket.
• Να ξεκινήσει να ανακυκλώνει.
και μια σειρά ακόμα αποστολές / καλές πρά-
ξεις που κυρίως είναι μια ηθική επιβράβευση 
για τον καθένα προσωπικά, αλλά οι οποίες 
κάνουν και καλύτερο τον κόσμο μέσα στον 
οποίο βρισκόμαστε αλληλεπιδράμε και ζούμε. 
Μόλις ολοκληρώσετε κάποια από τις παραπάνω 
απλούστατες αποστολές δεν έχετε παρά να ανε-
βάσετε στο application μια φωτογραφία με τον 
εαυτό σας επί τω έργω και με αυτό τον τρόπο 
θα κερδίσετε τους πολύτιμους πόντους που 
προαναφέραμε. Φυσικά, κατά τη διάρκεια όλης 
αυτής της διαδικασίας μπορείτε να προκαλέσετε 
τους φίλους σας να σας μιμηθούν, πατώντας την 
επιλογή challenge. Μέσα σε κάθε αποστολή σας 

προσφέρονται tips και χρήσιμα trivia όπως για 
παράδειγμα ότι ένα ποτήρι με αίμα μπορεί να 
σώσει μέχρι και τρεις ζωές.

Τι κερδίζει όποιος κάνει μια καλή πράξη;
Όπως αναφέραμε και πιο πάνω κερδίζει πό-

ντους. Όταν συμπληρώσει αρκετούς πόντους 
μπορεί να τους ανταλλάξει με διάφορα δώρα, 
όπως έναν ανακυκλωτή μπαταριών ή ακόμα και 
ένα ποδήλατο έτσι ώστε να μη χρησιμοποιεί το 
αμάξι του και έτσι να μειώνονται οι ρύποι. Έχουμε 
τη φιλοσοφία ότι τα δώρα που δίνουμε πρέπει 
αφενός να βοηθάνε στην κεντρική ιδέα της εφαρ-
μογής, να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο και 
αφετέρου να βοηθάνε στην ολοκλήρωση των 
υπόλοιπων αποστολών.

Για να το αναπτύξετε όλο αυτό από πού προ-
ήλθαν τα χρήματα;
Περάσαμε από δύο «επιταχυντές», το Startup 

Chile και το Rockstart Accelerator από όπου 
πήραμε λίγα χρήματα για την ανάπτυξη της εφαρ-
μογής και την πολυτέλεια να αφοσιωθούμε 
αποκλειστικά στο TheCityGame. Βέβαια έχουμε 
βάλει και εμείς προσωπικά ένα χρηματικό ποσό, 
αλλά ο βασικός πυρήνας της χρηματοδότησης 
προήλθε από τους δύο επιταχυντές. 

Η προοπτική του Orange Grove πως προέκυψε;
Κάναμε αίτηση κάποια στιγμή για να μπορέ-

σουμε να έχουμε κάποιο χώρο εδώ και ευτυ-
χώς εγκρίθηκε. Είναι ένας πολύ ωραίος χώρος, 
πολύ δημιουργικός με αρκετό brainstorming 
και έμπνευση. Η παρέα που βρίσκεται εδώ έχει 

ιδιαίτερα πολλά πλεονεκτήματα, καθώς έχουμε 
την τύχη να συνυπάρχουμε μαζί με άλλους νέους 
επιχειρηματίες, να ανταλλάσουμε απόψεις, να 
βοηθάμε ο ένας τον άλλον.

Τα έσοδα σας από πού προέρχονται;
Ακόμα δεν έχουμε έσοδα καθώς είμαστε στο 

ξεκίνημα. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε επικοινω-
νία με εταιρείες έτσι ώστε να συνδεθούν με τις 
αποστολές και μέσα από εκεί να παίρνουμε ένα 
ποσό ως ποσοστό.

Αυτή τη στιγμή πόσος κόσμος έχει κατεβάσει 
την εφαρμογή;
Το application είναι ανεβασμένο στο Internet 

εδώ και λίγες ημέρες και ήδη έχουμε 170 άτο-
μα. Όπως καταλαβαίνεις είναι ένας πολύ καλός 
αριθμός, που μας γεμίζει ενθουσιασμό αλλά και 
ικανοποίηση. Είναι ένα είδος επιβράβευσης για 
όλη αυτή την προσπάθεια που κάναμε αυτό το 
διάστημα η οποία πλέον πραγματοποιείται. Έχει 
ενδιαφέρον να αναφέρουμε ότι την εφαρμογή 
δεν την έχουν κατεβάσει μόνο από την Ελλάδα 
αλλά και από το εξωτερικό.

Είστε από τις περιπτώσεις που λέτε ότι η κρίση 
δίνει ευκαιρίες;
Για το εάν η κρίση δημιουργεί ευκαιρίες δεν 

μπορώ να δώσω μια μονολεκτική απάντηση, είναι 
ζήτημα του καθενός το πώς θα την αξιοποιήσει. 
Το σίγουρο είναι ότι η κρίση, μας ανάγκασε να 
σκεφτούμε δημιουργικά και καινοτόμα, για να 
δώσουμε λύσεις τόσο στις οικονομικές όσο και 
στις επαγγελματικές μας ανάγκες. Εκτός από αυτό 
είναι απαραίτητο να έχεις δεξιότητες και από 
μόνος σου, κάποιες γνώσεις που δε μαθαίνονται 
σε σχολές αλλά μόνο μέσα από την ενασχόληση 
με το αντικείμενο.

Ποιές είναι ακριβώς οι φιλοδοξίες σας και τι 
επιθυμείτε να επιτύχετε με αυτή την εφαρμογή;
Έχουμε σκοπό το application να φτάσει στα 

χέρια ενός εκατομμυρίου χρηστών μέσα σε ένα 
χρόνο και να γίνουμε η αφορμή για πολλές καλές 
πράξεις. Ελπίζουμε σε όσο πιο ευρεία εξάπλωση 
και σίγουρα να μπορέσουμε να βοηθήσουμε 
πολλούς να κάνουν την καθημερινότητά τους 
συνήθεια για την πραγματοποίηση καλών πράξεων.

Να περιμένουμε κάποια καινούρια εφαρμογή 
από εσάς;
Αυτή τη στιγμή είμαστε 100% αφοσιωμένοι 

στο TheCityGame. Έχουμε βάλει ως στόχο την 
περαιτέρω ανάπτυξή του τόσο στις αποστολές 
όσο και στην προσπάθεια να φτάσει σε όσο 
περισσότερο κόσμο γίνεται.

Συνεντευξη

Μόδα & Δίκαιο - Fashioning the Law
Η μόδα στις μέρες μας γνωρίζει αλματώδη ανάπτυξη κι έχει 

εξελιχθεί σε βαρειά παγκόσμια βιομηχανία, άρρηκτα συνδεδεμένη 
με την οικονομία και την πολιτισμική ταυτότητα της κοινωνίας.

Παρ’ όλ’ αυτά, είναι γεγονός ότι υπάρχει μεγάλο νομικό κενό 
στη ρύθμιση πολλών θεμάτων που αφορούν τη μόδα και κυρίως 
θεμάτων κατοχύρωσης και προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας 
των δημιουργών. Ποιο έργο, ποιο σχέδιο, είναι πρωτότυπο και 
ποιο είναι αντιγραφή; Αρκεί μια γραμμή πάνω σε ένα πνευματικό 
δημιούργημα για να δημιουργηθεί νέο πρωτότυπο σχέδιο; 

Με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, η μόδα έχει κατακτήσει 
και το διαδίκτυο. E-shops δημιουργούνται καθημερινά, μέσω των 
οποίων πωλούνται αντικείμενα μόδας. Ποια είναι η νόμιμη δια-
δικτυακή παρουσία; Ποια τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 
εμπόρων και των αγοραστών; Τι πρέπει να προσέχει ο καθένας;

Πολύτιμα σχέδια υποκλέπτονται, αντιγράφονται και πωλούνται 
με αποτέλεσμα να χάνουν ένα περιουσιακό στοιχείο αξίας οι 
δημιουργοί. Η προσβολή αυτή και κάθε άλλη, του δικαιώματος 
του δημιουργού του κάθε πρωτότυπου σχεδίου, γεννά αξιώσεις 
αυτού εναντίον του προσβολέα. Ποια λύση υπάρχει; Μόνο το 

δικαστήριο; Κι αν εκδοθεί μια δικαστική απόφαση μετά από 3 ή 
4 ή 5 χρόνια ποια θα είναι η αξία της; Η μόδα θα έχει αλλάξει. 
Η λύση λοιπόν είναι η Διαμεσολάβηση. Άμεση, χωρίς τα υψηλά 
δικαστικά έξοδα, και προσωπική λύση χωρίς επιβολή. 

Αυτά τα θέματα και πολλά άλλα συναφή, θα αναδειχθούν 
μέσα από τις εισηγήσεις ελλήνων και ευρωπαίων νομικών στο 
πρωτοποριακό συνέδριο με τίτλο: “Fashioning the Law” που 
γίνεται την 14 Μαΐου 2015 στην Αθήνα, στο συνεδριακό κέντρο 
THE HUB, στην οδό Αλκμήνης αρ. 5 στα Πετράλωνα, δίπλα στην 
οδό Πειραιώς. Θα ακολουθήσει cocktail party.

Δικηγόροι, σχεδιαστές, έμποροι, on line επιχειρηματίες, fashion 
bloggers πρέπει να το παρακολουθήσουν για να ενημερωθούν 
και να αντλήσουν πολύτιμες γνώσεις, αλλά και για ατελείωτο 
networking, μια κι αυτό είναι πολύτιμο για κάθε επαγγελματία. 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.fashionlawconference.com και αγοράστε το 
εισιτήριό σας. 

Ιωάννα Λαγουμίδου, Δικηγόρος και Διαμεσολαβήτρια  
(www.lagoumidou.gr)
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HR CoMMunity ConFeRenCe & AwARdS: 14 Μαΐου 2015, divani Caravel

Ενα ξεχωριστό συνέδριο HR έρχεται σε δύο μέρες!
Σε δύο μέρες από σήμερα θα πραγματοποιηθεί το 1ο Hr 

Community Conference & Awards στο Divani Caravel, 
14 Μαΐου 2015. Μην χάσετε τις προθεσμίες και δηλώστε 

συμμετοχή. Γιατί είναι ξεχωριστό; Γιατί θα ακούσετε ομιλίες από 
επαγγελματίες πάνω στο κομμάτι του Ανθρώπινου Δυναμικού. 
Διαφορετικά πάνελ με ενδιαφέρουσες ενότητες: 
• Panel 1: «Η αρχιτεκτονική του εργασιακού τοπίου στην Ελλάδα»
Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας στο HRCommunity.gr με 
τίτλο «Η σημασία των social media στην πρόσληψη προσωπικού»
• Panel 2: «HR Community: Υπηρετώντας την Ελληνική Επιχει-
ρηματικότητα».
• Panel 3: «Οικοσύστημα HR: Εργαλεία για αποτελεσματική 
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού».
• Co Creation Community Lab: «Εξέλιξη ιδεών και βελτιστο-
ποίηση λύσεων».

Τα πάνελ έρχονται να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα συζητήσεων 
πάνω στον κλάδο του HR . Φυσικά, δε θα λείπουν θεματολογίες 
με τα social media και το ρόλο τους στην πρόσληψη προσωπικού. 
Ακόμα, θα διεξαχθούν συζητήσεις για εργαλεία και εφόδια για 
ένα παραγωγικό αποτέλεσμα στις ανάγκες της εκάστοτε εταιρίας, 
για το προσωπικό που θέλει να απασχολήσει. Ερωτήσεις όπως, 
νεοφυής επιχειρηματικότητα: Υπάρχει χώρος για το HR; Η σημασία 
της τεχνολογίας στην υπηρεσία της κοινότητας του Ανθρώπινου 
Δυναμικού: Αυτοσκοπός ή συμπληρωματικό εργαλείο; Θα 
συζητηθούν, θα ακουστούν, θα γίνει ανταλλαγή απόψεων άρα 
και διεύρυνση οριζόντων που μπορούν να σας ωφελήσουν σε 
θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Πού διαφοροποιείται αυτό το συνέδριο; Εταιρίες πρωτοπόρες 
στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού θα μοιραστούν τις δικές 
τους καινοτόμες πρακτικές πάνω σε συγκεκριμένες θεματικές 
και θα τις συζητήσουν με στελέχη HR άλλων εταιριών. Στόχος 
είναι να μάθουν όλοι από όλους και να ανοιχτούν νέες οπτικές 
πάνω σε φλέγοντα θέματα του HR. Η λέξη κλειδί εδώ είναι η 
κοινότητα από άτομα του χώρου, να δημιουργηθεί ένα νέος 
κόσμος με κύριους συντελεστές, άτομα με διάθεση εξέλιξης και 
ανάπτυξης, με απώτερο σκοπό να επαναπροσδιορίσει τον ουσι-
αστικό ρόλο του HR ως παράγοντα διαμόρφωσης στρατηγικής 
και νέας επιχειρηματικής αντίληψης.

Ομιλίες από διεθνή εισηγητές.
Keynote speaker: Mark Gussetti, Senior Learning Consultant, 

Mindset & Kirkpatrick Certified. O Mark Gussetti είναι Senior 
Learning Consultant στη Mindset, μία από τις κορυφαίες εταιρίες 
της Σουηδίας σε θέματα εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού. 
Έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας σε διάφορες θέσεις και έχει 
πιστοποιηθεί στη μέθοδο εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού 
Kirkpatrick. Η μέθοδος Kirkpatrick έχει καθιερωθεί για τα μετρή-
σιμα αποτελέσματα σχετικά με την εκπαίδευση του προσωπικού.

Global talent Survey: διεθνής έρευνα για την κινητικότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως. Ο Managing Director 
της The Network, κ. Mike Booker, θα παρουσιάσει τα ευρήματα 
της έρευνας εστιάζοντας στην κινητικότητα από και προς την 
Ελλάδα. Σε μια εποχή που οι εταιρίες έχουν πρωταρχικό στόχο 
την προσέλκυση και διακράτηση ταλέντων, η έρευνα της The 
Network, του παγκόσμιου δικτύου των job site και της Boston 
Consulting Group παρουσιάζει ιδιαίτερα πρακτική αξία για τα 
στελέχη HR.

Highlight του συνεδρίου: Δε θα έλειπαν αποτελέσματα από 
έρευνα! Τα στατιστικά μιλάνε από μόνα τους και δίνουν τροφή 
για σκέψεις και ιδέες. Η Focus Bari, μία από τις πρώτες εταιρίες 
ερευνών στην Ελλάδα, θα παρουσιάσει αποτελέσματα πρω-
τογενούς έρευνας με τίτλο «Η σημασία των social media στην 
πρόσληψη προσωπικού». Κοινωνικά δίκτυα, δύο λέξεις που τις 
ακούμε πολύ συχνά στην καθημερινή μας ζωή, πόσο μάλλον 
σε μία επιχείρηση που θέλει να είναι βιώσιμη. Από την άλλη 
πλευρά, έχουμε άλλες δύο λέξεις με τον ίδιο πρωταγωνιστικό 
ρόλο στη ζωή μας, πρόσληψη προσωπικού. Η πρόσληψη προ-
σωπικού είναι από τα βασικά στοιχεία για να λειτουργήσει μία 
επιχείρηση ορθά, είναι ο πυρήνας και η βάση όπου μία εταιρία 
ή οργανισμός χτίζεται και αναπτύσσεται. Ο κλάδος Ανθρώπινου 
Δυναμικού αποτελείται από άτομα και απευθύνεται σε άτομα 
και είναι αναγκαίο να εξετάζει όλα τα στοιχεία που συντελούν 

τον άνθρωπο πάνω σε επαγγελματικά επίπεδα. Ενδιαφέρον 
αποτελέσματα, που ίσως να είναι η αφορμή να αναθεωρήσετε 
ή να αλλάξετε τελείως πλεύση για την πρόσληψη προσωπικού.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα απονεμηθούν Βραβεία HR 
Community Awards 2015! Εταιρίες και αντίστοιχα τμήματα HR θα 
διακριθούν για επιτυχημένες ή καινοτόμες πρακτικές, μεθόδους 
και στρατηγικές σε κατηγορίες όπως: Δημιουργικό Εργασιακό 
Περιβάλλον, Διακράτηση Προσωπικού, ΕΚΕ, Διαχείριση Αλλα-
γών κλπ. Η διάκριση θα αποτελέσει επιβράβευση της καλύτερης 
ομάδας και θα συμβάλλει στην προβολή της εταιρικής εικόνας.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ!
Θα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης του συνεδρίου σε 

ζωντανή μετάδοση (live casting & streaming) μέσω της ιστοσελί-
δας hrcommunity.gr. Σε αυτή την υπηρεσία, οι εξ’ αποστάσεως 
σύνεδροι θα μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις σε real time.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής 
και παρακολούθησης του συνεδρίου μέσω web, θα αναρτηθούν 
σύντομα στην ιστοσελίδα hrcommunity.gr 

Με την ολοκλήρωση του συνεδρίου θα έχετε δημιουργήσει 
ήδη μία ομάδα που θα έχετε ανταλλάξει απόψεις σε θέματα 
HR, θα έχετε αποκομίσει θεματολογίες και σκέψεις από άλλους 
«συμπαίχτες»! Η μέρα πλησιάζει, θα πραγματοποιηθεί στο Divani 
Caravel και σας περιμένουμε όλους εκεί για να μοιραστούμε 
εποικοδομητικές ώρες. 

Αγροτική ανάπτυξη στα μικρά νησιά
Το Σάββατο, 16 Μαΐου 2015, στις 09.00-15.00, 

στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Ευγενίδου 
(Λ. Συγγρού 387, 17564 Π.ΦΑΛΗΡΟ, ΑΘΗΝΑ) 
οργανώνεται από την Ομοσπονδία Συλλόγων 
Μικρών Κυκλαδονήσων-ΟΣΥΜΙΚ ημερίδα με 
θέμα: «Ανάπτυξη Πρωτογενή Τομέα στα Μικρά 
Κυκλαδονήσια». 

Η διοργάνωση που γίνεται από την ΟΣΥΜΙΚ, 
στην οποία εκπροσωπούνται 22 Πολιτιστικοί 
Σύλλογοι από 18 νησιά των Κυκλάδων, τελεί 
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
καθώς και του Ιδρύματος Ευγενίδου, ενώ τελεί 
υπό την υποστήριξη του Δικτύου Νησιωτικών 
Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του 
Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών 
Νήσων και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων. 

Στόχος της ημερίδας είναι να αναδειχθούν, 
μέσα από ξεχωριστά παραδείγματα, οι ρεαλι-
στικές δυνατότητες ανάπτυξης του πρωτογενή 
τομέα στα νησιά των Κυκλάδων. Για το σκοπό 
αυτό στην ημερίδα έχουν κληθεί να καταθέσουν 
την εμπειρία τους, άνθρωποι οι οποίοι ήδη 
μπορούν να παρουσιάσουν ένα σημαντικό 
έργο στον πρωτογενή τομέα, καθώς επίσης 
και επιστήμονες που ασχολούνται τόσο με 

την καινοτομία και έρευνα, αλλά και με τη 
χρήση επενδυτικών εργαλείων στη γεωργική 
και κτηνοτροφική παραγωγή.

Ανάμεσα στα θέματα που θα προσεγγισθούν 
είναι: Πρωτογενής τομέας -η μεγάλη εικόνα-, 
Ανάπτυξη νέων back to the future τροφίμων 
στα νησιά, προοπτικές ανάπτυξης του πρωτο-
γενή τομέα στα νησιά, χρηματοδοτικά εργαλεία 

και ευκαιρίες για την τοπική ανάπτυξη των 
νησιών, τοπική αυτοδιοίκηση-τοπική επιχειρη-
ματικότητα, διαδικασίες-ευκαιρίες-επιδοτήσεις, 
εναλακτικές μορφές αγροτικών παραγωγών, 
προώθηση της ανάπτυξης της μελισσοκομίας 
στα μικρά νησιά, καινοτομία στον πρωτογενή 
τομέα (αρωματοποιία-φαρμακολογία), παρα-
δοσιακές τεχνικές, ονομασίες προέλευσης και 

νέες τεχνολογίες στα μικρά νησιά του Αιγαίου. 
Στην ημερίδα προβλέφθηκαν χαιρετισμοί 

από τους: Πασχάλη Συρίγο (πρόεδρο Ομο-
σπονδίας Μικρών Κυκλαδονήσων), Λεωνίδα 
Δημητριάδη-Ευγενίδη (Πρόεδρο Ιδρύματος 
Ευγενίδου), Ευάγγελο Αποστόλου (Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας), Γιώργο Μπενέτο 
(Πρόεδρο Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων 
της ΕΕ), Θρασύβουλο Καλογρίδη (Πρόεδρο 
Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Νήσων) 
και Γιάννη Ρούσσο (Πρόεδρο Επιμελητηρίου 
Κυκλάδων). 

Χορηγοί της ημερίδας είναι το ΥΠΑΠΕ και το 
Ίδρυμα Ευγενίδου, ενώ χορηγοί μετακίνησης 
των συνέδρων είναι η Blue Star Ferries και η 
Zante Ferries.

Πληρ: Πασ. Συρίγος-6947 723706, τηλ: 210 
9469600

Η ημερίδα θα προβληθεί ζωντανά μέσω 
liνe streaming από τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.eef.edu.gr /frontoffice/portal 
.asp ?cpage=NODE&cnode=424

Για την καταγραφή,  
Δημήτρης Μιχαηλίδης 
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εθελοντισμοσ

Το «ΜΑ...ΖΕΙ» (απ. Πρωτ. 1300 12/03/2009), με έδρα την οδό Κυ-
παρισσίας 23, Πειραιά απασχολεί απο τις 9.30 π.μ. εως τις 14.00 μ.μ. 
ΑμεΑ και άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, 
ηλικίας 16 έως 30 ετών. Είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία μια, ΜΚΟ, 
μη επιχορηγούμενη από φορέα δημόσιο ή ιδιωτικό.
Γονείς και παιδιά αποφασίσαμε να φτιάξουμε το συγκεκριμένο σύν-

δεσμο προσπαθώντας να τον προσαρμόσουμε στις ανάγκες που βλέπαμε να ορθώνονται 
μπροστά μας μετά την αποφοίτηση των παιδιών από το 1ο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Πειραιά (δημόσιο 
ειδικό σχολείο).Η ύπαρξη μας είναι γνωστή στο δήμο της πόλης μας και στη διοίκηση 
μέριμνας.

Δράσεις Σωματείου «ΜΑ...ΖΕΙ» 

• Κατασκευές και απασχόληση με πηλό
• Κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά
• Χειροποίητο κόσμημα, κεριά
• Δραστηριότητα κήπου, καλλιέργεια αρωματικών φυτών
• Πρόγραμμα διαχείρισης χρήματος μέσα από την αγορά διαφόρων προϊόντων
• Κοινωνικοποίηση μέσω επισκέψεων και συμπαράστασης άλλων φορέων.
• Επίσκεψη και ενεργή συμμετοχή στα τοπικά διαμερίσματα της πόλης μας
•  Συμμετοχή σε συναυλία αλληλεγγύης της εθελοντικής ομάδας PIRE-ACTIVE  

με μουσικό σκετσάκι
• Έμπρακτη στήριξη των δράσεων του 1ου Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Πειραιά
• Συμπαράσταση και βοήθεια στις οικογένειες των μελών μας
• Παζάρι 2 φορές το χρόνο (Χριστούγεννα, και Πάσχα) με τα δημιουργήματα των παιδιών
•  Καθιέρωση 2 μηνιαίων δίωρων δωρεάν σεμιναρίων για τους άνεργους νέους ηλικίας 

18-35 ετών στο τομέα των χειροποίητων κατασκευών
•  Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κόσμου για τις δράσεις του σωματείου μας μέσω 

έντυπου υλικού που μοίρασαν τα παιδιά μας
•  Πρακτική άσκηση στο χώρο των εργαστηρίων μας από σπουδαστές του παιδαγωγικού 

ειδικής αγωγής κ.ά.

Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλέφωνο: 210-4201221, e-mail: mazei2009@yahoo.gr

Η Ε.Π.Α.Ψ.Υ. ιδρύθηκε το 1988 και έκτοτε δραστηριοποιείται 
αδιάκοπα με σκοπό την προσφορά ενός εναλλακτικού μοντέλου 
παροχής ψυχιατρικής φροντίδας στην Κοινότητα, στο πλαίσιο 
του Εθνικού Σχεδίου για την Ψυχική Υγεία «Ψυχαργώς» και με 
βάση τις αρχές της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. Ιδιαίτερα 

τα τελευταία χρόνια, με την ανάληψη της επιστημονικής και διοικητικής ευθύνης έντεκα 
συνολικά στεγαστικών δομών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, δύο Κινητών Μονάδων 
Ψυχικής Υγείας στις Κυκλάδες και ενός Κέντρου Ημέρας στα Μελίσσια καινοτομεί με 
τη δημιουργία ενός δικτύου υπηρεσιών και επαγγελματιών που εργάζονται για τους 
σκοπούς της Κοινωνικής Ψυχιατρικής.

Η παροχή ενός μοντέλου ολοκληρωμένης φροντίδας ψυχικής υγείας στην κοινότη-
τα, σε αντίθεση με το ιατρικοκεντρικό μοντέλο αντιμετώπισης της ψυχικής ασθένειας. 
Η ποιότητα της φροντίδας διασφαλίζεται μέσω της διεπιστημονικής συνεργασίας, της 
εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών του Π.Ο.Υ., της διασύνδεσης με τις τοπικές 
υπηρεσίες, τους τοπικούς φορείς, τους χρήστες και τις οικογένειες, της καταπολέμησης 
του στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού, της συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρ-
τισης των επαγγελματιών.

Εθελοντισμός

Φιλοσοφία της Ε.Π.Α.Ψ.Υ. είναι ότι η ψυχική υγεία είναι υπόθεση όλων. Στο πλαίσιο 
αυτό προωθεί ενεργά το θεσμό του εθελοντισμού προσκαλώντας επαγγελματίες και 
μη να συμμετέχουν στην υλοποίηση των πολύπλευρων δράσεών της. Η εθελοντική 
προσφορά γίνεται σε οργανωμένο πλαίσιο που προσφέρει ευκαιρίες για εκπαίδευση, 
εποπτεία, αλλά και πρακτική άσκηση.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε ειδικούς, νέους επαγγελματίες, φοιτητές, αλλά και κάθε 
άνθρωπο που ενδιαφέρεται να διαθέσει λίγο από τον ελεύθερο χρόνο του για να βοη-
θήσει έμπρακτα συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας.

Στην ΕΠΑΨΥ προσφέρουμε σε φοιτητές συναφών επαγγελμάτων και νεαρούς επαγγελ-
ματίες την ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους συμμετέχοντας στη 
λειτουργία των δομών και στην υλοποίηση των δράσεων.

Πολύ σημαντική είναι επίσης η προσφορά ατόμων που δεν ανήκουν επαγγελματικά στο 
χώρο της ψυχικής υγείας αλλά θέλουν να προσφέρουν λίγο από τον ελεύθερο χρόνο 
τους για να βοηθήσουν τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας.

Έαν θέλετε να προσφέρετε εθελοντική εργασία στην ΕΠΑΨΥ συμπληρώστε την Αίτηση 
Εθελοντή που θα βρείτε στα σχετικά έγγραφα στο στο site μας και αποστείλτε την στο 
e-mail: grammateia@epapsy.gr ή στο φαξ: 210 8056921, website: http://www.epapsy.gr/

Τα «Καθαρά Χέρια-Clean Hands» (www.cleanhands.gr) είναι μια Αστι-
κή μη Κερδοσκοπική Εταιρία η οποία συλλέγει με κάθε πρόσφορο και 
νόμιμο τρόπο τα υπολείμματα σαπουνιών από τα ξενοδοχεία και έπειτα 
από την -κατάλληλη επεξεργασία- τα μετατρέπει σε ολοκαίνουρια σα-
πούνια και τα προσφέρει σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες καθώς και σε 
αναπτυσσόμενα κράτη προστατεύοντας την υγεία τους. Ταυτόχρονα, 
εκτός από την ανθρωπιστική συμβολή της στη βελτίωση της υγείας 

και υγιεινής, η δραστηριότητα της ΑΜΚΕ «Καθαρά Χέρια – Clean Hands» είναι μια σο-
βαρότατη ενέργεια περιβαλλοντικής προστασίας, διότι μειώνει τον όγκο των αστικών 
απορριμμάτων και αξιοποιεί 100% ανακυκλώσιμα υλικά όπως τα σαπούνια, τα οποία 
διαφορετικά θα κατέληγαν στις χωματερές και θα επηρέαζαν μακροχρόνια το υπέδαφος 
και το οικοσύστημα. H δράση της ξεκίνησε το 2012 στο νησί της Κω, από μια ομάδα με 
κοινωνικά «ευαίσθητους» πολίτες, βασιζόμενη στην ιδέα ότι σε περίοδο βαθιάς κρίσης 
και ύφεσης δεν υπάρχει ανάγκη μονάχα για τρόφιμα αλλά και για βασικά είδη ατομικής 
υγιεινής.

Βοηθώντας τους ανθρώπους να απολαμβάνουν περισσότερο τη ζωή μέσα από ποικίλες 
δράσεις προωθεί την πρόληψη, την εκπαίδευση, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύ-
κλωση και γενικότερα τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων, των φυσικών πόρων, του 
νερού και της ενέργειας καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε Τοπικό, Εθνικό, Ευρωπαϊκό 
και Διεθνές επίπεδο.

Κύριο μέλημά της είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η στήριξη των ευπαθών ομά-
δων, η προστασία της υγείας και η πιστή τήρηση της σχετικής νομοθεσίας που διέπει 
την διαχείριση των στερεών αποβλήτων και δη της εναλλακτικής διαχείρισης χρησιμο-
ποιημένων σαπουνιών.

Ο Φορέας είναι ενταγμένος στο Εθνικό Μητρώο Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στο Μητρώο των Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Ορ-
γανώσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εγγεγραμμένος 
στο μητρώο του Υ.Π.Ε.Κ.Α

Τα ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ είναι η ΠΡΩΤΗ και η ΜΟΝΗ αδειοδοτημένη εταιρεία ανακύκλωσης 
σαπουνιών στην Ελλάδα.

Το πρώτο ανακυκλωμένο σαπούνι στην Ελλάδα δημιουργήθηκε στην Κω από τα 
Καθαρά Χέρια το 2012.

Αγγελία:
 Τα ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ ζητούν Εθελοντές στο Τμήμα Ανακύκλωσης Σαπουνιών στην Αθήνα.
Στo τμήμα Ανακύκλωσης Σαπουνιών, οι εθελοντές μπορούν να βοηθήσουν ως εξής:
•  Εκπαίδευση στην ανακύκλωση σαπουνιών, συμμετοχή στο εργαστήριο ανακύκλωσης 

σαπουνιών
•  Συμμετοχή στη συσκευασία των ανακυκλωμένων σαπουνιών
•  Άλλες οργανωτικές εργασίες στο εργαστήριο

Οι εθελοντές που θα απασχοληθούν στο τμήμα Ανακύκλωσης Σαπουνιών καλό θα 
ήταν να διαθέτουν κάποια επικοινωνιακά προσόντα, καθώς και να έχουν καλή αντίληψη 
και να μπορούν να εργαστούν σαν μέλη ομάδας. Υπάρχει άμεση ανάγκη για άτομα με 
συστηματική εβδομαδιαία παρουσία, με 1-2 φορές την εβδομάδα από 2-3 ώρες στην 
Αθήνα (Ίλιον). Για πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε είτε διαδικτυακά στο e-mail: 
info@cleanhands.gr ή στο τηλ. 210 2690148 & 6933 339735.

Ποιοί είμαστε
Η PRAKSiS (Προγράμματα Ανάπτυξης, Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής 
Συνεργασίας), είναι μία ανεξάρτητη Μη Κυβερνητική Οργάνωση, που έχει 
σαν κύριο στόχο τη δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων 
ανθρωπιστικής και ιατρικής δράσης.

Γεωγραφική κάλυψη
Η PRAKSIS, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα και κυρίως στην Αττική, στην Κεντρική 
Μακεδονία, στο νησί της Λέσβου και στην περιοχή της Πάτρας. Ταυτόχρονα, με Ιατρικές 
Κινητές Μονάδες ταξιδεύουμε στα νησιά Βορείου Αιγαίου Σάμο, Χίο, Μυτιλήνη, καθώς 
και στη Θεσσαλονίκη μέχρι Προμαχώνα.

Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο δράσης
Επιπλέον, η PRAKSIS είναι μέλος σε δευτεροβάθμια όργανα στην Ελλάδα, αλλά και 
σε πολλά δίκτυα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, μέσω ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων, η PRAKSIS δραστηριοποιείται σε εταιρικά σχήματα και δίκτυα με άλλα 
κράτη μέλη όσον αφορά την έρευνα, την υπεράσπιση, την ανταλλαγή βέλτιστων πρα-
κτικών, τη διάδοση/ διάχυση πληροφοριών και αποτελεσμάτων, την άσκηση πίεσης, την 
προώθηση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για ποικίλα θέματα, την ανάπτυξη 
οριζόντιας και κάθετης ενημέρωσης και πίεσης και καταγραφή συστάσεων προς αλλαγής 
πολιτικής προσανατολισμένη στην υπεράσπιση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων σε 
αρμόδιους δημόσιους φορείς.

Στόχος μας
Κύριος στόχος μας είναι η καταπολέμηση του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού 
των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και η υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δι-
καιωμάτων τους.

Στοιχεία επικοινωνίας: Κεντρικά Γραφεία Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα, τηλ.: 210 5205200

Η LALiBeLA-Σύλλογος Βοήθειας Παιδιών Αιθιοπίας είναι μια ελληνική, 
ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία ιδρύθηκε το 1996 
από Έλληνες εθελοντές με σκοπό την παροχή στέγης, τροφής, ένδυσης, 
εκπαίδευσης και ιατρικής κάλυψης στα ορφανά και άπορα παιδιά της Αι-
θιοπίας. Η Αιθιοπία παραμένει μια από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, 
που μαστίζεται από φτώχεια, αρρώστιες και λιμούς, θύματα των οποίων 

είναι σήμερα 6 εκατομμύρια ορφανά. Στόχος μας είναι να δώσουμε την ευκαιρία σε όσα 
περισσότερα ορφανά, άπορα και εγκαταλελειμμένα παιδιά να μεγαλώσουν και να μορ-
φωθούν, ώστε να σπάσουν τον φαύλο κύκλο της φτώχειας και να ζήσουν με τις δικές 
τους δυνάμεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μας και φωτογραφίες 
από τις αποστολές στην Αιθιοπία επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.lalibela.gr, τη 
σελίδα μας στο Facebook, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@lalibela.gr ή στον αριθμό 
210 3227478 ή περάστε από τα γραφεία μας να γνωριστούμε και να τα πούμε από κοντά.
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Η εταιρία μας: Το «my24shop.gr» είναι ένα ηλεκτρονικό 
κατάστημα που προσφέρει ολοκληρωμένες καινοτόμες 
λύσεις τόσο για το τελικό πελάτη (B2C) όσο και για 
τους επαγγελματίες (B2B) για την πλήρη ικανοποίηση 
των αναγκών τους, χτίζοντας μία μακροχρόνια σχέση 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ανταποδοτικής συνερ-
γασίας με τους πελάτες του.

Υπάλληλος Εξυπηρέτησης Πελατών 
 & Διαχείρισης Παραγγελιών - Αθήνα

Ζητείται νέο μέλος για την ομάδα του my24shop με 
αντικείμενο τη εξυπηρέτηση πελατών του φυσικού και 
ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς και τη τηλεφωνική 
εξυπηρέτηση και τη διαχείριση των παραγγελιών του 
E-shop της εταιρίας.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση του Microsoft Office, Internet Browsers 
•Sales & customer oriented 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Οργανωτικός και μεθοδικός 
•Βασικές γνώσεις για τη διαχείριση μιας ιστοσελίδας 
•Διάθεση για πρωτοβουλία και εκπλήρωση στόχων  
Επιθυμητό θα ήταν να διαθέτει: 
•Προϋπηρεσία (1 με 3 χρόνια) ως υπάλληλος  
καταστήματος με προϊόντα τεχνολογίας  
ή / και home entertainment. 
•Γνώση από ηλεκτρονικό εμπόριο προϊόντων  
και social media marketing. 
•Γνώση από κύκλο διαχείρισης παραγγελιών  
σε προμηθευτές και αποθήκης καταστήματος.  
Οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν  
τα βιογραφικά τους στο e-mail: b2b@my24shop.gr

 
Εταιρία ζητά να προσλάβει άμεσα:

Υπάλληλους Γραφείου - Αμπελόκηποι

Για στελέχωση τμήματος πωλήσεων  
(τηλεφωνίας και κάρτα υγείας).  
Απασχόληση: 4ωρη - 5ωρη - 6ωρη για πρωινή  
ή απογευματινή εργασία. 
Άμεση πρόσληψη. 
Εύκολη πρόσβαση (30 μέτρα από σταθμό Αμπελοκήπων)  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Επαγγελματισμός  
•Άνεση στην επικοινωνία και τη διαπραγμάτευση 
•Διάθεση για εργασία 
•Εμπειρία στις τηλεφωνικές πωλήσεις θα εκτιμηθεί  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό 
•Ασφαλιστική κάλυψη 
•Μηνιαίο bonus 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6456304,  
fax αποστολής βιογραφικών: 215 5402236, 
e-mail: ioulia.tsirka@gmail.com

Η CLS Α.Ε. εμπορίας προϊόντων συσκευασίας μαζι-
κής εστίασης, με έδρα την Μαγούλα Αττικής ζητεί:

Υπάλληλο Γραφείου / Νέα για το 
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία σε τμήμα εξυπηρέτησης πελατών 
•ευχέρεια σε τηλεφωνική επικοινωνία 
•ηλικία έως 27 ετών 
•καλή γνώση Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ 
•κάτοικος γύρω περιοχών 
•κάτοχος Ι.Χ. Αυτοκινήτου  
Θα εκτιμηθούν επιπλέον: 
•εμπειρία σε πωλήσεις 
•γνώση χειρισμού προγραμμάτων ERP & CRM  
Παρέχονται: 
•βασικός μισθός 
•εταιρικό τηλέφωνο 
•ευχάριστο κλίμα εργασίας 
•συνεχής εκπαίδευση  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
katerina@clspack.gr 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Front Office Secretary 

(Ref# exec 04/15) - Athens

With client service & office support 
responsibilities.

An HR consulting/training organization is searching 
for a motivated and talented young person to join 
its dynamic team as a front office secretary for its 

regional office in Athens, Greece.
Candidates should have the following 
qualifications: 
•University degree preferably in a business area 
(marketing, human resources) 
•Fluency in both Greek and English 
•Computer literacy (Excellent use of Microsoft 
Word and PowerPoint) is absolutely necessary. 
•Knowledge of graphics design software would be 
considered an asset  
The following skills are required for being 
successful in this job: 
•Quick learner 
•Excellent communication 
•Organizational & planning skills 
•Team player 
•Self motivated 
•Committed, with a positive attitude 
•Willing and able to handle a variety of duties, 
often under pressure 
•Flexible and patient  
Position key responsibilities: 
•Client service communications 
•Seminar scheduling & administration 
•Seminar materials printing & packaging 
coordination 
•Seminar evaluations / measurement 
questionnaires administration 
•Preparing presentations & reports for clients 
•Assisting in preparing marketing materials  
Office support includes responsibilities such as: 
•Office support to the management team  
with the daily agenda and schedule 
•Answering the telephone and handling the 
transfer of telephone lines at the reception desk 
•Welcoming guests & seminar participants 
•Overall responsibility for the appearance/
organization of the office 
•Handling incoming/outgoing correspondence 
•Filing duties 
•Send and receive fax, type memos, 
correspondence, reports and other documents 
•Ad hoc projects as needed

This is an opportunity for individuals who are 
looking for a job in an continuous learning 
environment.

Candidates are kindly requested to send their CVs 
including a cover letter with their career goals 
and objectives and a recent photo to the following 
e-mail: 26professional@gmail.com

 
Γραμματέας

Τόπος: Θεσσαλονίκη 
Πλήρης απασχόληση.  
Επιπλέον προσόντα:  
•Απαραίτητη 3ετής προϋπηρεσία,  
•Άριστη γνώση Αγγλικών,  
•Η/Υ και Office.

Η εταιρεία θα εκτιμήσει τις οργανωτικές ικανότητες 
και την αποδοτικότητα σε εργασία υπό πίεση. Η εται-
ρεία Energy Water δραστηριοποιείται στα συστήματα 
επεξεργασίας νερού και στο εμπόριο φίλτρων νερού 
και χημικών.

Βιογραφικά στο e-mail: info@energywater.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Manager - Athens

Job summary: Position has responsibility for 
supervising and coordinating activities of employees 
delivering spa services, receptionists and cleaning 
staff. Position focuses on ensuring guest and employee 
satisfaction, maximizing retail and service sales and 
achieving the operating budget. We are looking for 
individuals who are strategic, proactive and who have 
a proven track record in both sales and marketing in 
a spa or related field.

Core work activities: 
Support of spa operations and budgets: 
•Ensures all employees have the proper supplies, 
equipment and uniforms. 
•Comprehends budgets, operating statements  
and payroll progress reports as needed to assist 
in the financial management of department. 
•Manages supplies and equipment inventories 
within budget. 
•Maintenance of spa and related areas  
and equipment.  
Ensuring and delivering exceptional  
customer service: 

•Interacts with guests to obtain feedback on 
product quality and service levels. 
•Handles guest problems and complaints. 
•Manages member accounts and member 
retention processes 
•Mentors and motivates employees to provide 
excellent customer service. 
•Observes and evaluates performance.  
Conducting human resources activities: 
•Creates employee schedules 
•Solicits employee feedback 
•Ensures employees understand expectations and 
parameters and delegates tasks 
•Employees discipline and recognition procedures. 
•Supervises on-going training initiatives and 
conducts training 
•Establishes and maintains open, collaborative 
relationships with employees and ensures 
employees do the same within the team.  
Boost spa sales & retention: 
•Creates and implements service and retail 
sales strategies for service as well as front desk 
employees 
•Create individual and team goals and assess 
every three months 
•Design customer initiatives and rewards 
•Create and market special offers on a seasonal 
basis 
•Organize special events, customer appreciation 
events and urban spa retreats  
Send your CV to the following e-mail: 
cocoonspa@hotmail.com

Η κάρτα υγείας ΕΥ Club και ο όμιλος Συνεργειακή 
Δημιουργία με στόχο την ενδυνάμωση και περαιτέ-
ρω ανάπτυξη, επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο-η Marketing και  
Προωθητικών Ενεργειών 

Θεσσαλονίκη - Αθήνα
Η θέση: 
•Σχεδίαση και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών 
και ενεργειών marketing και επικοινωνίας.   
Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:  
•Πτυχίο κολεγίου, ΑΕΙ, ΤΕΙ με ειδίκευση στο 
marketing 
•Απαραίτητα πενταετή προϋπηρεσία  
σε αντίστοιχη θέση 
•Ικανότητα σύνταξης και υλοποίησης marketing 
plans και below the line προωθητικών ενεργειών 
•Άριστη γνώση των νέων τεχνολογιών 
•Άριστη γνώση των social media 
•Εμπειρία στη παρακολούθηση social media 
analytics 
•Δημιουργικότητα και πρωτοτυπία 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Εμπειρία σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών  
(σε αντίστοιχη θέση) θα ληφθεί σοβαρά υπόψη 
•Ηλικία 28-40  
Ο χώρος μας προσφέρει: 
•Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
marketing@eyclub.gr. Απαραίτητη η επισύναψη 
φωτογραφίας, website: www.eyclub.gr

 
Business Analyst 

Dept: Operations - Athens

Position summary: The role of the business analyst, as 
a part of the operations team of the finance division, is 
to analyze the as-is operational functions model of the 
company and the (external or internal) customer needs 
and bring innovative ideas for operations optimization 
focusing also at greater customer satisfaction.

Main responsibilities: 
•Gain a deep understanding of the business 
processes 
•Design the current processes in flow charts 
•Develop and track business metrics; monitor 
metric results, and make recommendations to 
assure metrics are providing valuable information 
•Monitor results and recommend changes  
(as-needed) 
•Re-engineer the processes embedding the 
necessary changes that result to the optimized 
KPIs 
•Administrate the company’s innovation ideas 
contest  
Requirements: 
•University degree 
•MBA holders will be preferred 

•Excellent knowledge of MS Excel,  
Powerpoint, Visio 
•Excellent knowledge of English and Greek  
(verbal and writing) 
•Excellent communication skills 
•Passion for Innovation 
•Analytical thought 
•Strong project management skills 
•Up to 3 years of relevant experience 
•Experience in SAP or Qlikview will be considered 
as a plus 
•Driver’s license  
Send your CV to the following e-mail:  
hr@kafkas.gr

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

Υπάλληλο Τμήματος Εξαγωγών 
με Γνώση Ισπανικά & Γαλλικά 

(Κωδικός θέσης: ΥΠ02)

Περιγραφή θέσης: 
•Διατήρηση και ανάπτυξη πελατολογίου, 
•Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών, 
•Εξυπηρέτηση πελατών σε θέματα παραγγελιοληψίας, 
•Διεκπεραίωση πωλήσεων εξωτερικού, 
•Συντονισμός φορτώσεων σε συνεργασία  
με το τμήμα αποθήκης, 
•Τιμολόγηση, έκδοση φορτωτικών εγγράφων,  
τραπεζική παρακολούθηση εισπράξεων πελατών, 
•Επικοινωνία με πελάτη για διαχείριση  
και διευθέτηση προβλημάτων, 
•Συμμετοχή σε εκθέσεις και σε δειγματισμούς, 
•Παρακολούθηση τζίρου πελατών, 
•Σύνταξη αναφορών.  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή τίτλος σπουδών εμπορικής /
οικονομικής κατεύθυνσης, 
•Άριστη γνώση Ισπανικά και Γαλλικά, 
•Υποχρεωτική προϋπηρεσία σε πωλήσεις  
χονδρικής σε αντίστοιχη θέση, 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Ms Office), 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας προφορική  
και γραπτής, 
•Δυνατότητα ταξιδίων, 
•Ισχυρή πελατοκεντρική αντίληψη, 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 
ικανότητες 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευεξία,  
προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας,  
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα,  
εχεμύθεια, αποτελεσματική επικοινωνία,  
μεθοδική οργάνωση ,ορθότητα και ταχύτητα  
στην εκτέλεση καθηκόντων, 
•Ηλικία από 25- 35 ετών.  
Παροχές: 
•Δυνατότητα εξέλιξης σε ένα δυναμικό  
και αναπτυσσόμενο περιβάλλον

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, απο-
στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα αναφέροντας τον 
κωδικό ΥΠ02 με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
hr@axelaccessories.com

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

Στελέχη Διοίκησης

Που θα στελεχώσουν τις παρακάτω θέσεις εργασίας: 
•Συντονιστής ομάδας συνεργατών 
•Investment advisor’s 
•Στέλεχος διαχείρισης πελατών - account 
managers 
•Υπεύθυνος πωλήσεων  
Απαραίτητες εργασιακές προϋποθέσεις: 
•Πτυχίο ανώτατης και ανώτερης εκπαίδευσης 
•Ηλικία άνω των 27 ετών 
•Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε έναν από 
τους παρακάτω τομείς:  management - marketing - 
πωλήσεις – επικοινωνία - εκπαίδευση - χρηματοοι-
κονομικά - έρευνα αγοράς - διοικητική υποστήριξη 
- στρατηγικός σχεδιασμός ανάπτυξης. 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε κλάδους υπηρεσιών 

Αγγελίες Εργασίας
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Ιδιαίτερες δεξιότητες: 
•Προφίλ προσωπικότητας με δυναμισμό,  
ακεραιότητα και ενέργεια. 
•Συνθετική και αντιληπτική ικανότητα. 
•Εμπειρία σε θέματα διαχείρισης, κρίσεων  
και σύνθετων επιχειρησιακών θεμάτων. 
•Προσήλωση στην επίτευξη μετρήσιμων  
και υψηλών στόχων. 
•Άριστες διαπραγματευτικές ικανότητες  
και επαγγελματική επικοινωνία. 
•Ανθρωποκεντρική προσέγγιση για όλες  
τις ομάδες κοινού.  
Οι απολαβές μας: 
•Σταθερές απολαβές βάση θέσης εργασίας καθώς 
και επαγγελματικών ικανοτήτων 
•Υψηλές προμήθειες συν bonus αποδοτικότητας 
•Δυνατότητες γρήγορης εξέλιξης στο ανώτατο 
χρηματοοικονομικό management  
•Ανταγωνιστικό πλαίσιο ομαδικής ασφάλισης 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας και συνεργασίας 
•Διαρκείς εκπαίδευση- καθοδήγηση (mentoring)  
Σημείωση: Για κάθε θέση εργασίας θα επιλεγούν 
3 άτομα  
Αποστολή βιογραφικών υπόψη κας Τσεκουρά 
και κας Τσακίρογλου, τηλ: 210 9986750.

Junior TAX Law 
Professional - Athens

Job data: EY is a global professional services 
organization providing advisory, assurance, tax and 
transaction services. We are committed to doing our 
part in building a better working world for our people, 
our clients and our communities. And we are united 
by our shared values and a dedication to delivering 
exceptional client service.

The role encompasses playing a key part in client 
engagement teams in delivering high quality corporate 
tax services and solutions on a broad range of clients, 
providing necessary technical input and support as 
well as day to day organization and management of 
our corporate tax client base.

Client responsibilities: 
•Ensure that client requests are communicated  
to the manager-in-charge and addressed on a 
timely basis 
•Identify opportunities and come up with ideas  
to provide added value to the client 
•Secure and enhance client relationships at 
the appropriate level and present a positive 
impression of the company 
•Build strong internal relationships within EY 
TAX services and with other services across the 
organization in order to identify and capitalize  
on cross selling opportunities.  
People responsibilities: 
•Work constructively with the team to evaluate 
and improve personal and team performance 
•Leverage knowledge from individuals, databases 
and other sources 
•Provide feedback to the engagement team  
to improve compliance with basic principles  
and practices  
Requirements: 
•1-3 years of relevant working experience 
•University degree in law from a Greek university 
•Postgraduate studies in administrative, tax and 
corporate law. 
•Advanced business writing and verbal 
communication skills both in Greek and English 
•Excellent computer skills  
Send your CV to the following link:  
https://goo.gl/ymrtSu

 
Σύμβουλος Διεθνών Εμπορικών 

Εφαρμογών 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 
•Ανήκετε στον τομέα διαχείρισης έργων  
και εργάζεστε στις κεντρικές μας εγκαταστάσεις 
στη Σίνδο Θεσσαλονίκης 
•Αναλύετε εσωτερικές διαδικασίες τμημάτων,  
επεξεργάζεστε τις απαιτήσεις τους πανευρωπαϊκά 
και τις προωθείτε στο τμήμα ανάπτυξης εφαρμογών 
•Συντονίζετε τις νέες εκδόσεις των εμπορικών 
εφαρμογών του ομίλου και φροντίζετε  
για τη διασφάλιση της ποιότητάς τους 
•Πραγματοποιείτε ελέγχους μέσω λειτουργικών 
δοκιμών και προωθείτε τις εφαρμογές  
σε άλλα κράτη προς εγκατάσταση 

•Παρέχετε υποστήριξη τρίτου επιπέδου  
για τις εφαρμογές του αντικειμένου σας  
Το προφίλ σας: 
•Ιδανικά απόφοιτος-η ανώτερης/ανώτατης  
εκπαίδευσης σε αντικείμενο οικονομικών,  
λογιστικής, εφαρμοσμένης πληροφορικής  
ή μηχανικών υπολογιστών 
•Απαραίτητη σχετική προϋπηρεσία 3 ετών 
•Απαραίτητα πολύ καλή γνώση Αγγλικών  
και καλή γνώση Γερμανικών 
•Ευχέρεια στη χρήση του MS Office και ιδιαίτερα 
Excel 
•Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. και ευελιξία μετακινήσεων 
•Οργανωτικό, ομαδικό πνεύμα και αξιοπιστία  
Τι προσφέρουμε: 
•Ενδιαφέρον και εξελισσόμενο αντικείμενο 
•Ελκυστικές αποδοχές, ιδιωτική ιατρική ασφάλιση, 
επιπρόσθετες παροχές και κινητό τηλέφωνο 
•Διεθνές, οργανωμένο και σύγχρονο εργασιακό 
περιβάλλον 
•Συνεργασία με μία δυναμική και ευχάριστη ομάδα 
συναδέλφων 
•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 στα 
ελληνικά. Επισύναψη βιογραφικού online μέσω του 
link: http://goo.gl/5K2LxK

 
Καταξιωμένη εμπορική εταιρία με έδρα στη Θεσ-
σαλονίκη, ηγετικό ρόλο στον τομέα της και δυναμική 
παρουσία σε όλη την Ευρώπη, επιθυμεί να προσλάβει 
άμεσα:

Υπεύθυνο 
για το Digital Marketing

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία στην ανάπτυξη 
campaigns σε επίπεδο adwords & facebook 
•Google adwords certification 
•Εμπειρία σε e-mail marketing στο σχεδιασμό  
& ανάπτυξη campaigns 
•Εμπειρία στα social media σε επίπεδο 
administrator 
•Εξοικείωση με τα Google Analytics  
(Google analytics individual certification  
θα θεωρηθεί προσόν) 
•Καλός χειρισμός Microsoft Office  
(Word, Excel, PowerPoint) 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Ικανότητα εργασίας με αυστηρά χρονοδιαγράμματα 
•Εργατικότητα, πρωτοβουλία, ανάληψη ευθυνών, 
ομαδικότητα  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
prohire2014@gmail.com

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

Controller / Υπεύθυνο Προμηθειών

Περιγραφή θέσης:   
•Η θέση αφορά τον εσωτερικό έλεγχο, τον έλεγχο 
κόστους σύμφωνα με τα πρότυπα και τις πολιτικές 
της εταιρείας.  
Αρμοδιότητες: 
•Εξετάζει, αναλύει και αξιολογεί λειτουργίες  
της κεντρικής αποθήκης, όλων των τμημάτων  
και των επιμέρους εστιατορίων. 
•Εποπτεύει τις δραστηριότητές της απογραφής  
και του κόστους διαχείρισης που σχετίζονται  
τροφίμων & ποτών και του συνόλου αγορών  
του ξενοδοχείου. 
•Επιβλέπει την αγορά, την κεντρική αποθήκη και τη 
ροή των προϊόντων, παραγγελιών, λίστες αγορών 
και τις τήρηση προθεσμιών, τόσο εσωτερικά μεταξύ 
τμημάτων όσο και εξωτερικά με προμηθευτές. 
•Υπεύθυνος για όλες τις συμβάσεις που σχετίζονται 
με πράξεις F & B και αγορών του ξενοδοχείου. 
•Ετοιμάζει οικονομικές αναλύσεις των εργασιών 
για την καθοδήγηση της διαχείρισης, συμπεριλαμ-
βανομένων των εσόδων και την κοστολόγηση. 
•Λειτουργεί με την ομάδα υπευθύνων τμημάτων  
διαχείρισης τροφίμων και ποτών για  
να αναπτύξουν και να διατηρήσουν τις πολιτικές  
και τις διαδικασίες απογραφής του θέρετρου. 
•Εξετάζει φυσικά προϊόντα και άλλα στοιχεία  
για να καθορίσει την τήρηση των προτύπων  
ποιότητας και την επαλήθευση των στοιχείων  
των συνεργαζόμενων εταιρειών. 
•Προετοιμάζει διάφορα οικονομικά  
χρονοδιαγράμματα κατ’ εντολή της διοίκησης,  
εισηγείται και χρησιμοποιεί εργαλεία διαχείρισης. 
•Εκτελεί επιτόπιους ελέγχους προϊόντων και τιμών 
για να εξασφαλίσει διαδικασίες που ακολουθούνται 

καθ ‘όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.  
Προσόντα: 
•Τριετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Απαραίτητη η γνώση κοστολογίου και F & B 
•Απαραίτητη η γνώση του συστήματος Soft One 
•Ικανότητα διαπραγμάτευσης με εξωτερικούς  
προμηθευτές 
•Κατανόηση και ικανότητα διαχείρισης ηλεκτρονικών 
συστημάτων απογραφής F & B του θέρετρου 
•Υπευθυνότητα και γνώση για τις λογιστικές  
διαδικασίες που σχετίζονται με τα τρόφιμα και 
ποτά, κόστος των αγαθών και τη διαχείριση  
των αποθεμάτων. 
•Ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης  
και διοίκησης προσωπικού 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Επιθυμητές συστάσεις  
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές και ασφάλιση 
•Διαμονή και διατροφή – εφόσον κριθεί αναγκαίο 
•Εποχική απασχόληση – ενδεχόμενη μετατροπή  
σε μόνιμη 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας  
Επικοινωνία: 
•Στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
manager@aegeanview.gr 

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Η Auto Marin A.E. αναζητά:

Υπάλληλο Λογιστηρίου

H Auto Marin αναζητά για άμεση πρόσληψη  
υπάλληλο λογιστηρίου.   
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ ή Α.Ε.Ι. 
•Γνώση Η/Υ & Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση Microsoft Office 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση άνω των 5ετών 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Οργανωτική ικανότητα 
•Ικανότητα συνεργασίας 
•Δυνατότητα μετακίνησης  
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικός μισθός & bonus 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Διαρκής εκπαίδευση 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας

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

 
Βοηθός Λογιστή (ACC115)

Η λογιστική εταιρία Euroaccounting Ε.Π.Ε, μέλος του δι-
κτύου ανεξάρτητων εταιριών NEXIA INTERNATIONAL, 
επιθυμεί να προσλάβει άμεσα στο τμήμα λογιστικών 
εργασιών και εκδόσεως μισθοδοσία, ένα Βοηθό Λο-
γιστή στην Αθήνα.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης οικονομικής σχολής ή ΤΕΙ 
•Άριστη γνώση ασφαλιστικής και εργατικής  
νομοθεσίας 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση MS Office 
•Τουλάχιστον 3-6 έτη προηγούμενη εμπειρία  
σε λογιστικό γραφείο  
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Ικανοποιητικές απολαβές, ανάλογα με τα προσόντα

Παρακαλούμε αποστείλετε το βιογραφικό σας σημεί-
ωμα με τον κωδικό (ACC115) με e-mail: career@
euroaccounting-nexia.gr ή με fax στο 210 9249568.

 
Εμπορική επιχείρηση στο Χαλάνδρι Αττικής, ζητεί:

Βοηθό Λογιστή

Ηλικίας 25-40 ετών για πλήρη απασχόληση.  
•Απαραίτητη η γνώση και η προϋπηρεσία τήρησης 
βιβλίων Γ’ κατηγορίας και η γνώση του λογιστικού 
προγράμματος Data Communication.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
humanresources@pantimeless.com

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

Λογιστή - Φοροτεχνικό 
Αθήνα - για Πλήρη Απασχόληση 

(Κωδικός Θέσης: Λ07)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ Λογιστικής/οικονομικής  
κατεύθυνσης 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών ως λογιστής  
μηχανογραφημένου λογιστηρίου ανωνύμων  
εταιρειών ή ομίλου εταιρειών 
•Απαραίτητη γνώση ERP (Κατά προτίμηση Soft1) 
•Άριστη γνώση και εμπειρία Βιβλίων Γ΄ 
κατηγορίας, φορολογίας εισοδήματος νομικών 
προσώπων, ΚΦΑΣ, ΦΠΑ 
•Άριστη γνώση ΕΓΛΣ / γενικών αρχών  
λογιστικής / κόστους 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Γνώση ενδοκοινοτικών συναλλαγών 
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, εφαρμογών Ms Office 
•Άριστη γνώση Excel 
•Δικαίωμα υπογραφής  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση διεθνών λογιστικών προτύπων 
•Γνώση εργατικών/ασφαλιστικών και χειρισμού 
λογισμικών μισθοδοσίας 
•Δημιουργία και επεξεργασία budgeting  
και reporting  
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Επαγγελματισμό 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Οργανωτικές & επικοινωνιακές ικανότητες 
•Αποτελεσματικότητα διαχείρισης χρόνου -  
τήρησης προθεσμιών 
•Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και δέσμευση  
για το αποτέλεσμα  
Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αποδοχών  
& παροχών. Δυνατότητα επαγγελματικής  
εξέλιξης δυναμικό & σύγχρονο περιβάλλον  
εργασίας.

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
cv@aepi.gr. Βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων που 
δε διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα δε θα ληφθούν 
υπόψη για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας. Συστατικές 
επιστολές θα εκτιμηθούν.

Ζητείται από ανώνυμη εμπορική εταιρία στη ΒΙΠΕ 
Σίνδου:

Βοηθός Λογιστή (Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ) 
 με Πενταετή Τουλάχιστον Προϋπηρεσία

Απαραίτητα προσόντα: 
•Καλή γνώση Η/Υ και ειδικότερα Ms Office 
•Άριστη γνώση του συνόλου των λογιστικών  
εγγράφων 
•Ικανοποιητική γνώση και τήρηση μισθοδοσίας 
•Επαρκή γνώση των τραπεζικών εργασιών 
•Η χρήση του Atlantis θα θεωρηθεί ιδιαίτερο προσόν  
Η θέση αναφέρεται στον οικονομικό διευθυντή - 
προϊστάμενο λογιστηρίου και στη διοίκηση  
της εταιρίας.  
Αποστολή των βιογραφικών στο e-mail: mhnas-
be@otenet.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 
Μεγάλη βιομηχανική εταιρία ζητά για άμεση πρόσληψη:

Λογιστή  
(κωδ: ACC.GR) 

Στερεά Ελλάδα - Ν. Βοιωτίας

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι οικονομικής κατεύθυνσης. 
•3ετής τουλάχιστον εμπειρία στη βιομηχανική  
λογιστική, βιβλία Γ’ κατηγορίας. 
•Γνώσεις ΚΒΣ, φορολογία εισοδήματος. 
•Άριστη γνώση MS Office και λογιστικών πακέτων 
E.R.P. 
•Ηλικία έως 35 ετών.  
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται  
να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα  
στην ακόλουθη διεύθυνση: cvspost1@gmail.com

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Η ανώνυμη ξενοδοχειακή εταιρεία MED SEA HELATH 
(MSH) αναζητά για το νέο resort ξενοδοχείο 5* στο 
Παλιούρι, Κασσάνδρας Χαλκιδικής:

Οικονομικό Διευθυντή / Financial Manager 
(Κωδ. Θέσης: Η/Μ/FM)

Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. με κατεύθυνση στα οικονομικά 
•Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
στους τομείς finance/accounting ή business 
administration ή hospitality management 
•Τουλάχιστον 5-7 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση ή τμήμα μεγάλης εταιρείας, οργανισμού  
ή τουριστικής επιχείρησης 
•Ευχέρεια στην ανάλυση οικονομικών δεδομένων 
και δεικτών απόδοσης 
•Άριστη γνώση E.R.P. /P.M.S συστημάτων  
και M.S. Office 
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•Πολύ καλή γνώση ελληνικής & αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί 
•Ικανότητα επικοινωνίας, οργάνωσης  
και διαπραγμάτευσης   
Περιγραφή θέσης: 
•Προγραμματισμός, συντονισμός και έλεγχος  
δραστηριοτήτων της οικονομικής διεύθυνσης  
και των τμημάτων αυτής (π.χ. λογιστήριο) 
•Εκπόνηση και έλεγχος προϋπολογισμών  
εσόδων-εξόδων 
•Εποπτικός έλεγχος μισθοδοσίας, τμήματος  
προμηθειών, κοστολόγησης κλπ. 
•Διαχείριση οικονομικών πόρων και διευθέτησης 
οικονομικών θεμάτων 
•Παρακολούθηση πορείας οικονομικών μεγεθών  
Παροχές εταιρείας:  
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Δωδεκάμηνη απασχόληση 
•Παροχή στέγης (για υποψηφίους εκτός  
Κασσάνδρας Χαλκιδικής) 
•Δυναμικό και υψηλών απαιτήσεων  
περιβάλλον εργασίας

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε το πλήρες βιο-
γραφικό σας σημείωμα με φωτογραφία, αναφέροντας 
τον κωδικό θέσης στο e-mail: n.mantamopoulos@
medseahealth.gr ή στην ταχυδρομική διεύθυνση 
εργοτάξιο MSH, Κάνιστρο, Παλιούρι Χαλκιδικής 
63085. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Η εταιρεία θα 
επικοινωνήσει μόνο με τους υποψηφίους που πληρούν 
την περιγραφή θέσης, για περαιτέρω πληροφορίες 
και συνέντευξη.

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ
Μηχανικοί Λογισμικού (1516)

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

Η ΝΙΚΙ ζητά μηχανικούς λογισμικού, κατόχους 
μεταπτυχιακού διπλώματος στην πληροφορική. Οι 
θέσεις είναι διαθέσιμες στα Ιωάννινα και σε πόλεις 
της Γερμανίας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση των γλωσσών προγραμματισμού 
Java, J2EE, C/C++ 
•Εμπειρία σε web development 
•Εμπειρία στη σχεδίαση βάσεων δεδομένων 
•Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου παρέχεται 
βασική εκπαίδευση.

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

Η εταιρία Neurocom AE δραστηριοποιείται στην παροχή 
υπηρεσιών και στην υλοποίηση λύσεων πληροφορι-
κής για εταιρίες τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό.

Η εταιρία επιθυμεί να προσλάβει μηχανικούς λογι-
σμικού με εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών data 
warehouse, για τη στελέχωση της αντίστοιχης ομάδας 
στην έδρα της εταιρίας (Αθήνα).

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα συμμετέχουν σαν 
μέλη της ομάδας, σε όλες τις φάσεις υλοποίησης κάθε 
έργου (ανάλυση απαιτήσεων, σχεδιασμό, υλοποίηση, 
έλεγχο και υποστήριξη).

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο πανεπιστημίου στο χώρο της πληροφορικής 
•Εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση  
εφαρμογών data warehouse 
•Πολύ καλή γνώση SQL 
•Γνώση εργαλείων ETL 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Ικανότητα για συνεργασία στα πλαίσια ομάδας  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στη βάση δεδομένων Oracle 
•Γνώση PL/SQL 
•Γνώση Oracle Warehouse Builder  
ή Oracle Data Integrator 
•Εμπειρία σε Business Objects ή OBIEE 
•Εμπειρία σε Microsoft Reporting  
και Analysis Services 

•Εργασιακή εμπειρία σε περιβάλλον  
τηλεπικοινωνιακών οργανισμών  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητα για συνεχή εκπαίδευση και βελτίωση  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
jobs@neurocom.gr 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Η InTTrust είναι Gold Certified Partner της 
Microsoft, Premier Business Partner της IBM  
και Gold Partner της Oracle. Οι εξειδικευμένες 
υπηρεσίες που παρέχει είναι: 
•Συμβουλευτικές υπηρεσίες IT, 
•Εγκατάσταση, διαχείριση και υποστήριξη  
πληροφοριακών συστημάτων, 
•Ολοκλήρωση ετερογενών πληροφοριακών  
συστημάτων, 
•Μετάπτωση συστημάτων και εφαρμογών, 
•Ανάπτυξη λύσεων διαχείρισης δεδομένων  
και business intelligence, 
•Intranets/portals και 
•Ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλον .NET  
και Java

Οι λύσεις που παρέχει η InTTrust απευθύνονται σε όλες 
τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και, μέχρι σήμερα, 
τις έχουν εμπιστευθεί εταιρείες με διαφορετικά αντικεί-
μενα, όπως στους κλάδους των χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών, της βιομηχανίας, των τηλεπικοινωνιών, 
του λιανικού εμπορίου. Στα πλαίσια επέκτασης των 
δραστηριοτήτων της η InTTrust, αναζητά προσωπικό 
για την πλήρωση θέσης:

Senior Database Administrator - Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο πληροφορικής (ΑΕΙ / ΤΕΙ) 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών  
ως DBA σε βάσεις δεδομένων Oracle 
•Γνώσεις στην διαχείριση βάσεων δεδομένων  
SQL Server  
Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας  
και συνεργασίας σε ομάδα 
•Προθυμία, υπευθυνότητα, επαγγελματικότητα 
•Επιθυμία απόκτησης νέων γνώσεων 
•Προσανατολισμός στο ποιοτικό αποτέλεσμα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το ανα-
λυτικό βιογραφικό τους σημείωμα στη ηλεκτρονική 
διεύθυνση: hr@inttrust.gr αναγράφοντας την αντί-
στοιχη θέση και το χαρακτηριστικό (SDBA-05-15) το 
αργότερο μέχρι τις 15/05/2015. Οι υποψήφιοι που 
θα επιλεχθούν, θα ενταχθούν στη διεύθυνση παροχής 
υπηρεσιών σε βάσεις δεδομένων στους πελάτες της 
εταιρίας στους τομείς των χρηματοπιστωτικών ιδρυ-
μάτων και μεγάλων επιχειρήσεων. Η εταιρία προσφέ-
ρει άριστο εργασιακό περιβάλλον και ανταγωνιστικό 
πακέτο αμοιβών αναλόγως προσόντων.

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

In the year 2014, among other company’s achievements, 
we doubled our team, we established new and very 
promising long term cooperation, enhancing in parallel 
our existing ones and our presence in Middle Europe, 
we became awarded with a Business Award and we 
expanded our certifications’ portfolio technically and 
with ISO 9001:2008 and ISO 27001:2013. This year 
our company will participate as an exhibitor at the 
International Exhibition for Information Technology 
CeBIT 2015 (Hannover-Germany).

Due to the positive growth prospects for our company 
and because we know that success is possible only 
through a motivated and dedicated team, we currently 
are looking for;

Senior C# Developers - Athens

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

Required skills: 
•a talented software engineer with a passion  
for writing software, 
•willing to take on new challenges, 
•a strong analytical thinking, 
•able to work independently, 

•a team player, able to cooperate with others 
within a multi-national team, 
•flexible enough to work in a fast paced 
environment, according to the customer’s 
mentality, 
•willing to be part of a very dynamically  
working company, 
•University degree in computer science  
or relevant discipline  
Programming skills: 
•.NET Framework 4.x, 
•C# 
•ASP.NET (“classic”), ASP.NET MVC 4 
•SQL (T-SQL) 
•Javascript, jQuery (.7.x and higher), 
•HTML/ XHTML 
•CSS3 
•Working experience in software development 
(.NET / web) of 4 years as a minimum 
•Fluency in English (spoken, written)  
The following skills will be considered  
as an asset: 
•Entity Framework (4.x and higher) 
•HTML 5 
•Telerik KendoUI Web 
•Unit Testing / TDD 
•Good knowledge of the German Language 
(spoken, written) 
•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 our customer.  
Prerequisites: 
•Ability to stay abroad (Germany) for up to 3 
weeks, during the enabling period 
•Ability to travel abroad, as needed (in average  
< 10% of the working time, during the year) 
•Participation to a technical test
In case you are willing to become part of our team 
and make the difference, please send your detailed 
CV in English, quoting reference ref: IM-S/03/15, 
to the following e-mail address: hr@softcom-int.
com, not later than 25.5.2015

Starting date of the cooperation: asap

We offer a competitive remuneration package, based 
on qualification / experience, and benefits, and 
work in a challenging multinational environment. 
All applications will be treated as confidential. For 
information regarding our company, please consult 
our web site: www.softcom-int.com

 
Junior Scada Developer - Marousi

The successful candidate will be part of intelligent 
and electromechanical systems department of the 
company, providing his/her services within the field of 
software development supporting the management 
and configuration of company’s traffic management 
systems & SCADA software applications.
Main responsibilities: 
•Supports the installation and upgrade of SCADA 
applications located at the company’s traffic 
control centers. 
•Documents and maintains SCADA system 
specifications and databases. 
•Conducts testing on system integration for new 
and/or modified SCADA system procedures  
to ensure system’s accuracy and effectiveness. 
•Supports and maintains SCADA functionality 
including systems integration, programming, and 
support to enhance complex automation system 
platforms installed at the Traffic control centers 
of the company. 
•Supports the analysis, design and programming 
of new SCADA applications for the traffic control 
centers of the company. 
•Monitors tunnels traffic control centers’ systems 
performance and suggests improvement actions 
on software & hardware applications in order to 
ensure the systems are up to date and efficient.  
Professional attributes: 
•Bachelor degree in electrical engineering  
or similar 
•Postgraduate degree in automation & control 
field would be considered an asset 
•Relevant experience (during internship program 
or thesis implementation) in programming 
environment with Siemens S7 PLC development 
and •Siemens WINCC SCADA applications 
development and support  
•Familiarity with development methodologies, 
standards and procedures would be considered 
an asset 
•Excellent command of English language 
Essential attributes: 

•Drive personal growth and improve performance 
•Ability to act proactively and be self-motivated 
•Strong communication skills 
•Customer service orientation 
•Ability to work independently or as a member  
of a team  
Interested candidates should send their 
curriculum vitae by e-mail: hr@neaodos.gr or by 
fax to 210 6178011 quoting the code (SC_0515).

 
Προγραμματιστής Εφαρμογών Η/Υ 

ΙΤ Programmer - Θεσσαλονίκη

Αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη εφαρμογών  
Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα παρακάτω 
απαιτούμενα προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση σε εργαλεία της Oracle  
(Forms 6i, Reports 6i) ή εναλλακτικά καλή γνώση 
σε εργαλεία της Microsoft (.NET, C#, ASPx) 
•Πολύ καλή γνώση σε Βάσεις δεδομένων Oracle 
ή SQL  
Απαραίτητα στοιχεία των υποψηφίων: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ (κατά προτίμηση Πολυτεχνικών 
σχολών) / ΤΕΙ 
•Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία 1 έτους  
τουλάχιστον σε ανάλογη θέση 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας  
Προσφέρονται: 
•Εξάμηνη σύμβαση με προοπτικές διετούς  
επέκτασης 
•Αμοιβή αναλόγως προσόντων 
•Εξαιρετικές συνθήκες εργασίας 
•Ευκαιρίες απόκτησης εργασιακής εμπειρίας 
•Άμεση έναρξη εργασίας από 1/6/2015

Παρακαλείσθε τα βιογραφικά σας σημειώματα να 
τα στέλνετε στο e-mail: info@uniquecom.gr σε μορ-
φή επεξεργαστή κειμένου και να περιλαμβάνουν 
φωτό, τηλέφωνα επικοινωνίας, τα στοιχεία της 
διεύθυνσης κατοικίας και το email σας.

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

Software Developer 
 (Κωδ. SD 0315) - Αθήνα

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

Απαιτούμενα προσόντα:  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε C# / .NET 
Framework, κυρίως Windows Forms Applications. 
Απαραίτητη γνώση Object Oriented programming. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε Postgres 9+, 
MS-SQL 2005+, MySQL 
•Άριστη γνώση Linux Server Administration 
•Εμπειρία σε περιβάλλοντα Virtualization 
Virtualbox 
•Καλή γνώση PHP, Apache 
•XML, JSON, AJAX 
•Καλές γνώσεις δικτύων 
•Εμπειρία στην παροχή τεχνικής υποστήριξης 
•Ικανότητα να λειτουργεί εντός αυστηρών  
προθεσμιών  
Επιθυμητά προσόντα:  
•Προϋπηρεσία σε ανάλυση, σχεδιασμό &  
υλοποίηση σε σύνθετα τεχνικά περιβάλλοντα 
•Linux Mail Server administration 
•Γνώση SVN Server 
•Θα θεωρηθεί προσόν η εμπειρία σε Singular 
Logic ERP 
•Πολύ καλές γνώσεις σε e-commerce platforms 
και Open Source CMS (CS-Cart, Magento, Joomla, 
Xcart, PrestaShop, OpenCart κλπ.) 
•Γνώσεις HTML, CSS, JavaScript 
•Εμπειρία σε RESTful ή SOAP services 
•Ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον με γρήγορους 
ρυθμούς 
•Ικανότητα στην οργάνωση και το σχεδιασμό 
•Να είναι σε θέση να επικοινωνεί αποτελεσματικά 
με τους συναδέλφους

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

Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες 
για τις δραστηριότητές μας στην ιστοσελίδα: www.e-
gate.gr. Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό 

συνέχεια στη σελ. 14



Ξέρουμε ότι η είσοδός σου στην αγορά εργασίας δεν είναι εύκολη υπόθεση. Για αυτό, στο 
skywalker.gr, σου προσφέρουμε πρόσβαση σε αγγελίες, προκηρύξεις, ανακοινώσεις θέσεων 
και εργαλεία διαχείρισης καριέρας, καθώς και τη δυνατότητα να προσθέσεις το βιογραφικό σου 
σημείωμα σε πανελλαδική βάση δεδομένων, από όπου μπορούν να το αντλήσουν εταιρίες παντού 
στην Ελλάδα. Για να μπεις στην αγορά εργασίας, μπες σήμερα στο skywalker.gr.



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

Τρίτη 12 Μαΐου 201514

σας, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης εργασίας 
στο e-mail: hr@e-gate.gr

 
Web Developer  

(WEB2015.1) - Athens

General description: Maintenance and 
development of Hotech’s integrated solutions  
and related services.

Responsibilities: Participation in complex projects 
undertaking responsibilities relevant to your experience. 
Expertise in the full software development Lifecycle 
will be considered as a plus (requirements gathering, 
analysis, design, development, testing, etc.).

Required technical/business skills and 
knowledge: 
•At least 3-4 years of relevant work experience 
•Excellent in HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery 
•.NET Framework 4.0 / C#, ASP.NET, ASP.NET MVC 
•Familiarity with jQuery UI, AngularJS, TELERIK 
components, Boostrap 2/3 
•Web services / WCF 
•MS SQL Server 
•Experience in desktop application development 
will be considered a plus 
•Objected oriented design / analysis / 
programming skills 
•TFS, Subversion or other source control 
•Multi-threaded coding 
•Maintenance and bug fixing. 
•Create test cases and scenarios. 
•Application deployment in test and production 
environments. 
•Production of functional and technical 
documentation. 
•Exposure to software design patterns  
(MVC, MVVM, MVP).  
Education – certifications: 
•University degree in computer science, 
engineering or equivalent. 
•Proficient knowledge of the English language  
is mandatory. 
•Completed military obligations  
(for male candidates).  
Personal qualifications: 
•Aptitude and willingness to learn 
•Respond to tight deadlines 
•Able to perform under pressure and deliver 
results in a demanding and fast-paced 
environment 
•Keen interest in the business and business 
processes, in order to provide best service  
to the user base 
•Strong team player 
•Working independently when required

To apply for the job, send your detailed and updated 
resume to the following e-mail: hr@hotech.gr, clearly 
mentioning the reference number for the position – 
WEB2015.1

Η εταιρία APT SA που δραστηριοποιείται στον κλάδο 
της πληροφορικής, ζητά συνεργάτη για τη θέση του:

Oracle Developer - Αθήνα
Προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. σχετικής κατεύθυνσης 
•Εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού σε προϊόντα 
Oracle (Forms, Reports, Designer, BI, APEX) 
•Γνώση βάσεων δεδομένων Oracle 
•Γνώση PL/SQL 
•Καλή γνώση HTML, CS , XML, Javascript,  
Web Service 
•Ικανότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων 
•Ανεπτυγμένες δεξιότητες επικοινωνίας 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: apt.admin@apt.gr

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

Γραφίστα  
(Κωδ. Graphics 1214) - Χαλάνδρι

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

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Άριστες γνώσεις σε Photoshop, Adobe Illustrator 
•Καλή γνώση σε τεχνολογίες HTML/CSS 
•Προϋπηρεσία σε σχετικό αντικείμενο 
•Ικανότητα να λειτουργεί εντός αυστηρών  
προθεσμιών 
•Πτυχίο ΤΕΙ / ΙΕΚ γραφιστικής 
•Ηλικία από 18 έως 30 ετών  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία σε οποιαδήποτε πλατφόρμα εξυπηρετεί 
ανάγκες παραγωγής ψηφιακού γραφιστικού  
περιεχομένου (Corel, Xara, Inkskape, Gimp κτλ) 
•Εμπειρία σε πακέτα σχεδίασης ιστοσελίδων και 
διαδραστικού περιεχομένου όπως Dreamweaver, 
Flash, Facebook Applications 
•Γνώση των νέων trends & τεχνικών  
στο graphic design 
•Ικανότητα στην οργάνωση και το σχεδιασμό 
•Να είναι σε θέση να επικοινωνεί αποτελεσματικά 
με τους συναδέλφους

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

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

Eξαγωγική βιομηχανία με έδρα στη ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδου, 
επιθυμεί να προσλάβει:

Γραφίστα 
Κάτοχο Αυτοκινήτου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΙΕΚ στον τομέα της γραφιστικής. 
•Γνώση των προγραμμάτων Illustrator, InDesign, 
Photoshop. 
•Γνώση Microsoft Office 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα θεωρηθεί προσόν.  
Ικανότητες: 
•Γνώσεις τελικής μακέτας και κλείσιμο αρχείων. 
•Ικανότητα συνεργασίας, ομαδικότητας  
και επικοινωνίας  
Παρέχονται: 
•Ικανοποιητικός μισθός. 
•Εβδομάδα εργασίας πέντε ημερών. 
•Επιπλέον ομαδική ασφάλιση. 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον. 
•Προοπτικές εξέλιξης.  
Αποστείλατε το βιογραφικό σας μαζί με δείγμα 
δουλειάς / portfolio και φωτογραφία στο e-mail: 
lccompany.hr@gmail.com 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Customer Service / Support - Athens

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

Day to day responsibilities will involve: 
•Taking incoming phone calls from customers 
•Responding to customer emails 
•Making outbound calls to customers as and when 
necessary 
•Liaising information between customers and 
other departments (i.e. design/development/sales/
billing) 
•Manage the performance across the service 
delivery process  
Requirements & skills: 
•2 or more years of experience in customer 
service / support 
•Excellent communication and organizational 
skills 
•Positive/friendly and clear over the phone, email, 
letter and face to face 
•Good level of IT skills particularly Microsoft 
Office/ Outlook 
•Efficient at learning new systems 
•Ability to work productively with cross functional 
teams (designers, developers) 
•Strong analytical and technical troubleshooting 
skills 
•Strong verbal and written communication skills 
•Excellent English verbal & writing skills 
•Exceptional time management skills, with the 

ability to multi-task 
•Ability to prioritize and plan 
•Ability to work under pressure whilst maintaining 
a calm methodical approach 
•Attention to detail and accuracy  
And as a plus: 
•Previous experience in a digital marketing agency 
•Understanding of the whole project cycle of web 
designing, development and digital marketing. 
•Technical understanding (HTML hugely 
advantageous)  
Preferred qualifications: 
•High school diploma.  
What we offer: 
•We are offering a steady salary inside a dynamic 
team atmosphere where you will have the 
opportunity to apply your organizational skills.  
Our goal is to create world class websites, 
applications and tools both for tourists to Greece 
and hoteliers.  
Send your CV to the following e-mail: 
athensjobs@gmail.com

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

Υπάλληλο στην Επιβεβαίωση Πωλήσεων 
(Πλήρης απασχόληση) - Αθήνα

Περιγραφή θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα 
ενταχθεί στην εσωτερική ομάδα back office με κύ-
ρια αρμοδιότητα την τηλεφωνική επιβεβαίωση και 
τον ποιοτικό έλεγχο των πωλήσεων που πραγματο-
ποιούνται μέσω εξερχόμενων κλήσεων μέσω που 
κλείνουν συμβόλαια στις καμπάνιες τηλεφωνικών 
πωλήσεων υπηρεσιών Forthnet Nova.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία στην τηλεφωνική διαχείριση πελατών 
μέσω εξερχόμενης κλήσης είτε σε καμπάνιες  
τηλεφωνικών πωλήσεων, είτε επιβεβαίωσης  
πωλήσεων. 
•Προϋπηρεσία σε πωλήσεις υπηρεσιών σταθερής 
τηλεφωνίας και internet. 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Άνεση στην επικοινωνία και προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα 
•Εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών  
& διαπραγματευτικές ικανότητες  
Προσφέρεται: 
•Σταθερός μισθός και ασφάλιση. 
•Ανταγωνιστικό πακέτο παροχών ανεξαρτήτως 
απόδοσης. Παροχή ειδικών πακέτων τηλεφωνίας. 
Προσφορές προϊόντων & υπηρεσιών  
από συνεργαζόμενες εταιρίες 
•Προοπτικές ανάπτυξης καριέρας & εξέλιξης  
σε πιο σύνθετους ρόλους 
•Ευχάριστος χώρος εργασίας, εύκολα  
προσβάσιμος στο κέντρο της Αθήνας με όλα τα 
μέσα μεταφοράς (πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ Βικτώρια).  
Αποστολή βιογραφικών: 
•E-mail: hr@telephonenet.gr 
•Fax: 2118008850

 
Η εταιρεία SigmaPhone είναι μια από τις δυναμικότερες 
εταιρείες προώθησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, 
χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών προϊόντων.

Με εμπειρία στο χώρο του telemarketing και direct 
marketing δραστηριοποιείται ως επίσημος εμπορικός 
συνεργάτης των εταιρειών Wind και New Health 
System (NHS). Διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο προσω-
πικό και προσφέρει εργασία σε θέματα τηλεφωνικής 
προσέγγισης και πώλησης.

Στόχος της είναι η σωστή ενημέρωση των πελατών 
της, η εύρυθμη λειτουργία του τμήματος πωλήσεων, 
το θετικό κλίμα ανάμεσα στα άτομα που την απαρτίζουν 
και η διασφάλιση της αξιοπιστίας των πελατών παρέ-
χοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και καλύπτοντας 
ολοένα και περισσότερες ανάγκες σε μια συνεχώς 
μεταβαλλόμενη αγορά.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Ευχέρεια λόγου 
•Διάθεση για εργασία 
•Συνέπεια 
•Άνεση στην επικοινωνία  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Διαπραγματευτική ικανότητα 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ  
Η εταιρεία μας προσφέρει: 
•Σύμβαση διάρκειας αορίστου χρόνου 

•Σταθερό μηνιαίο μισθό 
•Πρόσθετα bonus απόδοσης και επίτευξης στόχων 
•Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και όλα τα νόμιμα 
επιδόματα και δώρα 
•Συνέπεια στις πληρωμές 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Συνεχής εκπαίδευση από έμπειρα και ικανά  
στελέχη 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Πρωινή απασχόληση (4ωρο- 5ωρο-6ωρο-8ωρο) 
•Απογευματινή Απασχόληση (4ωρο) 
•Άμεση πρόσβαση σε ηλεκτρικό σταθμό (στάση 
Άνω Πατήσια)  
Αποστολή βιογραφικών: 
•E-mail:info@sigmaphone.gr  
•Διεύθυνση: Σπύρου Βασιλειάδου 13, Άνω Πατήσια  
•Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 2284600,  
κινητό: 6936 000206

 
Συνεργάτες για το Τμήμα 

Τηλεφωνικής Προώθησης 
(Κωδικός Θέσης: CC-ACC)

Περιοχή απασχόλησης: 
•Πλατεία Ομονοίας  
Αντικείμενο απασχόλησης: 
•Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα εργασθούν  
σε εξερχόμενες κλήσεις με αντικείμενο  
την προώθηση λογιστικών υπηρεσιών  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ευχέρεια στο λόγο 
•Γνώσεις λογιστικής 
•Δυναμικό χαρακτήρα 
•Πνεύμα ομαδικότητας 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα θεωρηθεί 
προσόν  
Παρέχονται: 
•Μισθός και ασφάλιση 
•Πρόσθετο bonus παραγωγικότητας 
•Διαρκής εκπαίδευση 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ευέλικτο ωράριο, πρωινό – απογευματινό  
(4ωρο ή 6ωρο)

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

Business Telesales 
Agent - Σπάτα

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η για την 
ανεύρεση δυνητικών πελατών καθώς και για την επι-
κοινωνία μαζί τους με σκοπό τον προγραμματισμό 
επισκέψεων στο χώρο τους από τον εξωτερικό πωλητή 
της εταιρείας.

Κύρια καθήκοντα: 
•Ανεύρεση πελατών με σκοπό την τηλεφωνική 
επικοινωνία 
•Δημιουργία βάσης δεδομένων με δυνητικούς 
πελάτες 
•Προγραμματισμός ραντεβού για τον εξωτερικό 
πωλητή σε δυνητικούς πελάτες 
•Τηλεφωνική προώθηση των προϊόντων  
και των υπηρεσιών.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απολυτήριο λυκείου (πτυχίο ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ  
θα εκτιμηθεί)  
•Ικανότητα εργασίας βάσει ατομικών στόχων 
•Εμπειρία στις τηλεφωνικές πωλήσεις (Cold-
Phones Calls, B2B Sales, Objections Management) 
•Άριστη χρήση της προφορικής και γραπτής  
ελληνικής και αγγλικής γλώσσας  
•Καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Οργανωτικές δεξιότητες 
•Θετική/ευχάριστη προσωπικότητα  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εξοικείωση και πάθος για τις νέες τεχνολογίες. 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες.  
Επικοινωνία: 
•Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 9707400 
•Fax: 210 9707402 
•Ε-mail: ve157shop@gmail.com, υπεύθυνος  
επικοινωνίας: Λύγδας Αναστάσιος.

Εκπρόσωπος Τηλεφωνικών 
Πωλήσεων - Αθήνα

«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 

συνέχεια στη σελ. 16





Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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•Επειδή παρέχουμε συνεχή εκπαίδευση  
με καθημερινή υποστήριξη & καθοδήγηση 
•Επειδή προσφέρουμε κλίμα συνεργασίας  
& ομαδικότητας 
•Επειδή η συνέπεια στις πληρωμές με σταθερούς 
μισθούς & επιπλέον bonus είναι δέσμευσή μας 
•Επειδή επενδύουμε στον άνθρωπο και σχεδιάζουμε 
στρατηγικά την επαγγελματική του εξέλιξη

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

Επικοινώνησε μαζί μας:  
•Αποστολή βιογραφικού με την ένδειξη ΚΩΔ. 02 
στο e-mail: hr@mediatel.gr 
•Τηλέφωνο: 2142148000 (επιλογή 1)  
• Fax: 2142148090 
•Διεύθυνση εργασίας: Λ. Κηφισίας 125 - 127, 
Αμπελόκηποι (Cosmos Center - 3’ από στάση μετρό 
Πανόρμου).

 
Εκπρόσωποι Πωλήσεων - Αθήνα

Η TFB είναι μία εταιρεία ανάπτυξης πελατολογίου και 
προώθησης πωλήσεων με 20 έτη εμπειρία και προ-
σλαμβάνει για την στελέχωση νεοσύστατου τμήματος 
πωλήσεων εκπροσώπους πωλήσεων 8ωρης - 6ωρης 
- 5ωρης απασχόλησης οι οποίοι θα εργασθούν με 
αντικείμενο την προώθηση  υπηρεσιών με απόλυτα 
κατευθυνόμενο τρόπο.

Απαιτήσεις 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν  
τα ακόλουθα προσόντα: 
•Διαπραγματευτική ικανότητα και άνεση  
στην επικοινωνία 
•Απόφοιτος/η ΤΕΙ – ΙΕΚ 
•Η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση είναι επιθυμητή 
αλλά όχι απαραίτητη  
Η εταιρεία μας παρέχει στους εργαζόμενους  
τα παρακάτω: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό, πλήρη ασφαλιστική  
κάλυψη, και όλα το νόμιμα δώρα και επιδόματα  
(όχι ποσοστά) 
•Σταθερά μηνιαία bonus επίτευξης στόχων 
•Πρόσθετα εβδομαδιαία bonus απόδοσης 
•Σύγχρονο ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Συνεχής εκπαίδευση στην τεχνική των πωλήσεων  
•Εύκολη πρόσβαση - 50 μέτρα από το μετρό  
(στάση Άγιος Ιωάννης)  
Στείλετε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση: 
sales@tfb.gr. Τηλεφωνήστε για ραντεβού  
στο 211 1016350.

Ανώνυμη εκδοτική εταιρία με ηγετική θέση στο χώρο 
των νομικών& φορολογικών βιβλίων και των CD 
ROM, για τη στελέχωση του τμήματος πωλήσεων με 
έδρα την Αθήνα ζητά:

Telemarketing Agents - (Ένδειξη: TAG-08)

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη 
θέση 
•Απόφοιτος λυκείου 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Άνεση και ικανότητα στην επικοινωνία μέσω  
τηλεφώνου (θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία  
σε οργανωμένο call center) 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Ευελιξία σε εναλλασσόμενο ωράριο  
(πρωινές - απογευματινές βάρδιες)  
Προσφέρονται: 
•Σταθερό πακέτο αποδοχών 
•Ασφάλιση 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Δυναμικό & αναπτυσσόμενο εργασιακό περιβάλλον 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Μερική απασχόληση

Βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται με την 
αντίστοιχη ένδειξη υπ’ οψιν Κου Γουμενόπουλου 
στο e-mail: goumenopoulos@sakkoulas.gr, fax: 210 
3390075. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

PROMOTION-
MERCHANDISERS

Η WEST ΑΕ, που δραστηριοποιείται στο χώρο της 
προώθησης πωλήσεων, αναζητά:

Event Supervisors - Αθήνα

Χαρακτηριστικά υποψηφίων: 

•Ηλικία 18-35 ετών 
•Κάτοχοι ( ΙΧ) και moto 
•Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε οργάνωση  
και εποπτεία εκδηλώσεων 
•Οργανωτικές και ηγετικές ικανότητες 
•Διαθεσιμότητα για πλήρη ή μερική απασχόληση   
Παρέχονται: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Συνεχής ροή εργασίας 
•Σταθερή συνεργασία 

Οι ενδιαφερόμενες παρακαλούνται να αποστείλουν τα 
βιογραφικά τους με επισυναπτόμενη φωτογραφία 
προσώπου και ολόσωμη, αναγράφοντας τον κωδι-
κό (ES/V 001) μέσω e-mail: cv@westsa.gr

Ο πελάτης μας είναι εμπορική εταιρία στον κλάδο 
παιχνιδιών, και αντιπροσωπεύει επώνυμα brands. 
Στα πλαίσια της αποτελεσματικής λειτουργίας της 
εταιρίας, αναζητείται κατάλληλος/η υποψήφιος/α 
για να καλύψει άμεσα, την παρακάτω θέση με έδρα 
τη Θεσσαλονίκη και εμβέλεια τη Bόρεια Ελλάδα:

Merchandiser 
(κωδ MERT-15)

Το έργο: Η αποτελεσματική καθημερινή διαχείριση 
των προϊόντων στα σημεία προβολής και τα ράφια 
των καταστημάτων λιανικής στην περιοχή ευθύνης 
(Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία).

Προδιαγραφές θέσης: 
•Σπουδές σε διοίκηση επιχειρήσεων ή marketing, 
και επιμόρφωση σε θέματα merchandising 
•Απαραίτητη εμπειρία 2 ετών σε ανάλογη θέση 
merchandising, κατά προτίμηση στον κλάδο  
παιχνιδιών 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Excel) και αξιοποίησης 
τεχνολογίας πληροφορικής, 
•Ηλικία έως 30 ετών 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου β΄ κατηγορίας.  
Κατοχή ΙΧ αυτοκινήτου θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. 
•Δυνατότητα ταξιδιών και διανυκτερεύσεων  
κατά περίπτωση 
•Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτο περιβάλλον 
εργασίας, χωρίς χρονικές δεσμεύσεις 
•Άτομο ευγενικό, συνεργάσιμο, εργατικό  
και μεθοδικό 
•Επαγγελματισμός και προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται 
να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα 
(με φωτογραφία), αναγράφοντας των κωδικό της θέσης 
στο e-mail: careers@peopleatwork-hellas.gr. Όλες 
οι υποψηφιότητες λαμβάνουν απάντηση και αντιμετω-
πίζονται με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ 
Cocoon Urban Spa στην Αγία Παρασκευή ζητάει:

Receptionist / Πωλήτρια

Απαραίτητα προσόντα: 
•2ετής αποδεδειγμένη προϋπηρεσία  
σε γραμματειακή υποστήριξη ή/και πωλήσεις 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (και Excel) 
•Αναπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας  
και πελατοκεντρική αντίληψη 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Κέφι και καλή διάθεση  
Περιγραφή θέσης: 
•Υποδοχή και ξενάγηση πελατών 
•Πώληση προϊόντων, συνδρομών και υπηρεσιών 
•Αλληλογραφία με πελάτες και προμηθευτές 
•Παραγγελία προμηθειών 
•Προετοιμασία και σέρβις αναψυκτικών   
Προσφέρονται: 
•Πλήρης απασχόληση (5νθήμερο, 8ωρο,  
απογευματινές ώρες και Σάββατα) 
•Βασικός μηνιαίος μισθός συν ποσοστά πωλήσεων 
(ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ & όλα τα νόμιμα δώρα) 
•Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας 
•Εύκολη πρόσβαση (από το μετρό Νομισματοκοπείο) 
•Δωρεάν πρόσβαση σε γυμναστήριο   
Παρακαλούμε στείλτε CV στο e-mail: 
cocoonspa@hotmail.com με τον τίτλο 
RECEPTION.

Η NEF-NEF AE. ελληνική εταιρεία, με ηγετική θέση 
και παρουσία πάνω από 50 χρόνια στο χώρο των 
λευκών ειδών ζητά:

Πωλήτρια Λιανικής Πλήρους Απασχόλησης  
για το Εταιρικό Κατάστημα Νέας Σμύρνης

Προφίλ υποψηφίου: 

•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε κατάστημα λιανικής ή πολυκατάστημα 
•Απαραίτητο επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
•Επικοινωνιακός και μεθοδικός χαρακτήρας με 
πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας και έμφαση 
στην εξυπηρέτηση του πελάτη. 
•Ενδιαφέρον για τη μόδα και τη διακόσμηση σπιτιού 
•Γνώση στοιχείων ταμείου (τιμολόγια, δελτία  
αποστολής, πιστωτικά, αποδείξεις) 
•Καλή γνώση του αντικειμένου των λευκών ειδών 
επιθυμητή 
•Γνώσεις Η/Υ, αγγλικών.  
Παροχές: 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον και συνεχή  
εκπαίδευση 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Δυνατότητα εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
info@nef-nef.gr

 
Πωλητής /τρια - Διακοσμητής /τρια 

Χαλάνδρι, Αττική-Αθήνα

Περιγραφή: Η Cripe AE, που δραστηριοποιείται στο 
χώρο των υφασμάτων και της διακόσμησης, έχοντας 
ήδη καταγράψει μια επιτυχημένη πορεία 40 ετών, επι-
θυμεί να προσλάβει Πωλητή/τρια -Διακοσμητή/τρια 
για το κατάστημά της στο Χαλάνδρι.

Περιγραφή θέσης: 
•Εξυπηρέτηση πελατών λιανικής, αρχιτεκτόνων - 
διακοσμητών, ξενοδοχείων - ειδικά project 
•Ανάπτυξη νέου πελατολογίου και διατήρηση  
του ήδη υπάρχοντος 
•Ενασχόληση με παράπλευρες δραστηριότητες 
όπως social media, παρακολούθηση website.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στις πωλήσεις 
•Υψηλή αισθητική 
•Επικοινωνιακές- οργανωτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ικανότητα εργασίας υπό πίεση 
•Ευχάριστη προσωπικότητα, με διάθεση για γνώση 
και εργασία 
•Άριστη γνώση Η/Υ (word, Excel, Internet,  
διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας  
(γραπτά και προφορικά) 
•Δυνατότητα 6 ήμερης απασχόλησης  
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
(πλήρης απασχόληση) 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχές και υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης

Σημειώσεις: Θα προτιμηθούν βιογραφικά με φω-
τογραφία. E-mail αποστολής βιογραφικών: cv@
skywalker.gr. Περισσότερες πληροφορίες για την 
εταιρεία στο website: www.cripe.gr

Σύμβουλος Πώλησης 
για το Κατάστημά μας στο Ηράκλειο Κρήτης 

Κωδικός Θέσης: ΣΠΗρκ05052015

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

Απαριθμούμε 47 σημεία εταιρικής παρουσίας σε πα-
νελλαδικό επίπεδο και προσφέρουμε υψηλού επιπέδου 
εξυπηρέτηση σε 5000 πελάτες σε καθημερινή βάση.

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

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

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

Περιγραφή ρόλου / σύμβουλος πώλησης ηλεκτρο-
λογικού υλικού: O /η σύμβουλος πώλησης, θα έχετε 
την ευθύνη της εξυπηρέτησης των πελατών αλλά και 
της υποστήριξης τους μετά την πώληση. Η συνεχής 
βελτίωση των γνώσεων αποτελεσματικών τεχνικών 
πώλησης, προϊόντων, λειτουργιών, διαδικασιών και 
τιμολογιακής – εμπορικής πολιτικής της εταιρείας 
προτεραιότητες του εργασιακού, εντάσσεται στις άμεσες 
προτεραιότητες και απαιτήσεις του εργασιακού ρόλου.

Αναζητάμε: Υποψήφιο/α που πιστεύει και επενδύει 

στην προσωπική και επαγγελματική του ανάπτυξη, με 
προσανατολισμό στα αποτελέσματα. Ο ρόλος, απαιτεί 
πολύ καλή γνώση των προϊόντων και των τεχνικών 
πώλησης και εξυπηρέτησης των πελατών, καθώς 
και συμμετοχή σε όλες τις προωθητικές ενέργειες 
- καμπάνιες που υλοποιούνται αλλά και επίτευξη 
στοχοποιήσεων.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ ηλεκτρολογίας 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Ευχέρεια χρήσης πληροφοριακών συστημάτων 
•Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές  
ικανότητες 
•Ηλικία 22-35 και εμπειρία τουλάχιστον  
2 έτη σε αντίστοιχη θέση

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

Εάν σας ενδιαφέρει να εργαστείτε μαζί μας αποστεί-
λατε βιογραφικό με φωτογραφία στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: hr@kafkas.gr

 
Πωλήτρια Καταστήματος

Περιοχή: Αθήνα – Χαλάνδρι 
Τύπος απασχόλησης: Πλήρης απασχόληση  
Κωδικός θέσης εργασίας: ΠΚΠ 0414

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

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

Οι βασικές αρμοδιότητες περιλαμβάνουν: Εξυπη- 
ρέτηση των πελατών τόσο εντός του καταστήμα-
τος, όσο τηλεφωνικά και μέσω internet. Παροχή  
συμβουλών, εναλλακτικών προτάσεων και λύσεων 
που συνάδουν με τις ανάγκες κάθε πελάτη ξεχωριστά. 
Πώληση ειδών πληροφορικής, αναλωσίμων και υπη-
ρεσιών επισκευής και συντήρησης συσκευών. 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1-2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση. 
•Γνώσεις των προϊόντων πληροφορικής. 
•Ηλικία έως 28 ετών. 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, εργατικότητα 
και ομαδικό πνεύμα. 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην άψογη 
εξυπηρέτηση των πελατών.

Η E-GATE Ε.Π.Ε. προσφέρει ένα ολοκληρωμένο 
πακέτο αποδοχών (μισθό, ασφάλιση, bonus κ.λπ.), 
σύγχρονο, νεανικό και δημιουργικό περιβάλλον ερ-
γασίας, σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης στο πλαίσιο 
μίας δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρείας στο χώρο 
της πληροφορικής.

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

 
Η εταιρία Media Strom, ηγέτιδα στο χώρο της, ζητά 
να προσλάβει για τα καταστήματα λιανικής στο νομό 
Αττικής:

Σύμβουλους Πωλήσεων 
 (Κωδ. ΕΛ-421)

Τα καθήκοντα της θέσης είναι: H υλοποίηση πωλή-
σεων βάσει των στόχων του καταστήματος, η ποιοτική 
εξυπηρέτηση πελατών και η σωστή λειτουργία του 
καταστήματος βάση των εταιρικών οδηγιών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος λυκείου ή ΤΕΙ  
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας  
•Γνώση Η/Υ 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία στις πωλήσεις 
•Πολύ καλή επικοινωνιακή ικανότητα 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Επαγγελματική παρουσία & ήθος 
•Ηλικία έως 40 ετών  
Προσφέρουμε: 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Μισθός & bonus επί των πωλήσεων

Αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα ανα-
φέροντας τον κωδικό της θέσης (ΕΛ-421) στο fax: 

συνέχεια στη σελ. 18



ORLOFF SPA EXPERTS, an independent company specialized in spa consulting and spa management, 
is currently seeking to recruit professional for the position of:

Head Receptionist - Spa Therapist 
(Code: KHR) - Kos

Responsible for monitoring a team of spa therapists 
to deliver a luxury spa experience to hotel guests 
while achieving desired spa sales revenue targets.

Qualifications: 
•Degree in aesthetics and cosmetology 
or physiotherapy 
•Previous work experience in similar position 
with at least 3 year experience in a spa 
operation, preferably in a luxury boutique hotel 
or a spa resort 
•Totally fluent in Greek and English is mandatory 
•Third European language (French or German) 
will be considered as an asset 
•Computer literate 
•Solid skills of organization 
•Team work spirit 
•Strong sense of responsability & communication 
skills 
•Ability to learn quickly and master a demanding 
cosmetic brand 
•Well presented with a professional manner 
•Talent and motivation for sales development 
will be much appreciate  
Key responsibilities and attributes: 
•Planning of the staff schedule, supervision 

of the team, and with a hands-on approach, 
ensure efficient completion of required tasks. 
•Develop and form positive relationships 
with guests and team members, whilst 
remaining professional and service standard 
orientated at all times 
•Spa bookings, planning management 
•Inventories, orders 
•Budget and turnover objectives 
•On-going treatments training 
•Daily and monthly reporting  
The company offers: 
•a thorough and extensive initial training 
to international spa standards and spa brands 
•a competitive salary, an attractive package 
of benefits subject to performance, 
•accommodation, meals at the hotel, a friendly 
work environment 
•opportunities for career development within 
a dynamic group.

Please send a CV with photograph notifying the 
job announcement code to the following e-mail: 
m.sauliere@orloffspa.gr. All applications will be 
treated with strictest confidence.

International cosmetic company is looking for a:

Graphic Designer - Athens

INTERNATIONAL COSMETIC COMPANY

Fluency in English is a must.  
Objective of the role: 
•To provide high quality 
graphic design services 
& expert advice on all aspects 
of design within the parameters 
of company corporate identity. 
•Execute the creative 
requirements on a global level. 
•To provide key support 
to the channel sales managers 
and marketing executives 
providing support & guidance 
to deliver marketing plans 
in a timely manner. 
•To take responsibility 
for the creation of all visual 
design, including typography 
and visual concept. 
•To ensure an optimal 
and consistently excellent 
level of customer service 
is delivered to all internal 
and external customers who 
interact with the art division 
at any level.  
Key performance 
requirements and duties: 
•Creation of press or web 
ready artwork for in store 
campaigns, advertising, POS 
material, packaging and events 
and provide all deliverables 
within agreed timeframes. 
•Production of strong 

and compelling visual 
communications driven 
by innovative ideas & creative 
solutions to visually 
communicate company brand 
and creative vision to its 
defined audiences. 
•Work alongside the channel 
sales managers and marketing 
executives on an international 
scale to ensure strategic 
consistency with the corporate 
brand identity, product 
and collateral standards. 
•Ensure that style-guides 
are translated and created 
efficiently and effectively. 
•Design using industry 
standard software including 
but not limited to; Indesign, 
Photoshop, Illustrator 
and animation software. 
•Execution of design briefs 
with creative responsibility, 
passion & commitment in order 
to meet all agreed deadlines.  
Organization values 
and personal qualities 
to be demonstrated: 
•A passion for the organization 
and its employees 
•Integrity 
•Ethics 
•Approachability 
•Empathy and understanding 

•Motivation and drive 
to achieve the highest 
professional standards 
and results 
•Professional communication 
skills both written and verbal 
•High level of confidentiality 
at all times  
Core competencies: 
•Fluency in English is a must 
•Flexibility 
•Innovation 
•Teamwork 
•Leadership 
•Managing capability 
•Managing change 
•Managing customers 
•Organizational sensitivity 
•Planning and achieving 
management 
•Punctuality 
•Preferable, previous 
experience in cosmetics industry 
•Available to travel 
in international level
When responding, please include 
your resume, explain why you 
are a good fit & provide salary 
requirements. You must be willing 
to submit to a full background 
check upon applying for the job and 
to sign a confidentiality agreement 
as a condition of employment. 
Send your CV to the following 
e-mail: gdesignnap@gmail.com

Η Optimal HR Group, για λογαριασμό πελάτη της, εταιρίας συστημάτων καθαρισμού, αναζητά να προσλάβει:

Βοηθό Λογιστηρίου - Αθήνα
Κύριες αρμοδιότητες: 
Παροχή βοηθητικών εργασιών στα παρακάτω τμήματα: 
•Αποθήκη (καταχώρηση διακίνησης αποθεμάτων στους αποθ. χώρους) 
•Λογιστήριο (καταχώρηση παραστατικών στο μηχ/κο σύστημα SAP) 
•Order processing (καταχώρηση παραγγελιών και τιμολόγηση)  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η ΑΕΙ/ ΤΕΙ με κατεύθυνση λογιστικής 
•Γνώσεις γενικής λογιστικής & λογιστική αποθήκης 
•Εμπειρία 1-2 έτη σε αντίστοιχη θέση 
•SAP 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS office) και λογισμικά συστήματα διαχείρισης αποθηκών (W.M.S.) 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Ικανότητα αποτελεσματικής παρακολούθησης έργου και εστίασης στην ολοκλήρωσή του 
•Συντονισμός και διαχείριση 
•Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Συνέπεια 
•Πελατοκεντρικός προσανατολισμός  
Αποστολή βιογραφικών μέσω του link: http://goo.gl/VY9Z3F

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

Λογιστή Α’ Τάξης  
(HR 23358) - Αθήνα

Προσόντα: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ 
οικονομικής ή λογιστικής 
κατεύθυνσης 
•Μετ/χος τίτλος επιθυμητός 
•Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
τουλάχιστον πέντε (5) ετών 
•Γνώσεις σύνταξης 
ισολογισμού 
•Έμφαση στην λεπτομέρεια 
& οργανωτικότητα 

•Επικοινωνιακές ικανότητες 
& πνεύμα συνεργασίας 
•Ικανότητες διαχείρισης ομάδας 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας (γραπτά & προφορικά) 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
& επιθυμητή γνώση λογιστικών 
προγραμμάτων (Atlas) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις (άνδρες 
υποψήφιοι) 

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

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

Οδηγός Οχήματος Ι.Χ. (GRC/8334)  
(Περιοχή Διαμονής & Εργασίας: Κατερίνη ή Κοζάνη) 

(Διάρκεια Εργασίας: 1 Μήνας)

Σου αρέσει η οδήγηση και μιλάς καλά Αγγλικά; 
Τώρα μπορείς να εργαστείς στην εταιρία-ηγέτη του χώρου της χαρτογράφησης!

Ο πελάτης: Η ManpowerGroup, για λογαριασμό πελάτη της, παγκόσμιο ηγέτη στη χαρτογράφηση, αναζητά 
οδηγό οχήματος Ι.Χ. για τη συλλογή γεωγραφικών δεδομένων.

Ο ρόλος: Οδήγηση ειδικά εξοπλισμένου εταιρικού αυτοκινήτου, σε προδιαγεγραμμένες περιοχές, ώστε ο 
ηλεκτρονικός εξοπλισμός να συλλέξει τα γεωγραφικά δεδομένα που στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν 
για τη δημιουργία χαρτών.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Διαθέτει άδεια οδήγησης Β΄κατηγορίας χωρίς ποινές. 
•Γνωρίζει καλά αγγλικά 
•Είναι σοβαρός και προσεκτικός οδηγός. 
•Διαθέτει επαγγελματισμός & σοβαρότητα.  
Πακέτο αποδοχών: 
•Ικανοποιητικός μηνιαίος μισθός 
•Εταιρικό αυτοκίνητο (μόνο για τις ανάγκες της εργασίας) 
•Κινητό 
•Tablet 
•Κάλυψη εξόδων κίνησης  
Αποστολή βιογραφικών μέσω του link: http://goo.gl/anz0qr

Hardware Design Engineer
Περιγραφή: Η εταιρεία EMPELOR με μακροχρό-
νια εμπειρία σε αγορές υψηλής ασφαλείας και 
στον πολύ ευαίσθητο τομέα της τεχνολογίας των 
πληροφοριών αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα και 
λύσεις, που κάνουν τα κινητά μέσα επικοινωνίας 
ασφαλέστερα στη χρήση.

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

Hardware design engineer: The position requires 
the design and development of state-of-the-art 
portable devices, with analog and digital circuitry. 
The successful candidate will participate in the 
complete hardware development cycle from design 
to documented release in system architecture, CAD/
CAM PCB design, prototype test and evaluation.

Απαιτήσεις 
Απαραίτητα προσόντα: 
•University degree in electrical/electronics 
engineering (or physics with MSc in electronics) 
•Proven experience in system design, digital and 
analog design and complex system integration 

•Familiarity with digital and analog electronic 
measurements (Oscilloscopes, logic analyzers) 
•Familiar with Cadsoft Eagle for CAD/CAM PCB 
design. 
•Bluetooth classic and LE technology 
•WiFi technology 
•Ικανότητες στην επικοινωνία, ευελιξία,  
μεθοδολογία, αποτελεσματικότητα,  
και στο ομαδικός χαρακτήρας 
•Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία  
στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα  
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα: 
•Postgraduate studies on a relevant technical 
area 
•Familiarity with modelling & simulation tools 
(MATLAB/Simulink, RF Simulation tools) 
•Experience in RF design (Antennas, 
transceivers, etc.) 
•Familiarity with software programming  
using ATMELs processors. 
•Γραπτή και προφορική επικοινωνία  
στη Γερμανική γλώσσα 
•Γνώσεις ασφάλειας συστημάτων, ηλεκτρονικών 
πιστοποιητικά, smartcards  
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν  
το βιογραφικό τους σημείωμα με e-mail  
στο: career@empelor.com



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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210 3482899 τηλ: 210 3482900, e-mail: personel@
mediastrom.gr υπ’ όψιν: διεύθυνσης ανθρώπινου 
δυναμικού. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται εμπιστευ-
τικές και θα απαντηθούν εφόσον ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της θέσης.

 
 Πωλήτρια Καταστήματος

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

Προσόντα: 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών  
σε αντίστοιχη θέση 
•Γνώση παιδικού ενδύματος και ειδών  
βρεφανάπτυξης 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και χειρισμό Η/Υ 
•Θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν η γνώση Γαλλικών  
Προσφέρονται: 
•Ευχάριστο & φιλικό περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@orchestrahellas.gr, fax: 210 9887829  
αναγράφοντας τον κωδικό sales.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Για λογαριασμό πελάτη μας, μεγάλης εταιρίας που 
δραστηριοποιείται στα συστήματα σκίασης με έδρα 
την Ανατολική Θεσσαλονίκη αναζητούμε:

Στέλεχος Πωλήσεων - Πωλητής 
(Κωδ. Θέσης: 26084/14)

Αρμοδιότητες:  
•Ανάπτυξη πωλήσεων μέσω επισκέψεων  
σε πελάτες (B2B) 
•Διαχείριση και ανανέωση υπάρχοντος πελατολογίου 
•Εύρεση νέων πελατών 
•Ενημέρωση πελατών για νέα προϊόντα 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•Εντοπισμός & επίλυση προβλημάτων 
•Παρακολούθηση ανταγωνισμού & τάσεων αγοράς 
•Ανάπτυξη μεριδίου αγοράς 
•Επίτευξη στρατηγικών & εμπορικών στόχων 
•Δυνατότητα συχνών μετακινήσεων σε όλη  
την Ελλάδα  
Προσόντα:  
•Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση 
•Άριστη γνώση Αγγλικών & Η/Υ 
•Άριστες επικοινωνιακές, οργανωτικές  
και διοικητικές ικανότητες 
•Δυνατότητα αντίληψης των «αναγκών» του πελάτη 
•Προσαρμοστικότητα & ικανότητα εργασίας  
υπό πίεση 
•Άδεια οδήγησης  
Προσωπικά χαρακτηριστικά:  
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Ευχάριστη επικοινωνία 
•Πνεύμα ομαδικής εργασίας 
•Άριστες διαπραγματευτικές ικανότητες  
Η εταιρία προσφέρει:  
•Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με την αξιολόγηση 
επιλογής 
•Μεταβλητές αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Εταιρικό αυτοκίνητο  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@cosmoshellas.com

 
Στελέχη πωλήσεων & ανάπτυξης εργασιών, στη 
δουλειά που προσφέρει κύρος και προοπτικές, στο 
εταιρικό δίκτυο της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Το μέγεθος και η πρωτοκαθεδρία της  ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣ-
ΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης, σε 
συνδυασμό με την εμπειρία, και την ικανότητα των 
στελεχών της επιθεώρησής μας από το 1981, εγγυούνται 
μια λαμπρή και σίγουρη επαγγελματική σταδιοδρομία, 
με μόνη προϋπόθεση την ποιοτική και μεθοδική εργασία. 
Σας καλούμε να γνωριστούμε και να αποφασίσουμε 
εάν τηρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, να 
αποτελέσετε και εσείς μέλη του εταιρικού δικτύου 
πωλήσεων της εθνικής ασφαλιστικής του ομίλου της 
Εθνικής Τράπεζας.

Οι υποψήφιοι συνεργάτες: 
•θα εκπαιδευτούν με βάση τις οδηγίες και το πρό-
γραμμα εκπαίδευσης της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ, 
προκειμένου να πιστοποιηθούν σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία,  
•θα ενταχθούν σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο 
γραφείο πωλήσεων εταιρικού δικτύου, με προοπτική 

εξέλιξης στις συμβουλευτικές πωλήσεις αλλά και 
στην ανάπτυξη ομάδων

Νομός Αττικής-Αθήνα-Δυτικά Προάστια  
(Περιστέρι, Ίλιον, Χαϊδάρι)

Προϋποθέσεις συνεργασίας: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/απολυτήριο λυκείου 
•Ηλικία 25 ετών και άνω 
•Ικανότητα επικοινωνίας, κοινωνικότητα,  
ομαδικό πνεύμα 
•Μεταφορικό μέσο (επιθυμητό) 
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ, Αγγλική γλώσσα 
•Προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων (επιθυμητή) 
•Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις (άνδρες)  
Υποστήριξη: 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας  
από την κορυφαία ασφαλιστική εταιρία 
•Εκπαίδευση επιπέδου σε συνεργασία με  
εξειδικευμένους διεθνείς οργανισμούς (LIMRA) 
•Καθημερινή εποπτεία και υποστήριξη στην αγορά 
από έμπειρα στελέχη της επιθεώρησης 
•Προοπτικές υψηλού εισοδήματος με βάση  
την παραγωγικότητα και την εργατικότητα 
•Δυνατότητα ένταξης σε πρόγραμμα  
χρηματοδότησης και αμοιβών bonus 
•Ένταξη σε ομαδικό ασφαλιστήριο υγείας  
και συνταξιοδότησης (με προϋποθέσεις) 
•Επιβράβευση με συμμετοχή σε συνέδρια  
και ταξίδια αναψυχής

Ο στόχος μας είναι: Να δημιουργήσει πετυχημένους 
και αξιόπιστους επαγγελματίες που θα ηγηθούν τα 
επόμενα χρόνια στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: doussas@yahoo.
com. Υπεύθυνη επικοινωνίας κα Μπίρη Γεωργία, 
τηλ: 6945 373756.

 
Εταιρία με έδρα στην Αθήνα, ζητάει:

Στέλεχος Πωλήσεων

Για το υποκατάστημά της στην Πάτρα με αποδεδει-
γμένη εμπειρία στον κλάδο τροφίμων για αρτοποιεία 
και ζαχαροπλαστεία.  
•Απαραίτητες γνώσεις Αγγλικής. 
•Επιθυμητό πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
•Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώ-
ματος αυτοκινήτου.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
cv@skywalker.gr αναγράφοντας τον τίτλο της θέσης.

H ΛΑΙΟΝ ΕΛΛΑΣ AE επίσημος έμπορος RENAULT 
ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Πωλητή - Αθήνα

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΑEI, TEI 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 3-5 ετών  
σε ανάλογη θέση 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Καλή γνώση Η/Υ και Microsoft Office 
•Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιο-
γραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@lion.com.gr, αναφέροντας 
τον κωδικό της θέσεως (κωδ. SALES0415). Όλες 
οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Hotelising*: With in depth knowledge of the travelers’ 
behavior, their needs and requirements and their 
spending power, we provide a 360 degree sales support 
to hotels whether it is in the form of OTA management, 
channel management, revenue management or 
destination promotion among many more.

Hotelising* is asking for a sales executive, based 
on its offices in Athens (permanent position).

Sales Executive

General responsibilities include: 
•Manage OTA’s extranets in terms of content/ 
availability/ pricing 
•Monitor competitor performance 
•Create various reports as to revenue, statistics, 
etc. 
•Handle daily correspondence 
•Process reservation requests if necessary  
and respond in a highly professional manner 
•Ensure all incoming calls are answered promptly 
and politely 
•Show complete product knowledge and 
understand rate structure 
•Help develop hotel room revenue  
and achieve goals 

•Identify new contacts, develop sales leads,  
and respond to sales opportunities in order  
to maximize revenue 
•Maintain accurate files and reports 
•Maintain effective communication with other 
departments, hotel owners and partners  
Qualification standards: 
•Bachelor’s degree or equivalent within  
the hospitality field 
•Excellent knowledge of Greek and 
EnglΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙish 
•A minimum of 3 years of work experience  
in reservations or sales department in hotels 
•Advanced knowledge of MS Excel 
•Attention for details 
•Able to work under pressure 
•Accurate and result driven  
Please send your C.V. with a recent photo at the 
following e-mail: info@hotelising.com

Η DOT IMAGING δραστηριοποιείται στο χώρο της 
έντυπης επικοινωνίας και ψηφιακών εκτυπώσεων 
μικρού και μεγάλου μεγέθους και αναζητά:

Πωλητή για Άμεση Πρόσληψη - Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Δραστήρια και δυναμική προσωπικότητα με άνεση 
στις πωλήσεις 
•Τουλάχιστον δύο χρόνια προϋπηρεσία στο χώρο 
της ψηφιακής εκτύπωσης ή διαφήμισης 
•Ικανότητα αντίληψης & διαπραγμάτευσης 
•Επαγγελματισμός, διάθεση ανάληψης ευθυνών, 
συνέπεια, ευελιξία, ομαδικό πνεύμα 
•Ικανότητα προγραμματισμού και υλοποίησης έργων 
•Πάθος και ενθουσιασμό για επίτευξη στόχων 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ, κυρίως των εφαρμογών 
MS office 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ  
Προσφέρονται: 
•Σταθερός μισθός και ασφάλιση 
•Bonus επίτευξης στόχων 
•Πολύ καλές συνθήκες εργασίας 
•Εταιρικό κινητό τηλέφωνο 
•Συνεχή εκπαίδευση  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
info@dotimaging.gr, website: www.dotimaging.gr

 
Allianz - το μεγαλύτερο χρηματοοικονομικό και ασφα-
λιστικό της γραφείο ανοίγει νέες θέσεις εργασίας:

Στελέχη Πωλήσεων - Aθήνα

Προφίλ υποψηφίου: 
•Ευελιξία - προσαρμοστικότητα και ομαδικό  
πνεύμα εργασίας 
•Ευχέρεια στις δημόσιες σχέσεις 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Εκπαίδευση: πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ επιθυμητό  
(αλλά όχι απαραίτητο)  
Προσφέρονται: 
•Σταθερές μηνιαίες αποδοχές 
•Ελκυστικό πακέτο αμοιβών (προμήθειες, bonus) 
•Ευκαιρία δυναμικής εξέλιξης καριέρας 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας  
Βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται  
στο e-mail: bra0403@allianz.gr

 
Μεγάλος όμιλος αναζητά δυναμικά άτομα για τη:

 Στελέχωση Νέου Τμήματος Πωλήσεων

Προσόντα: 
•Ηλικία 25-45 ετών 
•Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία (για άνδρες) 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Επιπλέον τίτλοι θα εκτιμηθούν 
•Εργασιακή εμπειρία  
Προσφέρονται: 
•Υψηλές αμοιβές 
•Συνεχής επιμόρφωση 
•Δυνατότητες εξέλιξης  
Υπεύθυνος αξιολόγησης υποψήφιων:  
Δ. Τζουγανάτος, τηλ: 210 9093030.

ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Assistant Product Manager Medical – Αθήνα

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

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει: 
•Πτυχίο ανωτάτης σχολής, 25 -35 ετών  
με φιλοδοξία καριέρας στο marketing 

•Γνώση ανάλυσης της αγοράς (market analysis) 
και κατάστρωσης marketing plan για την εισαγωγή 
νέας ομάδος προϊόντων στην Ελληνική αγορά. 
•Επίβλεψη επίτευξης στόχων του marketing plan 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Δυναμική και οργανωτική προσωπικότητα 
•Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Συστάσεις απαραίτητες  
Η εταιρία προσφέρει:  
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Μισθό αναλόγως προσόντων 
•Συνεχή off-the-job και on-the-job εκπαίδευση 
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη αγορά 
•Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρία  
Πενθήμερη εργασία, από 09:00 έως 18:00,  
περιοχή Νέας Κηφισιάς

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

 
Η BODYFARM HELLAS AEBE - ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΛΛΥ-
ΝΤΙΚΑ ζητά να προσλάβει:

Υπεύθυνο Πωλήσεων 
για Φαρμακεία (SB) - Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία πωλήσεων στο χώρο του φαρμακείου – 
τουριστικών καταστημάτων, τουλάχιστον 4 ετών 
•Απολυτήριο λυκείου (πτυχίο ΤΕΙ, ΑΕΙ επιθυμητά) 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Έντονη διάθεση μάθησης & επίτευξης  
υψηλών στόχων 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Ηλικία έως 45 ετών  
Περιγραφή θέσης: 
•Παραγγελιοληψία 
•Καταγραφή ενεργειών ανταγωνισμού 
•Εφαρμογή πλανογραμμάτων 
•Ανάπτυξη πελατολογίου 
•Διαπραγμάτευση, δημιουργία και έλεγχο  
των σημείων προβολής και των stands 
•Εξασφάλιση καλής εικόνας και εμφάνισης  
των προϊόντων 
•Ενημέρωση - επικοινωνία για εταιρικές ενέργειες  
Προσφέρονται: 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Κινητό 
•Ένα δυναμικό και φιλικό περιβάλλον εργασίας,  
με δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: marketing@
bodyfarm.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απο-
στείλουν το βιογραφικό τους αναγράφοντας απα-
ραιτήτως τον κωδικό της θέσης.

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η C&P MEDICALS δραστηριοποιείται στο χώρο των 
ιατρικών ειδών με ταχύτατη ανοδική πορεία που 
οφείλεται στη δυναμικότητα και στην εξειδίκευση 
των στελεχών της.

Ιατρικός Επισκέπτης
Περιοχές: 
•Ν. Ηλείας  
Απαιτούνται: 
•Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα  
με ικανότητες επικοινωνίας. 
•Προσανατολισμό στην επίτευξη ποιοτικών  
και ποσοτικών στόχων 
•Φιλοδοξία και εργατικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Άριστη γνώση Η/Υ (Microsoft office/Windows)  
και Αγγλικών (Επίπεδο Lower) 
•Εμπειρία σε πωλήσεις και σπουδές στο χώρο  
της υγείας θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν. 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Προσφέρονται: 
•Μισθός και bonus παραγωγικότητας 
•Εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, tablet 
•Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών στo e-mail: info.cpmed@
gmail.com. Πληροφορίες: www.cpmed.gr

ΙΑΤΡΟΙ
Από τoν όμιλο Figura ζητούνται:

Ιατροί Δερματολόγοι ή Πλαστικοί Χειρουργοί 

Για τα καταστήματα Θεσσαλονίκης για πλήρη  
ή μερική απασχόληση με άριστες συνθήκες  
εργασίας και προοπτικές εξέλιξης. 



H BETA CAE Systems, ανώνυμη εταιρία εξέλιξης συστημάτων λογισμικού για τον υπολογισμό μηχανο-
λογικών κατασκευών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, κατέχει σήμερα δεσπόζουσα θέση, στον τομέα της, στη 
διεθνή αγορά. Με θυγατρικές εταιρίες στη Σουηδία και την Ιταλία καθώς και αντιπροσώπους στη Γερμα-
νία, Γαλλία, Αγγλία, Σουηδία, Αμερική, Ιαπωνία, Κορέα, Κίνα και Ινδία, έχει πελάτες σε όλο τον κόσμο, 
οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη μελέτη και κατασκευή αυτοκινήτων, μονοθεσίων F1, αεροπλάνων, 
τραίνων, πλοίων, βαρέων οχημάτων και γενικότερα μηχανολογικών κατασκευών.

Σήμερα η BETA CAE Systems SA ανήκει στις κορυφαίες εταιρίες της Ελλάδος. Η εταιρία εξελίσσει και 
προωθεί προγράμματα για εφαρμογές πεπερασμένων στοιχείων στις περιοχές στατικής, δυναμικής, 
σύγκρουσης, ακουστικής, άνεσης και αεροδυναμικής των οχημάτων ή άλλων κατασκευών. H BETA 
CAE Systems στεγάζεται σε ιδιόκτητους χώρους 4.000τμ. στο Κάτω Σχολάρι, 25 χλμ., από το κέντρο της 
Θεσσαλονίκης. Σύντομα οι εγκαταστάσεις της εταιρίας θα επεκταθούν σε σύνολο 8.500τμ.

Οι περίπου 200 συνεργάτες της BETA CAE Systems είναι μηχανικοί (μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, πολι-
τικοί), μαθηματικοί και πτυχιούχοι πληροφορικής, ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης, με διάθεση για 
συνεχή διεύρυνση των γνώσεών τους. Εσωτερικά προγράμματα εκπαίδευσης και συμμετοχή σε διεθνή 
συνέδρια και σεμινάρια, συμβάλλουν στη διαρκή επιμόρφωση των συνεργατών της εταιρίας. Ψάχνουμε 
για νέους και νέες με πάθος για τη μηχανολογία, τις υπολογιστικές μεθόδους και την ομαδική δουλειά, 
που θα αποτελέσουν τους νέους μας συναδέλφους. Η BETA CAE Systems προσβλέποντας στην αρμονική 
συνεργασία των ανθρώπων της, εντός και εκτός εργασίας, ενθαρρύνει και χρηματοδοτεί κοινωνικές, 
πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες μεταξύ των συνεργατών της.

Software Testing Engineer 
(ST-ENG-15) - Athens

Η εταιρία μας αναπτύσσει και-
νοτόμες τεχνολογίες στον τομέα 
του Computer Aided Engineering 
επενδύοντας στους μηχανικούς 
της οι οποίοι αποτελούν και το 
πολυτιμότερό της κεφάλαιο.

Ψάχνουμε για εργατικούς και 
δραστήριους νέους και νέες με 
ομαδικό πνεύμα, που θα ενισχύ-
σουν τις διαδικασίες διακρίβωσης 
του λογισμικού και θα συμβάλουν 
στη βελτίωση της ποιότητας των 
προϊόντων μας.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού 
ή άλλου συναφούς τμήματος 
Πολυτεχνικής σχολής. 
•Γνώσεις υπολογιστικών 
μεθόδων, πεπερασμένων 
στοιχείων κλπ. 
•Γνώσεις συστημάτων CAD 
ή CAE. 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας, σε γραπτό 
και προφορικό λόγο. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις.  
Προσόντα που θα 
συνεκτιμηθούν: 
•Γνώσεις χρήσης των προϊόντων 
της εταιρίας. 
•Σπουδές εξειδίκευσης 
στην υπολογιστική μηχανική. 
•Γνώση της Γερμανικής, 

Γαλλικής ή άλλων ξένων 
γλωσσών, σε γραπτό 
και προφορικό λόγο. 
•Γνώσεις προγραμματισμού Η/Υ. 
•Ευχέρεια ταξιδιών 
στο εξωτερικό. 
•Δυνατότητα οδήγησης 
αυτοκινήτου στο εξωτερικό.  
Περιγραφή της θέσης: 
Ο μηχανικός διακρίβωσης 
ποιότητας λογισμικού 
ασχολείται κυρίως με: 
•τη διακρίβωση της σωστής 
λειτουργίας και επιδόσεων 
του λογισμικού, σύμφωνα 
με τις προδιαγεγραμμένες 
απαιτήσεις, 
•ανάπτυξη και συντήρηση 
μεθόδων & εργαλείων ελέγχου 
ποιότητας, 
•την εκτέλεση συγκριτικών 
δοκιμασιών επίδοσης των 
προγραμμάτων (benchmarks), 
μεταξύ διαφορετικών εκδόσεων 
και πλατφορμών, 
•αναφορά και τεκμηρίωση 
θεμάτων προς βελτίωση 
•Το σύνολο σχεδόν 
της προφορικής και γραπτής 
επικοινωνίας καθώς & η τεχνική 
τεκμηρίωση γίνονται 
στα Αγγλικά. 
•Ο μηχανικός διακρίβωσης 
ποιότητας λογισμικού 
αναφέρεται σε συνάδελφους 

μηχανικούς με εμπειρία 
και γνώση του αντικειμένου.  
Προσφέρονται: 
•Σχέση εξαρτημένης εργασίας 
μετά από τετράμηνη αξιολόγηση. 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών. 
•Άριστες συνθήκες εργασίας. 
•Σύγχρονος και διαρκώς 
ανανεούμενος εξοπλισμός 
(hardware και software). 
•Συνθήκες ομαδικής 
και δημιουργικής εργασίας. 
•Διεθνής ταξιδιωτική ασφάλιση 
κατά τα επαγγελματικά ταξίδια. 
•Πρόσθετη ασφάλεια υγείας 
και ατυχήματος. 
•Συνεχόμενη εκπαίδευση 
σε νέες τεχνολογίες σχετικές 
με το αντικείμενο. 
•Σνακς, ροφήματα 
& μεσημεριανό φαγητό, 
παροχή της εταιρίας. 
•Λεωφορείο για τη μεταφορά 
του προσωπικού. 
•Ευέλικτο ωράριο, με πλήρη 
σεβασμό των δικαιωμάτων  
ου εργαζομένου.

Υποβάλετε πλήρες βιογραφικό ση-
μείωμα και αναλυτική βαθμολογία 
αναφερόμενοι στον κωδικό της 
θέσης (ST-ENG-15), μέσω του 
παρακάτω link: https://carees.
beta-cae.gr. Δεκτές αιτήσεις μέ-
χρι 15 Μαΐου 2015. Η εταιρεία πετρελαιοειδών REVOIL ΑΕΕΠ επιθυμεί να προσλάβει:

Προϊστάμενο Marketing  
(έδρα Βάρη) - (Κωδ. Θέσης REV64)

Προφίλ εταιρείας: Η REVOIL είναι μία δυναμικά 
αναπτυσσόμενη εταιρεία πετρελαιοειδών στην 
Ελληνική αγορά. Είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Α. και 
κατέχει μερίδιο αγοράς άνω του 9% με δίκτυο 535 
πρατηρίων. Στόχος της εταιρείας είναι η συνεχής 
ανάπτυξη με καινοτομία, πρωτοπορία και σεβασμό 
στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Σχεδιασμός και υλοποίηση διαφημιστικών 
και προωθητικών προγραμμάτων & ενεργειών 
•Κατάρτιση προγραμμάτων βελτίωσης της εικόνας 
των πρατηρίων Revoil 
•Ανάλυση αγοράς και παρακολούθηση 
ανταγωνισμού 
•Επιλογή & σύνταξη υλικού για το εταιρικό website 
•Ανάπτυξη σχέσεων και διενέργεια συστηματικών 
και προγραμματισμένων επαφών με φορείς 
των media και της αγοράς. 
•Διαχείριση και ανάπτυξη των εταιρικών social 
media σε όλες τις πλατφόρμες των μέσων 
ενημέρωσης  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Δυναμική προσωπικότητα, με ομαδικό πνεύμα 

και ικανότητα οργάνωσης, ελέγχου & διαχείρισης 
προτεραιοτήτων 
•5 έτη και άνω εμπειρία στo marketing 
κατά προτίμηση στον κλάδο FMCG. 
•Προϋπηρεσία ως brand manager θα εκτιμηθεί 
ως επιπλέον προσόν 
•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 
•Ηλικία έως 35 ετών  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ευκαιρίες συνεχούς ανάπτυξης και εκπαίδευσης 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητες εξέλιξης σε ένα δυναμικά 
αναπτυσσόμενο περιβάλλον 
•Laptop, κινητό 
•Ομαδικό πρόγραμμα νοσοκομειακής 
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης  
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: hr@revoil.gr

HR Executive
H Human Resources Expertise, HRM consulting, coaching, training, αναζητεί HR Executive, για δυναμικό 
και καινοτόμο όμιλο ξενοδοχείων με έδρα την Αθήνα.

Ο/Η ιδανική υποψήφιος/α είναι απόφοιτος ΑΕΙ με εμπειρία τουλάχιστον 3-5 έτη σε αντίστοιχο ρόλο 
ιδανικά στον τουριστικό κλάδο. Είναι απαραίτητη η επιτόπου παρουσία του/της στα ξενοδοχεία στη δι-
άρκεια της σεζόν και συγκεκριμένα στην Κρήτη.

Αρμοδιότητες: Προσέλκυση και επιλογή προσωπικού, παρακολούθηση και εξασφάλιση της επίτευξης 
των στόχων HR που έχουν ήδη τεθεί, όπως το πρόγραμμα εσωτερικής επικοινωνίας και εκπαίδευσης, 
υποστήριξη των στελεχών και του ανθρώπινου δυναμικού, συνεργασία με διοίκηση και δ/ντες των 
ξενοδοχείων.

Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε προγενέστερη εμπειρία επί των ανωτέρω καθώς και στην αποτελεσμα-
τικότητα του/της υποψηφίου στις συγκεκριμένες εργασίες.

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο e-mail: rec@hre.gr με κωδικό HRB, 
Human Resources Expertise, HRM Consulting, Business and Executive Coaching, Training, 90, Kifisias 
Avenue, 151 25 Athens, Greece. Tel: +302108764831, +302108160255, website: www.hre.gr. “We 
take care of the people who take care of your business”.

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ - Η ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ αναπτύσσει, εμπορεύεται και διακινεί τα πιο δυνατά 
brands βιομηχανικών εργαλείων εντός και εκτός Ελλάδος. Με το πολύ καλό της δίκτυο πωλήσεων 
Ελλάδος εξυπηρετεί 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 την 
στιγμή στην λίστα με τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες του κλάδου. Ζητεί για το υπερσύγχρονο 
κέντρο διανομής της στον Ασπρόπυργο:

Υπεύθυνο Αποθήκης (Y.Α.K)
Περιγραφή θέσης: 
•Αναφέρεται στον προϊστάμενο αποθήκης 
και είναι υπεύθυνος διεκπεραίωσης όλων 
των διαδικασιών της βάρδιας του.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 3 ετών σε ανάλογη θέση σε κέντρο 
διανομής μεγάλης εταιρείας ή εταιρείας 3PL 
•Απαραίτητη πολύ καλή γνώση χειρισμού WMS 
κατά προτίμηση Mantis και χειρισμού εξοπλισμού 
κέντρου διανομής 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ επιθυμητό 
•Άνεση στον προφορικό και στο γραπτό λόγο 
και πολύ καλές οργανωτικές και διοικητικές 
ικανότητες 

•Όρεξη για σκληρή δουλεία και ευχέρεια εργασίας 
σε απαιτητικό περιβάλλον. 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.  
Παροχές: 
•Μισθός ανάλογα με τα προσόντα του υποψήφιου 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης

Επικοινωνία: 9,5 χλμ Παράδρομος Αττικής Οδού, 
έξοδος 4, Θέση Ρουπάκι Ασπρόπυργος, e-mail: 
Cv3@fournarakis.gr (απαραίτητη η αναγραφή του 
κωδικού θέσης). Αποστολή βιογραφικών μόνο 
από όσους διαθέτουν τα ζητούμενα προσόντα.

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

Formulation Development Scientist 
based in Athens, Greece

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

Key responsibilities: 
•Designs and conducts pre-formulation, 
formulation development, process development, 
process optimization, scale-up and clinical 
manufacturing on assigned projects with 
the scope to achieve a patent-non  infringing, 
robust and commercially viable formulation 
•Designs and implements strategies for 
formulation development and contributes 
to solving complex problems 
•Supports projects from development 
to commercial scale up and also the technical 
transfer to the in-house or contract commercial 
manufacturing site 
•Designs and conducts pre-formulation 
and formulation trials 
•Participates in the manufacture of validation 
batches 
•Participates in discussions for the developmental 
progress and the relative results in case of 
contract development activities 
•Contributes to the data collection, evaluation 
& dossier compilation of formulation related parts 
•Contributes to the responses to deficiency 
letters received by authorities or clients relative 

to the formulation activities 
•Writes or contributes to the writing 
of development pharmaceutics reports, master 
formulas, batch records, manufacturing 
and packaging instructions, stability protocols, 
and any other necessary reports/documents 
associated with the formulation activities 
•Contributes to the design of stability studies 
and specifications for new products and liaises 
with analytical development team to evaluate 
trends and improvements 
•Writes or contributes to the writing of formulation 
SOPs, change controls and deviations  
Job qualifications & requirements: 
•University degree in chemistry or chemical 
engineering or pharmaceutical studies 
•3 years’ experience in a similar  
work environment 
•Excellent knowledge and handling of both 
verbal and written English language 
•Good knowledge of MS Office suites (Word, 
Excel, Power Point, Outlook) 
•Ability to work accurately in a busy 
and demanding environment, adhering to strict 
deadlines/timescales  
This is a full-time position.

Only candidates meeting the criteria above will be 
contacted. Candidates are kindly requested to send 
their CV to the following e-mail: hr@rontis.com
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Villa Manager 

για Βίλα στη Σκιάθο

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Τρία χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανωτάτης τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας  
και μίας δεύτερης γλώσσας 
•Γνώση χρήσης Η/Υ και ξενοδοχειακών  
προγραμμάτων 
•Προϋπηρεσία απαραίτητη σε guest relations / 
reservations/ front office 
•Μεταφορικό μέσο θα ληφθεί υπόψη. 
•Yψηλές δεξιότητες στη φροντίδα των πελατών. 
•Επικοινωνιακός και ευχάριστος χαρακτήρας
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων - προϋπηρεσίας. 
•Διαμονή. 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας. 
•Ευκαιρίες για περαιτέρω εξέλιξη.
Για αποστολή βιογραφικού απαραίτητη  
μία ευκρινής πρόσφατη φωτογραφία  
στο e-mail: hr@tresorhotels.com

 
Η εταιρεία AKS HOTELS, που διαθέτει 5 ξενοδοχεία, 
στα πλαίσια της υποστήριξης των δύο μονάδων της 
στο Πόρτο Χέλι Αργολίδας ζητεί προσωπικό για 
την κάλυψη της παρακάτω θέσης:

Υπάλληλος Υποδοχής

Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει να: 
•Είναι απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Γνωρίζει άριστα την Ελληνική και Αγγλική 
γλώσσα, γνώση άλλης επιπλέον γλώσσας  
θα θεωρηθεί προσόν. 
•Έχει ικανότητα άριστης επικοινωνίας  
με τους πελάτες 
•Έχει πείρα και γνώση μηχανογραφικών  
συστημάτων υποδοχής
Προσφέρονται ανταγωνιστικά πακέτα αποδοχών 
και άριστο περιβάλλον εργασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστεί-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα στo e-mail: 
t.aggelis@akshotels.com ή στο φαξ: 27540 53410 
υπ’ όψιν διευθυντή ξενοδοχείου (θα τηρηθεί από-
λυτη εχεμύθεια).

 
Το ξενοδοχείο πολυτελείας Saint John Hotel 
Villas & Spa στον Άγιο Ιωάννη Μυκόνου, ζητά 
επαγγελματίες με ανάλογα προσόντα και εμπειρία 
για να στελεχώσουν το δυναμικό του ξενοδοχείου 
και να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου 
στους φιλοξενούμενούς μας. Για την καλοκαιρινή 
περίοδο 2015, ζητάμε:

Concierge

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

 
Το ξενοδοχείο Πέτρα & Φως Boutique Hotel & 
Spa στο Οίτυλο Λακωνίας ζητά να προσλάβει:

Υπάλληλο Υποδοχής 
(Receptionist)

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η σχολής τουριστικών επιχειρήσεων, 
Ελλάδος ή του εξωτερικού 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών  
σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση Η/Υ
Επιθυμητά προσόντα: 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Νοοτροπία εξυπηρέτησης 
•Επικοινωνιακές δεξιότητες 

•Ευγενική και ευχάριστη συμπεριφορά 
•Βασικές γνώσεις ξενοδοχειακής νομοθεσίας 
•Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
skarangeli@petrakaifos.gr

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

Καμαριέρες

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχείο 5 αστέρων 
•Απόφοιτος/η σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Γνώσεις Η/Υ και ξενοδοχειακών προγραμμάτων 
(κατά προτίμηση Fidelio) 
•Ικανότητες πωλήσεων και επίτευξης στόχων 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης 
προβλημάτων 
•Οργανωτικότητα 
•Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη

Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο Starwood 
•Γνώση περισσότερων γλωσσών  
(Ρώσικα, Γερμανικά, Γαλλικά ή Ισπανικά)

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Iκανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο προσόντων 
και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: manager@vedema.gr. Όλα τα βιογρα-
φικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

 
Το ξενοδοχείο Royal Marmin Bay επαναλειτουργεί 
μετά από πλήρη ανακαίνιση και αναβάθμιση και ζητά:

Υπάλληλους Υποδοχής (Reception Clerks) 
Κρήτη - Ν. Λασιθίου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Επαγγελματική εμπειρία σε ξεν/χεία 5*  
πολυτελείας τουλάχιστον 3 ετών 
•Πτυχίο τουριστικής/ ξενοδοχειακής σχολής  
(επιπλέον προσόν) 
•Γνώση ξενοδοχειακών συστημάτων (opera)  
και Η/Υ, windows, excel, powerpoint, Internet 
•Ξένες γλώσσες: Αγγλική και μια επιπλέον  
( Ρωσική θα θεωρηθεί συν) 
•Προϋπηρεσία σε Resorts εξωτερικού  
(επιπλέον προσόν) 
•Προϋπηρεσία σε τμήματα εξυπηρέτησης πελατών

Απαραίτητες ικανότητες: 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Ευγένεια, ευχάριστη, παρουσία, προσωπικότητα, 
εξυπηρετικότητα, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, 
θετική σκέψη. 
•Υψηλή απόδοση σε συνθήκες πίεσης 
•Προσαρμοστικότητα στο νέο περιβάλλον εργασίας

Στο βιογραφικό να αναγράφονται ύψος και βάρος.

Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάση  
προσόντων /προϋπηρεσίας 
•Άριστες συνθήκες εργασίας, πολυτελές περιβάλλον 
•Διαμονή, διατροφή 
•Προϋποθέσεις μακροχρόνιας συνεργασίας  
και εξέλιξης, εκπαίδευση

Υπ’ όψιν θα ληφθούν μόνο βιογραφικά που πλη-
ρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, θα συνοδεύονται 
από πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία. Αποστολή 
βιογραφικών στο e-mail: office@marminbay.gr

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

Front Office Manager

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών  
σε ξενοδοχειακές μονάδες 4* ή 5* άνω των 300 
δωματίων, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό 
•Άριστη γνώση Αγγλικών, επιθυμητή η γνώση 
Γερμανικών ή Ρωσικών. Η γνώση επιπλέον ξένων 
γλωσσών θα συνεκτιμηθεί. 
•Άριστη γνώση χειρισμού ξενοδοχειακού  
λογισμικού Fidelio/Opera, Η/Υ καθώς  
και άριστη γνώση τήρησης ταμείων 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και διάθεση 
εξυπηρέτησης του πελάτη 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και προβλημάτων 

•Ικανότητα εκπαίδευσης υφιστάμενου προσωπικού 
(on the job training) 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά, 
οργανωτικά και διοικητικά προσόντα, ομαδικό 
πνεύμα εργασίας 
•Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα  
υπό συνθήκες πίεσης

Καθήκοντα 
Περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται,  
στα παρακάτω: 
•Εξασφάλιση άριστων σχέσεων με εκπροσώπους 
των tour operators 
•Διασφάλιση ότι η υποδοχή παρέχει επαγγελματική 
και φιλική υπηρεσία για τους πελάτες 
•Επικοινωνία με τους πελάτες,  
συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης παραπόνων 
•Διαχείριση & επίλυση επειγόντων/έκτακτων 
περιστατικών 
•Έγκυρη και βέλτιστη κατανομή δωματίων  
για τις αφίξεις 
•Άριστη συνεργασία με το τμήμα οροφοκομίας  
για την έγκαιρη διάθεση έτοιμων δωματίων 
•Καθημερινός δειγματοληπτικός έλεγχος δωματίων 
•Συντονισμός και επιμόρφωση/εκπαίδευση  
του προσωπικού υποδοχής 
•Προγραμματισμός βαρδιών προσωπικού 
•Σωστή και έγκαιρη τήρηση ταμείων  
και καθημερινή αποστολή τους στο λογιστήριο 
μετά από προσωπικό έλεγχο 
•Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα

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

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

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

Front Desk Agent
Προσόντα: 
•Απόφοιτη τουριστικής ή ανάλογης σχολής 
•Τουλάχιστον 3ετη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 4*/5* 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
& μιας τουλάχιστον ακόμη(η άριστη γνώση  
και της Γερμανικής θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα) 
•Άριστη γνώση Η/Υ (Word, Excel, PowerPoint, 
Access, Outlook) & γνώση τουλάχιστον  
ενός PMS Software (Ermis, Protel, Fidelio) 
•Ευπαρουσίαστη και επαγγελματική εμφάνιση 
•Άριστη διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων  
και επικοινωνίας με όλο το φάσμα επαφών  
(clientele, reps, tour operators, agents, journalists) 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας & ικανότητα  
διαχείρισης προβληματικών καταστάσεων 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
καταστάσεις 
•Διάθεση για προσφορά υψηλών προδιαγραφών 
υπηρεσίες

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

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

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

Night Auditor

Aπαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία 2-4 χρόνια σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση αγγλικών και μίας δεύτερης  
ξένης γλώσσας 
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ και συγκεκριμένα  
στο πρόγραμμα Protel 
•Βασικές γνώσεις μαθηματικών και λογιστικής 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία  

και στις διαπροσωπικές σχέσεις 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά,  
ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

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

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

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

Νυχτερινό Ρεσεψιονίστ (Night Audit)

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

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

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

Housekeeper

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

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

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

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

Revenue Manager (Code: RM) 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής λογιστικής κατεύθυνσης 
•Τουλάχιστον 7ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχεία και σε μεγάλες τουριστικές 
μονάδες 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Γνώση Δ.Λ.Π. και reporting μεταπτυχιακός τίτλος 
στα οικονομικά θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.  
Άριστη γνώση ξενοδοχειακών προγραμμάτων. 
Γνώση του Sysco epitome system θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν 
•Άριστη γνώση και ευχέρεια στη χρήση SAP 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Δυνατότητα διαμονής στη Σιθωνία Χαλκιδικής

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

Η ιστορική καπναποθήκη Έρμαν Σπήρερ (γνωστή 
ως Αυστροελληνική), του 1925, έχει μετατραπεί 
σε σύγχρονο ξενοδοχείο πολυτελείας, έχοντας δι-
ατηρήσει τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά της στοιχεία.
Βρίσκεται στο κέντρο της Δράμας, μπροστά στις μοναδικού 
φυσικού κάλλους πηγές και λίμνες της Αγ. Βαρβάρας 
που χαρακτηρίζουν την Δράμα ως “Πόλη των Υδάτων”.
Την πόλη που με τη γενναιόδωρη φύση της αποτελεί 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους τον παράδεισο για τους 
λάτρεις των οικοτουριστικών περιηγήσεων και αθλητικών 
δραστηριοτήτων, την πόλη του κρασιού και του φωτός, 
την πόλη, την πολυσυλλεκτική με το μεγάλο γαστρο-
νομικό πλούτο, την πόλη με τις πλούσιες παραδόσεις. 
Το ξενοδοχείο με τα 73 ευρύχωρα δωμάτια και σου-
ίτες, το εστιατόριο ελληνικής δημιουργικής / σύγ-
χρονης κουζίνας, το all day εστιατόριο-καφέ, lobby 
bar, jazz bar και spa & wellness center προσφέρει 
υψηλού επιπέδου φιλοξενία και υπηρεσίες καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους. 
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Front Office Manager 
(Κωδ. Θέσης FOM) 

(Opening Summer 2015)

Αρμοδιότητες: 
•Οργάνωση και άριστη λειτουργία του τμήματος 
υποδοχής και κρατήσεων.

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

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

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

 
Το ξενοδοχείο Crowne Plaza Athens City Centre ζητά:

Banquet - Sales Executive - Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής- ξενοδοχειακής σχολής 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον  
3 ετών.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
salescv@cpathens.com

Ο όμιλος ξενοδοχείων AQUA VISTA HOTELS αναζητά 
για ξενοδοχείο στη Σαντορίνη έμπειρο συνεργάτη 
για τη θέση:

Operαtion Manager 
(Κωδ. Θέσης: OP_M_2015)

Προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης τουριστικής σχολής. 
•Προηγούμενη εμπειρία με τουλάχιστον 2 ή 3 χρό-
νια σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχείο πολυτελείας. 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και γνώση 
επιπλέον γλωσσών θα εκτιμηθεί. 
•Άριστη γνώση Η/Υ (Word, Excel, PowerPoint, 
Access, Outlook) και ξενοδοχειακών προγραμμάτων. 
•Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα με διάθεση 
για εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη  
με επαγγελματισμό. 
•Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης. 
•Εξυπηρέτηση πελατών και διαχείριση  
παραπόνων/προβλημάτων. 
•Επαγγελματική συμπεριφορά με οργανωτικότητα 
και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας. 
•Επιθυμητή ηλικία έως 40 ετών.  
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές 
απολαβές, αναλόγως προσόντων

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

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

Receptionist

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

Βιογραφικά που δεν πληρούν τις παραπάνω προ-
ϋποθέσεις δε θα λαμβάνονται υπόψη. Αποστολή 

βιογραφικών με απαραίτητη πρόσφατη φωτογρα-
φία: hmli@lindoshotels.com, fax: 22440 29209, 
τηλ: 22440 29200.

 
Barcelό Hotels & Resorts: We all have the opportunity 
to do something in our life, this is how we think and 
face each challenge. We are a team of professionals 
and feel like part of Barcelό’s success.

In Barcelό Group we think that the chance to grow is 
the best of gifts we can offer you. We want to offer 
you our hands, inspire you and share your illusion. We 
believe that responsibility, leadership and flexibility 
are the values that allow us to reach our goals. Have 
the initiative to bet everything on yourself. Believe 
in your possibilities. We believe in you.

Barcelό Hydra Beach Resort & Spa: We offer 
our guests the finest hospitality experience in our 
hotel Barcelό Hydra Beach Resort in Plepi Thermisia, 
21051 Ermioni in the Peloponnese. And we know 
that, to offer our guests the best, we first need to 
offer our employees the best. That’s why you’ll find 
exceptional work opportunities as:

Front Office Manager

Qualifications: 
•Previous leadership experience required. 
•Strong interpersonal and problem solving abilities. 
•Computer literate in Opera, Microsoft Windows, POS. 
•Highly responsible & reliable. 
•Ability to work well under pressure in a fast 
paced environment. 
•Ability to focus attention on guest needs. 
•Ability to work cohesively as part of a team. 
•Communication skills in English and Italian  
and/or French.

We expect: Hospitality attitude, service orientated, 
punctuality, flexibility, attentiveness, cooperation and 
communication, companied with work experience in 
similar position in international hotel chains.

We offer: We offer you the opportunity to work in a 
young powerful team in the respectful environment 
of Barcelό Hydra Beach Resort for the summer 
season 2015.

Please send your CV in English &  Greek Language with 
current picture to the following e-mail: hydrabeach.
hr@barcelo.com. Only short list will be contacted.

 
Υπάλληλος Υποδοχής - Κέρκυρα

Απαραίτητα: 
•Γνώση αγγλικών και γαλλικών 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Υπευθυνότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Προθυμία εξυπηρέτησης του πελάτη   
Παρέχεται διαμονή.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
smaroulaki@aquisresorts.com

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

Υπάλληλος Υποδοχής – Κρατήσεις

Εποχική απασχόληση (θερινή περίοδος 2015).  
Απαραίτητα 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  
(Γερμανικής, Ρώσικα), θα εκτιμηθεί θετικά  
η γνώση επιπλέον γλώσσας 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 2-3ετή  
σε ξενοδοχεία 3 η 4* 
•Ηλικία 22 - 40 ετών  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@ledahotel.gr. Κωδικός θέσης: ΥΠΟΔΟΧΗ

Ξενοδοχείο 4* στην ανατολική Θεσσαλονίκη ζητά:

Front Office Agent  
για Μόνιμη Εργασία

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής/ξενοδοχειακής σχολής. 
•Τουλάχιστον 3 έτη επαγγελματική εμπειρία  
σε αντίστοιχη θέση. 
•Άριστη γνώση Αγγλικής και μιας τουλάχιστον 
επιπλέον ξένης γλώσσας. 
•Άριστος χειρισμός Η/Υ και ξενοδοχειακών  
προγραμμάτων. 

•Guest relations: Συνεχής επικοινωνία  
με τους πελάτες για παράπονα, ερωτήματα  
και άριστη ικανότητα επικοινωνίας  
στις διαπροσωπικές σχέσεις. 
•Ικανότητα πραγματοποίησης πωλήσεων  
τόσο τηλεφωνικά όσο και on the spot. 
•Ικανότητα management, οργάνωσης  
και συνεργασίας. 
•Ικανότητα multi-tasking και εργασίας κάτω  
από συνθήκες πίεσης που ενδεχομένως απαιτούν 
την επίλυση προβλημάτων.    
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
gsvacancies@gmail.com

Το Elatos Resort & Health Club, το πρώτο ελληνικό 
ξενοδοχείο που αποτελείται αποκλειστικά από ιδιω-
τικά chalets βρίσκεται σε υψόμετρο 1,300 μέτρων 
σε ένα αλπικό τοπίο ανάμεσα σε έλατα στην καρδιά 
του Παρνασσού.

Μόλις δύο ώρες μακριά από την πολύβουη Αθήνα 
προσφέρει γενναιόδωρα το απόλυτο φυσικό περι-
βάλλον, την ηρεμία, την ιδιωτικότητα των 39 chalet 
αλλά και τις πολυτελείς εγκαταστάσεις και υπηρεσίες 
φιλοξενίας υψηλής ποιότητας του κεντρικού Club 
House με το εστιατόριο και μπαρ και την εσωτερική 
θερμαινόμενη πισίνα και τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις 
του Health Club.

Επιδιώκουμε την άριστη εξυπηρέτηση πελατών μέσα 
από την οργάνωση μιας νεαρής και δυνατής ομάδας 
προσωπικού και μιας ζεστής ατμόσφαιρας εργασίας.

Hotel Assistant Manager

We are interested in recruiting a young, competent, 
and well-organized assistant manager who will take 
charge of several departments. 
The heavy and challenging work load will 
require the following: 
Essential qualifications: 
•Previous experience in high-end property  
with ample guest relations 
•Perfect command of the Greek and English 
written and spoken language 
•Related academic credentials 
•Have an excellent command of Windows  
and Microsoft Office and experience with Hotel 
Information Systems.  
Desirable qualifications: 
•Knowledge of a second foreign language 
•F&B managerial experience 
•Culinary experience 
•Previous experience in similar position  
Personal skills and qualities: 
•Punctual, leadership, organizing, responsible, 
polite, smart, and problem solving 
•Being able to work productively in a group  
and under pressure 
•Constant supervision of staff and interaction 
with guests will require a flexible managerial 
style. Assisting the GM in most duties but also 
leading departments demands stamina and a 
positive attitude.

The Assistant Manager is directly answerable to the 
GM and Management Company and will be expected 
to complete weekly and monthly operational reports. 
Room and board are offered on site.

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

Driver

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.  
You should then send us by using your e-mail: 
•Your CV and a recent photo of yours at e-mail: 
hr@rocabella.gr / rocabellacv@gmail.com

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 (CV, Photo). 
Looking forward meeting you in person!

 
Το Κ.Ε.Κ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. σε συνεργασία με την 
εταιρία  “Melia Athens (Melia Hotels International)” 
στο πλαίσιο του νέου προγράμματος Voucher Του-
ρισμού 2015, αναζητά νέες / νέους ηλικίας 18-29 
ετών με κάρτα ανεργίας σε ισχύ για την κάλυψη των 
ακόλουθων θέσεων:

Υπάλληλους Υποδοχής – Grooms 
(Κωδ. Θέσης Μ_G) - Αθήνα

Επιθυμητά προσόντα:  
•Απόφοιτοι τουριστικών σχολών.  
Απαραίτητα προσόντα:  
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  
Η εταιρία παρέχει: 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον σε μια από  
τις δυναμικότερες εταιρίες του χώρου. 
•Προοπτική εξέλιξης εντός πολυεθνικού  
περιβάλλοντος.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
τα βιογραφικά τους αναφέροντας τον κωδικό θέσης 
μέσω e-mail στο: voucher@kek-anaptixi.gr

 
Night Front Office Agent

Grace Hotels is an upscale boutique hotel group, currently 
operating properties in Mykonos (www.mykonosgrace.
com) and in Santorini (www.santorinigrace.com).The 
group is rapidly expanding both in Greece and on an 
International scale with fresh & innovating projects 
opening in different destinations developing Grace into 
a well established brand in the tourism sector.

The group aims at creating a young & dynamic 
team that will achieve excellence in all levels of 
hospitality and become the soul of the hotels.

Grace Santorini are under preparation for another 
successful season by putting together a strong team of 
well experienced individuals and is currently seeking 
to recruit Night FO Agent for the daily operation of 
the Front Office departments of the hotels during 
the 2015 season. The reception operates 24 hours 
and provides full concierge services. 

Daily activities and responsibilities require  
the following: 
Essential qualifications: 
•Previous experience in similar position in a 5* hotel. 
•Hospitality or tourism degree. 
•Ability to communicate fluently in both Greek 
and English. 
•Computer literate and experienced with Opera 
PMS, Materials Control and Micros POS. 
•Excellent organization and communication skills 
 
Key responsibilities & attributes: 
•Have full knowledge of hotel facilities  
and services, as well as the local area. 
•Prompt and efficient completion of the shift’s 
duties. 
•Adhere to company check-in and check-out 
procedures, rooming, phone and e-mail handling. 
•Contribute actively in achieving high sales 
turnover with cross selling. 
•Develop and form positive relationships with 
guests and team members, whilst remaining 
professional and service standard orientated  
at all times. 
•Demonstrate service attributes in accordance 
with industry expectations and company 
standards including: 
•Guest attentiveness 
•Anticipate guest needs 
•Demonstrate a «service» attitude 
•Accurately & promptly fulfilling guests  
requests 
•Maintain a high level of knowledge which  
affects the guest experience        
•Take appropriate action to resolve guest 
dissatisfaction

The Night FO Agent will report directly to the front 
office manager and financial accountant accordingly. 
Interaction with guests will necessitate being well-
mannered, well-presented and helpful. The group offers 
a competitive salary, accommodation, meals at the 
hotel, a friendly work environment, and opportunities 
for career development within a dynamic group.

Please send CV with photograph to the following 
e-mail: careers.greece@gracehotels.com or fax your 
resume to +30 22890 26689 for Mykonos and +30 
22860 21299 for Santorini. For your convenience, apply 
by mentioning the terminus location of interest.All 
applications will be treated with strictest confidence.



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

Τρίτη 12 Μαΐου 201522

συνέχεια στη σελ. 24

Απαραίτητα προσόντα: 
•αντίστοιχος τίτλος ειδικότητας 
•άνεση στην επικοινωνία 
•γνώσεις και ενδιαφέρον για την ιατρική αισθητική 
•εμπειρία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί.  
Βιογραφικά στο e-mail: figuragr@gmail.com. 
Τηλ. κεντρικής διοίκησης: 2310 242429.

Πλαστικός Χειρούργος και Δερματολόγος 

•Για συνεργασία ή πλήρη απασχόληση σε  
νεοσύστατο ιατρείο κοσμητικής στην Κηφισιά.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
d.liontou@yahoo.gr

 Ιατρός 

Με ειδικότητα παθολογίας ή γενικής ιατρικής για εργασία 
σε ιατρείο χρόνιων νοσημάτων, πλήρης απασχόληση, 
πενθήμερο. 
•Προσόντα άριστη γνώση Αγγλικών  
και υπολογιστών, μη καπνιστής. 
•Aπολαβές 1.300€ μηνιαίως.  
Bιογραφικά στο e-mail: iatreio@drtsoukalas.com. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3646084,  
12.00 - 19.00 εκτός Παρασκευής 10.00-17.00

 
Χειρούργοι για τη Χαλκιδική

Οι SOS IATPOI αναζητούν συνεργάτες ειδικευμένους 
Χειρούργους, για εργασία στη Χαλκιδική κατά τους 
μήνες Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ιατρικής σχολής 
•Τίτλος ειδικότητας 
•Κλινική εμπειρία στα επείγοντα 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Επιθυμητή η γνώση άλλων γλωσσών  
(Ρώσικα, Γερμανικά κτλ)  
Πώς εργάζεται ο S.O.S ιατρός: 
•Εντάσσεται στην ομάδα της ειδικότητας του 
•Αναλαμβάνει πρόγραμμα εφημεριών στη Χαλκιδική 
•Στην εφημερία του ειδοποιείται από τον ιατρό  
του τηλεφωνικού κέντρου για επισκέψεις  
κατ’ οίκον ή σε μεγάλα ξενοδοχεία 
•Σπεύδει αμέσως στο περιστατικό 
•Αμείβεται άμεσα από τους ασθενείς  
με προσωπική απόδειξη

Παρακαλώ να αναφέρετε στο βιογραφικό σας  
τη περιοχή διαμονής σας στη Χαλκιδική.

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

 
Παθολόγος

Οι SOS IATPOI Θεσσαλονίκης, αναζητούν παθολό-
γο για κάλυψη πρωινής βάρδιας.  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ιατρικής σχολής 
•Τίτλος ειδικότητας 
•Κλινική εμπειρία στα επείγοντα 
•Γνώση Αγγλικών  
Οι SOS ΙΑΤΡΟΙ εξασφαλίζουν στον ιατρό: 
•Εξαιρετικές οικονομικές αποδοχές 
•Ευέλικτο ωράριο εργασίας 
•Ενδιαφέρον αντικείμενο εργασίας 
•Ενεργή συμμετοχή σε επιστημονικές δραστηριότητες  
Πώς εργάζεται ο ιατρός: 
•Αναλαμβάνει πρόγραμμα εφημεριών  
•Ειδοποιείται από το συντονιστικό κέντρο  
για επισκέψεις ασθενών κατ’ οίκον 
•Αμείβεται άμεσα από τους ασθενείς με προσωπική 
απόδειξη 
•Αποδίδει μέρος της αμοιβής στην εταιρεία

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

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

 Ιατρούς - Αθήνα

Σε αναμονή για ειδικότητα, κατά προτίμηση δερματολο-
γίας ή πλαστικής χειρουργικής για πλήρη απασχόληση. 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυxίο ιατρικής ΑΕΙ 
•Αναμονή τουλάχιστον 2-3 ετών για την έναρξη  
της ειδικότητας 
•Άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση επιπλέον  
γλωσσών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Οργανωτικότητα, συνέπεια, υπευθυνότητα  
Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών  
σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον  
με ευκαιρίες ανέλιξης.

Παρακαλώ αποστείλατε το βιογραφικό σας σημεί-
ωμα στο e-mail: lagiant@cosmeticdermamedicine.
gr. Όλα τα βιογραφικά θα εξετασθούν από την δ/νση 
ανθρώπινου δυναμικού με πλήρη εμπιστευτικότητα.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 
Νοσηλευτές/τριες ΤΕΙ-ΑΕΙ

Η εταιρεία jobsallover.eu σε συνεργασία με τις σοβα-
ρότερες βρετανικές εταιρείες στελέχωσης προσωπικού 
στον νοσηλευτικό κλάδο ζητά άμεσα Νοσηλευτές/τριες 
ΤΕΙ-ΑΕΙ για εργασία στη Μεγάλη Βρετανία σε νοσο-
κομεία στο NHS και σε nursing homes (γηροκομεία).

Απαιτείται: 
•Πτυχίο ΤΕΙ /ΑΕΙ 
•Καλή γνώση αγγλικών(μίνιμουμ Β1) 
•Δυνατότητα απόκτησης pin number  
(παρέχεται κάθε δυνατή βοήθεια σε θέματα nmc) 
•Ικανότητα oμαδικής εργασίας 
•Προϋπηρεσία επιθυμητή όχι απαραίτητη    
Προσφέρεται: 
•Ωράριο 37.5 ώρες εβδομαδιαίως με δυνατότητα 
υπερωριών με επιπλέον ικανοποιητική αμοιβή 
•Μισθός από 27000 λίρες και πάνω 
•28 μέρες άδειας ετησίως με αμοιβή   
•Συμβόλαιο ετησίας απασχόλησης με δυνατότητα 
επέκτασης. 
•Ιδανικό περιβάλλον εργασίας με μεγάλες  
προοπτικές εξέλιξης και μετεκπαίδευσης 
•Πακέτο ολοκληρωμένης βοηθείας  
στην μετεγκατάσταση σας στην Αγγλία.

Η εταιρεία jobsallover.eu μπορεί να σας βοηθήσει 
σε όλη την διαδικασία ευρέσεως εργασίας, σύντα-
ξης βιογραφικού, προετοιμασία συνέντευξης. Όσοι 
ενδιαφέρεστε για άμεση απασχόληση αποστείλετε βι-
ογραφικό 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 δω-
ρεάν προς τους υποψηφίους εργαζομένους. Website: 
jobsallover.eu

 
20  Έλληνες Απόφοιτοι Νοσηλευτικής 

Με και χωρίς προϋπηρεσία για δημόσιο NHS Νοσο-
κομείο της Αγγλίας. Η Best Personnel στο πλαίσιο 
της συνεργασίας της με τα μεγαλύτερα δημοσίου συμ-
φέροντος νοσοκομεία της Μεγάλης Βρετανίας, καλεί 
απόφοιτους νοσηλευτές με ή χωρίς προϋπηρεσία.

Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν τέλος Ιουνίου.

Το νοσοκομείο Leighton έχει χαρακτηριστεί ως ένα 
από τα καλύτερα στη χώρα για τρίτο κατά σειρά έτος. Το 
Leighton νοσοκομείο βρίσκεται κοντά στα αεροδρόμια 
του Λίβερπουλ και Μάντσεστερ.

Προσφέρονται: 
•Οι ετήσιες απολαβές κυμαίνονται από 27,200 – 
38,140 Eυρώ (μικτά) λαμβάνοντας υπόψη  
την προηγούμενη εμπειρία 
•Εξειδικευμένη εκπαίδευση και ευκαιρίες καριέρας 
•Τρεις μήνες δωρεάν διαμονή σε υφιστάμενο κα-
τάλυμα νοσηλευτών. 
•Αορίστου χρόνου συμβόλαιο. 
•Πρόγραμμα ένταξης στο νοσοκομείο 
•Το νοσοκομείο θα επιστρέψει έως 270 Ευρώ  
έξοδα ταξιδιού για κάθε υποψήφιο που θα λάβει 
μέρος στην συνέντευξη, ανεξάρτητα από  
την έκβαση της συνέντευξης.  
Απαιτούνται: 
•Εγγραφή NMC ή ήδη στη διαδικασία εγγραφής 
•Πτυχίο νοσηλευτική από ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Αγγλικά επίπεδο Β1 και άνω  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
akyriazopoulos@skywalker.gr

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
Μηχανικός Πωλήσεων

Από εταιρία διαχείρισης αποβλήτων με έδρα τη Θεσ-
σαλονίκη, ζητείται χημικός μηχανικός ή μηχανικός 
περιβάλλοντος με εμπειρία στις βιομηχανικές πωλήσεις 

και γνώση διαδικασιών συμμετοχής σε διαγωνισμούς.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο χημικού μηχανικού ή μηχανικού  
περιβάλλοντος ή περιβαλλοντολόγου 
•Τουλάχιστον 3 έτη αποδεδειγμένη εμπειρία  
σε βιομηχανικές πωλήσεις 
•Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας 
•Δυνατότητα ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδας 
•Άριστα Αγγλικά 
•Δυνατότητα εργασίας σε άκρως ανταγωνιστικό 
περιβάλλον 
•Δυνατότητα εργασίας αυτόνομα και σε ομάδα 
•Θέση στόχων και επίτευξη 
•Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση 
•Εμπειρία στην οργάνωση παραγωγικής διαδικασίας 
•Γνώση οργάνωσης, τήρησης ISO  
Θα εκτιμηθούν: 
•Γνώσεις προετοιμασίας φακέλων για συμμετοχή 
σε διαγωνισμούς 
•Μεταπτυχιακό σχετικό με διαχείριση αποβλήτων 
•Γνώση της νομοθεσίας για διαχείριση αποβλήτων 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί 
•Εμπειρία σε εταιρία διαχείρισης αποβλήτων

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv@skywalker.
gr αναφέροντας τον τίτλο της θέσης. Βιογραφικά 
που δεν καλύπτουν τα απαραίτητα προσόντα δε θα 
εκτιμηθούν.

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

Τεχνικοί Ένωσης Καλωδίων Χαλκού  
για Εργασία στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ημερομηνία έναρξης εργασίας: Φεβρουάριος 
2015 
Περιοχή εργασίας: West Midlands και σε άλλες 
περιοχές σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο

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

Αρμοδιότητες: 
•Ικανότητα λειτουργίας πίνακα (PCP Jointing) 
•Ανίχνευση σφαλμάτων 
•Εξωτερική και εσωτερική καλωδίωση 
•Εργασία σε ύψη (στύλους) 
•Δημιουργία και διατήρηση αρχείων καθημερινών 
εργασιών (reports) 
•Δυνατότητα συχνών ταξιδιών σε Αγγλία και Ουαλία 
•Χρόνος εργασίας: 5/6 ημέρες την εβδομάδα  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Τουλάχιστον ένα έτος εμπειρίας  
στις τηλεπικοινωνίες 
•Τουλάχιστον ένα έτος εμπειρίας σε τροφοδοσία 
καλωδιώσεων χαλκού (σε εξωτερικούς χώρους) 
•Αυτοπαρακινούμενος, με ισχυρά εσωτερικά κίνη-
τρα και να είναι σε θέση να εργάζεται ανεξάρτητα 
•Καθαρή άδεια οδήγησης B’ κατηγορίας 
•Καλή γνώση Αγγλικών  
Παροχές: 
•Εκπαίδευση (DSLAM: εκπαίδευση PCP στο σύνολο 
της ροής εργασίας, έρευνα και αρμολόγησης  
(PCP και DSLAM), καλωδίωση, κωδικοποίηση) 
•Εισαγωγική εκπαίδευση και κατάρτιση NRSWA 
•Τεκμηρίωση και APP/Ipad, CtMob ενημέρωση  
και πρακτική χρήση 
•Αποδοχές βάσει των εργασιών που εκτελέστηκαν 
(κατά μέσο όρο €1000-1500/εβδομάδα) 
•Παροχή οχήματος και κάρτας καυσίμων

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

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

Υποσταθμών Υψηλής Τάσης
H Human Resources Expertise, HRM consulting, 
coaching, training, αναζητεί Ηλεκτρολόγο Μηχανι-
κό με εμπειρία σε υποσταθμούς υψηλής τάσης για 
δυναμική τεχνική εταιρία που εδρεύει στον Πειραιά 
και δραστηριοποιείται στην εξ’ ολοκλήρου ανάληψη 
εκτέλεσης τεχνικών έργων και εργασιών συντήρησης 
στον ευρύτερο βιομηχανικό και κατασκευαστικό τομέα.

Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α είναι ηλεκτρολόγος 
μηχανικός ΑΕΙ με εμπειρία τουλάχιστον 4 έτη, άρι-
στα αγγλικά, προθυμία, ομαδική συνεργασία, τεχνική 
επάρκεια.

Η εταιρεία προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης, πολύ 
καλή συνεργασία και ανταγωνιστική αμοιβή ανάλογα 
με το προφίλ του υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφι-
κό τους στο e-mail: rec@hre.gr με κωδικό ΗΛΜΗ-
ΧΥΠ. Human Resources Expertise HRM Consulting, 
Business and Executive Coaching, Training, 90, Kifisias 
Avenue, 151 25 Athens, Greece, tel: +302108764831, 
+302108160255, website: www.hre.gr. “We take care 
of the people who take care of your business”.

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

Τοπογράφο Μηχανικό - (Code SPC)

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
•Πτυχίο τοπογράφου μηχανικού ανώτατης σχολής 
ελληνικού ή διεθνούς πανεπιστημίου. 
•Τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε οικοδομικά 
έργα, τοπογραφικές μελέτες, πολεοδομικές μελέτες 
και μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
•Άριστη γνώση AutoCAD και τοπογραφικών  
προγραμμάτων. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών. 
•Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας  
και ομαδικής συνεργασίας.

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

 
Σπουδαστές ΤΕΙ για Πρακτική 

Άσκηση - Λυκόβρυση

Ζητούνται σπουδαστές/τριες ΤΕΙ για πρακτική 
άσκηση στην Εταιρεία Παροχής Αερίου Α.Ε.  
Περιοχή απασχόλησης: 
•Λυκόβρυση Αττικής  
Απαραίτητα προσόντα:  
•Τελειόφοιτοι μηχανολόγοι μηχανικοί ΤΕΙ  
με δικαίωμα πρακτικής άσκησης 
•Καλή γνώση Η/Υ (Microsoft Office-Excel/Word/
PowerPoint). 
•Ομαδικό πνεύμα.  
Παρέχονται: 
•Εκπαίδευση – υποστήριξη. 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. 
Αποστολή βιογραφικών αναφέροντας τον κωδικό 
θέσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: m.papadopoulou@
aerioattikis.gr

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Η Invest Foods Ltd είναι μια κορυφαία εταιρεία στον 
κλάδο των τροφίμων με έδρα το Κουμάνοβο στην 
ΠΓΔΜ. Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας εί-
ναι η επεξεργασία και εξαγωγή κατεψυγμένων (IQF) 
οπωροκηπευτικών και φρούτων (πιπεριά, πράσο, 
κρεμμύδι, ντομάτα, βύσσινο κλπ), απευθυνόμενο σε 
πελατολόγιο σε όλη την Ευρώπη. Στους υφιστάμενους 
15 ψυκτικούς θαλάμους δύναται να αποθηκευτούν και 
να διατηρηθούν ετησίως άνω των 7.000τον κατεψυγ-
μένων προϊόντων. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη και 
λειτουργεί σε απόλυτη συμμόρφωση με το πρότυπο 
ISO 22000 (www.dsfoods.com.mk). Ζητείται:

Υπεύθυνος Εργοστάσιου 
(REF: INV01/15) - FYROM

Επιθυμητά προσόντα: 
•Κατ’ ελάχιστον 5 χρόνια εμπειρίας στη βιομηχανία 
κατεψυγμένων τροφίμων 
•Πτυχίο μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ  
•Ικανότητα στην αποτελεσματική διοίκηση,  
οργάνωση, και προγραμματισμό εργασίας  
του ανθρώπινου δυναμικού και διαχείριση  
του εξοπλισμού-μηχανημάτων 
•Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και ομαδικό 
πνεύμα συνεργασίας 
•Εμπειρία στην εφαρμογή συστημάτων  
και διαδικασιών ποιότητας σύμφωνα  
με τα απαιτούμενα εφαρμοζόμενα πρότυπα. 
•Άριστη γραπτή & προφορική γνώση της Αγγλική 
γλώσσας, ιδιαιτέρως της σχετικής εμπορικής,  
συμβατικής & τεχνικής ορολογίας. 
•Επιπρόσθετη γνώση γλωσσών της πρώην  
Γιουγκοσλαβίας (FYROM, Serbian, Bulgarian etc) 
επιθυμητή. 



Η KSM Human Resources Ελλάς δημιουργήθηκε με σκοπό την κάλυψη των μόνιμων ή προσωρινών 
αναγκών των εταιριών σε ανθρώπινο δυναμικό. Λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, σέβεται 
τον εργαζόμενο και προστατεύει τον επιχειρηματία.

Πελάτης: Μεγάλη εταιρία στο χώρο της μεγάλη πολυεθνική εταιρία στο χώρο του λιανικού εμπορίου 
στο χώρο του οικιακού εξοπλισμού, αναζητά να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της:

Υπεύθυνο Αγορών

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 εκατομ-
μύρια 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. Απαιτούμενα προσόντα: 

•Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Πολύ καλή γνώση & χρήση Η/Υ 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, 
ομαδικό πνεύμα, απόδοση 
υπό πίεση, 
•Ηλικία έως 45 ετών 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 
σε θέση αγοραστή.  
Περιγραφή θέσης: 
•Καθορισμός της στρατηγικής 
για την γκάμα προϊόντων 
του τμήματός (έρευνα αγοράς, 
ανάλυση πωλήσεων, ανάλυση 

ανταγωνισμού, παρουσίαση 
προϊόντων) 
•Ανάπτυξη πελατολογίου 
& ετήσια συμβόλαια με Έλληνες 
και ξένους προμηθευτές (όροι 
συμβολαίων, συναντήσεις 
με τους προμηθευτές, 
διαπραγμάτευση, συμφωνία) 
•Συντονισμός εμπορικών 
ενεργειών για την προώθηση 
των προϊόντων του τμήματός 
(φυλλάδια, προσφορές, 
εμπορικές δράσεις 
στα καταστήματα) 
•Επικοινωνία με τα καταστήματα 

για την εφαρμογή της εμπορικής 
στρατηγικής των προϊόντων 
(επισκέψεις στα καταστήματα, 
καθοδήγηση εμπορικών 
ομάδων, υποστήριξη νέων 
καταστημάτων)  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών 
•Προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών μέσω 
του link: http://www.kluehhr.gr/
submit-cv. Όλες οι αιτήσεις θεω-
ρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

NAVARINO TELECOM SA, a leading satellite communications company based in Piraeus with international 
presence, requires for immediate employment of a:

Technical Support Engineer
We are looking for a full-time motivated engineer 
to be part of our team. This person will be part of 
our technical support department.

The job duties include: 
•Troubleshooting of satellite communication 
systems (hardware and software) 
in the maritime industry 
•Remote maintenance/configuration of a Linux 
based solution via satellite 
•Coordination for installations/repairs worldwide  
Requirements: 
•Degree in computer engineering, 
telecommunications or equivalent 
•Well understanding of TCP/IP networking 
and firewalls 

•Knowledge of Linux operating system 
•Fluent in English 
•Fulfilled military obligations  
Great to have: 
•Experience in satellite communications 
(Inmarsat, V-Sat, Iridium) 
•Multi-tasking capabilities and effective 
listening skills 
•Experience with VOIP and asterisk 
•Experience in programming with C, python & perl 
•Shell scripting (bash, awk, sed…)

The company offers an attractive financial package 
and excellent working conditions.

Please send your CV to the following  e-mail address, 
with code TECHSUP0415: careers@navarino.gr

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

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

C/C++ ή σε αντίστοιχη θέση. 
•Βάσεις δεδομένων, SQL ( Sybase). 
•Λειτουργικό σύστημα Linux. 
•Aρχιτεκτονική client/server. 
•Πρωτόκολλα TCP/UDP. 
•Eργαλεία cvs/git/awk. 
•Eπιθυμητές γλώσσες προγραμματισμού πχ perl 
/python 
•Ικανότητα διαχείρισης χρόνου, όγκου εργασίας 
και πολλαπλών εργασιών. 
•Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας. 
•Ικανότητες ανάλυσης και επίλυσης 
προβλημάτων, συνεργασίας και συντονισμού 
ομάδας. 
•Αναλυτικό και ομαδικό πνεύμα.  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ιδιωτικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής 
ανάπτυξης 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
jobs@forthnet.gr

Ο όμιλος εταιριών ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε., με ηγετική θέση στον κλάδο των τροφίμων, επιθυμεί να προσλάβει 
για τη θυγατρική του εταιρία “KEGO AGRI”:

Προϊστάμενο Πωλήσεων
Ο κατάλληλος υποψήφιος 
(άνδρας ή γυναίκα) θα πρέπει 
να διαθέτει: 
•Προϋπηρεσία 3-5 ετών, κατά 
προτίμηση στον κλάδο 
αγροκτηνοτροφικών προϊόντων 
•Άριστη γνώση Αγγλικής 
γλώσσας (επιπλέον ξένη 
γλώσσα επιθυμητή) 
•Γνώση χρήσης Η/Υ (Microsoft 
Office) 
•Δυνατότητα για συχνά ταξίδια 

(κυρίως εντός Ελλάδας) 
•Άριστες διοικητικές, 
οργανωτικές, επικοινωνιακές 
ικανότητες

Θα προτιμηθούν οι πτυχιούχοι 
κτηνιατρικής ή γεωπονικής σχο-
λής (με κατεύθυνση στη ζωική 
παραγωγή).

Ο όμιλος προσφέρει ανταγωνι-
στικό πακέτο αποδοχών, ανάπτυ-
ξη μέσω συνεχούς εκπαίδευσης, 

καθώς και προοπτικές περαιτέρω 
εξέλιξης αναλόγως προσόντων, 
σε ένα σύγχρονο και δυναμικό 
εργασιακό περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλού-
νται να  αποστείλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα έως τις 
15/05/2015 στο παρακάτω e-mail: 
i.papadimitriou@nireus.com υπό-
ψιν δ/νσης ανθρωπίνων πόρων. 
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Υπεύθυνος Αγορών
Ο πελάτης μας, πολυεθνική αλυσίδα καταστημάτων λιανικής, αναζητά στελέχη αγορών για την αγορά 
της Βορείου Ελλάδος. 

Ο κατάλληλος υποψήφιος/-α θα πρέπει να πληρεί τις εξής προϋποθέσεις: 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Εμπειρία 2-3 ετών σε αντίστοιχη θέση αγορών ή στον εφοδιασμό/logistics/supply chain σε διεθνή 
αλυσίδα λιανικής. 
•Εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου. 
Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος. 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε Γερμανικό οργανισμό ή εκπαίδευση σε Γερμανικό εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
•Πολύ καλή γνώση και χειρισμό της γερμανικής γλώσσας, τόσο σε προφορικό, όσο σε και γραπτό 
επίπεδο. 
•Δυνατότητα μετεγκατάστασης στη βόρειο Ελλάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι παρακαλούνται να προωθήσουν τα βιογραφικά τους στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: ps@amrop.gr. 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια σχετικά με τα ονόματα και τα λοιπά στοιχεία των βιογραφικών των υπο-
ψηφίων. Θα υπάρξει επικοινωνία κατά προτεραιότητα με τους υποψήφιους των οποίων τα βιογραφικά 
κριθούν πως πληρούν τις προδιαγραφές της θέσης.
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•Άριστη γνώση Η/Υ και εφαρμογών  
(MS-Office applications, ERP) 
•Δυνατότητα μόνιμης εργασίας στο εξωτερικό,  
με έδρα Kumanovo, FYROM

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στην Ελληνική και Αγ-
γλική γλώσσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sales@
dsiskra.com.mk

ΕΣΤΙΑΣΗ 

Το ξενοδοχείο AEGEAN MELATHRON 5 stars στην 
Χαλκιδική, μέλος της αλυσίδας AEGEAN STAR HOTELS, 
επιθυμεί να προσλάβει για τη σεζόν 2015:

A’ Σερβιτόρους

Ο ιδανικός υποψήφιος-α, θα πρέπει να διαθέτει: 
•Επιθυμητό πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Γνώση Αγγλικής ή/και Γερμανικής γλώσσας 
•Γνώση Ρωσικής γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και  
στις διαπροσωπικές σχέσεις, 
•Επαγγελματική συμπεριφορά  
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Μισθός ανάλογος προσόντων

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

 
Το εστιατόριο Ασκέλι στο νησί του Πόρου ζητά:

Α’ Μάγειρα

Απαραίτητα προσόντα: 
•3ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία. 
•Γνώσεις μοντέρνας μεσογειακής κουζίνας.  
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές.  
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος  
με φωτογραφία στο e-mail: info@askeli.gr

 
H ταχύτατα αναπτυσσόμενη αλυσίδα στο χώρο της 
εστίασης LNKO, ζητάει προσωπικό για να στελεχώσει 
τα νέα της καταστήματα σε Αθήνα, Παγκράτι, Γκάζι 
με τις παρακάτω θέσεις:

Ψήστες / Τυλιχτές 
(Κωδ.05)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 
•Προσεγμένη επαγγελματική εμφάνιση 
•Απαραίτητη γνώση αγγλικών

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

 
Το Aeolos Beach Hotel στην Κω, ζητάει για την επό-
μενη τουριστική περίοδο:

Barman & Barwomen

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
συνθήκες 
•Διάθεση για προσφορά υπηρεσιών υψηλών  
προδιαγραφών  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο παροχών 
•Φιλικό και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
cv@aeolosbeach.com

 
Το ξενοδοχείο ARTE & MARE ELIA SUITES ζητά να 
προσλάβει για εργασία στη Μύκονο:

Υπεύθυνο Εστιατορίου 
(F & B Manager)

Απαραίτητα προσόντα: 
•2ετή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
Προσφέρονται: 
•Διαμονή 
•Διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές

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

Οινοχόος - Sommelier 
Βάρκιζα

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο μέσης ή ανώτερης εκπαίδευσης  
με κατεύθυνση στα τουριστικά επαγγέλματα  
(θα είναι επιπρόσθετο προσόν). 
•Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση στον επισιτιστικό τομέα (σε ξενοδοχεία και 
εστιατόρια) 
•Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών (επιπλέον γνώση 
άλλων γλωσσών θα είναι επιπρόσθετο προσόν) 
•Γνώση MS Office 
•Συστάσεις  
Επαγγελματικές ικανότητες: 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες 
•Προσανατολισμός και συνέπεια στο αποτέλεσμα 
και στη επίτευξη των στόχων 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας  
•Καθημερινή επαφή με τους πελάτες και επίλυση 
κάθε προβλήματος ή επιθυμίας των πελατών.  
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητες εξέλιξης  
Επικοινωνία: 
Mob. 6974 582730, tel. 210 8925000,  
fax: 210 8925163, e-mail: 
 operationmanager@panasgroup.gr. Απαραίτητη  
η αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία.

Νέος/α με Εμπειρία Ζαχαροπλαστικής 
Κουζίνας - Μπουφέ - Μοναστηράκι

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

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στο χώρο του υγειονομικού και συγκε-
κριμένα σε ζαχαροπλαστική, κουζίνα ή/και μπουφέ 
•Άριστες ικανότητες επικοινωνίας με διαφόρων 
τύπου πελάτες. 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Βασική γνώση Η/Υ 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Οι αρχές και οι αξίες που διέπουν  
την εταιρεία και που οφείλει ο κάθε συνεργάτης 
να ακολουθεί πιστά είναι οι παρακάτω: 
•Να κινείται με βασικό γνώμονα την ειλικρίνεια, 
ασφάλεια & ποιότητα εργασίας 
•Να συμπεριφέρεται με ακεραιότητα  
και υπευθυνότητα 
•Να σκέφτεται συνεχώς τρόπους για περαιτέρω 
αποδοτικότητα και να εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα 
του χώρου ευθύνης του και του ευρύτερου 
περιβάλλοντος που μπορεί να επηρεάσει 
•Να σέβεται την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα του 
κάθε ανθρώπου (πελάτη-συνεργάτη-προμηθευτή) 
•Να ενεργεί προληπτικά και πάντα με την ‘αίσθηση 
του επείγοντος’ 
•Να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς  
της εταιρείας  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@lukumades.com

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

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

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

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

Executive Chef 
(Κωδ. Θέσης ECHEF) - (Opening Summer 2015)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου σχολής μαγειρικής. 
•Καλή γνώση αγγλικών. Καλή γνώση  
εφαρμογών Η/Υ. 
•Αποδεδειγμένη τριετή (3) προϋπηρεσία  

σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 5*  
(αστικά και resort). 
•Πολύ καλή γνώση της ελληνικής δημιουργικής / 
σύγχρονης κουζίνας 
•Δημιουργία και αποτελεσματική διοίκηση ομάδας. 
•Γνώση ζαχαροπλαστικής 
•Εμπειρία στη διεξαγωγή συνεστιάσεων 
•Γνώση προϋποθέσεων HACCP & ISO 
•Άριστη γνώση κοστολόγησης. 
•Ευχάριστη προσωπικότητα - ευχέρεια στις δημόσιες 
σχέσεις - επαγγελματισμός - υπευθυνότητα -  
εργατικότητα - πνεύμα συνεργασίας.  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση μιας επιπλέον ξένης γλώσσας 
(Γαλλικά, Γερμανικά, Ρωσικά). 
•Ηλικία έως 35 ετών, κάτοικος νομού Δράμας.  
Παροχές: 
•Ανταγωνιστικός μισθός σε ένα σύγχρονο εργασια-
κό περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη, 
καθώς και προοπτικές εξέλιξης.

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

 
Ζητείται έμπειρος:

Σεφ 

Με γνώσεις μεσογειακής κουζίνας και θαλασσινών 
πιάτων από την εταιρία ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ 
& ΣΙΑ ΟΕ στην Κίμωλο (Κυκλάδες), για την καλο-
καιρινή περίοδο.

Προσφέρεται διαμονή και διατροφή.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: a.n.ventouris@
gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978 318531, 
Βεντούρης Απόστολος.

 
Το εστιατόριο Palazzo Al Mare στα Χανιά ζητά για 
εποχική απασχόληση:

Α’ Μάγειρα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχεία ή εστιατόρια στην Ελλάδα  
ή το εξωτερικό. 
•Πτυχίο σχολής μαγειρικής 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών  
Απαραίτητες διαπροσωπικές ικανότητες: 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά,  
ομαδικό πνεύμα εργασίας, 
•Προσαρμοστικότητα, αποδοτικότητα υπό συνθήκες 
πίεσης  
H εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές βάσει προσόντων 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε συνεχώς  
εξελισσόμενο και πολυτελές περιβάλλον

Θα λαμβάνονται υπόψη μόνο βιογραφικά που πλη-
ρούν τις άνω προϋποθέσεις και συνοδεύονται από 
πρόσφατη φωτογραφία. Αποστολή βιογραφικών 
στο e-mail: geopet69@hotmail.com

 
Ζητούνται για το εστιατόριο Αγιολί:

Σερβιτόροι-ες και Βοηθοί 
Σερβιτόρων - Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. 
•Ηλικία μέχρι 35 ετών. 
•Γνώση και τήρηση κανόνων υγιεινής  
και ασφάλειας τροφίμων. 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας. 
•Ευχάριστη προσωπικότητα. 
•Υπευθυνότητα.  
Παροχές: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών ανάλογο προσόντων. 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.  
Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία  
στο e-mail: ipelitari@agioli.gr

 
Το Χαρτί & Καλαμάρι στο Πέραμα αναζητά:

Μάγειρες Α’ & Β’

•Έως 35 ετών, με προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη 
για μόνιμη απασχόληση και πρόσληψη άμεσα.  
Βιογραφικά στο e-mail: tsakbab@yahoo.gr

 
To Βar – Restaurant Παλλάς που βρίσκεται στο παλιό 
λιμάνι Χανίων αναζητά:

Barista

•Με προϋπηρεσία και γνώση στο αντικείμενο  
για μόνιμη απασχόληση.

Βιογραφικά στο e-mail: xmarakakis@hotmail.com

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

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

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

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

Spa & Wellness Manager 
(Κωδ. Θέσης SWM) - (Opening Summer 2015)

Αρμοδιότητες: 
•Οργάνωση και άριστη λειτουργία του τμήματος 
spa & wellness.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου αναγνωρισμένης σχολής. 
•Αποδεδειγμένη τριετή (3) προϋπηρεσία σε  
αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 5* (αστικά και resort). 
•Άριστη γνώση αγγλικών και πολύ καλή γνώση 
μιας επιπλέον ξένης γλώσσας (Γαλλικά, Γερμανικά, 
Ρωσικά). 
•Άριστη γνώση εφαρμογών MS - Office. 
•Δυναμικός και ευχάριστος επαγγελματίας  
που λαμβάνει πρωτοβουλίες. 
•Δημιουργία και αποτελεσματική διοίκηση ομάδας. 
•Άριστη γνώση της ξενοδοχειακής αγοράς 
•Καλή γνώση ISO. 
•Ευχάριστη προσωπικότητα - ευχέρεια στις δημόσιες 
σχέσεις και πωλήσεις - επαγγελματισμός -  
υπευθυνότητα - εργατικότητα - πνεύμα συνεργασίας.  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Ηλικία έως 35 ετών, κάτοικος νομού Δράμας.  
Παροχές: 
•Ανταγωνιστικός μισθός σε ένα σύγχρονο εργασιακό 
περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη,  
καθώς και προοπτικές εξέλιξης.

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

 
Spa Attendant

AMATHUS ELITE SUITES RHODES & AMATHUS 
BEACH HOTEL: Το εντυπωσιακό Amathus Beach 
είναι ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων στη Ρόδο, που ατενίζει 
αμφιθεατρικά τον κοσμοπολίτικο κόλπο της Ιξιάς, σε 
απόσταση μόλις 6 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα 
του νησιού. Η Ρόδος αποτελεί έναν από τους κορυ-
φαίους τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο, συ-
γκεντρώνοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες που 
την επιλέγουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Το πολυτελές παραθαλάσσιο ξενοδοχειακό συγκρότημα 
Elite Suites, που ανήκει στο Amathus Beach Hotel, 
απολαμβάνει μία εξαιρετικά προνομιακή θέση στην Ιξιά 
της Ρόδου. Με εξαίσια θέα στα σμαραγδένια νερά της 
Μεσογείου, υπέροχους τροπικούς κήπους, αποκλει-
στικές παροχές και σουίτες μοναδικής αισθητικής και 
ανέσεων, αυτό το 5 αστέρων πολυτελές ξενοδοχείο 
στη Ρόδο υπόσχεται αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές.

Περιγραφή θέσης: Το ξενοδοχείο Amathus Elite Suites, 
Rhodes, αναζητά για τη σεζόν 2015 spa attendant.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Multitasking  
Αρμοδιότητες: 
•Επίβλεψη των χώρων εκγύμνασης, τακτοποίηση 
των χώρων 
•Τήρηση των κανόνων υγιεινής 
•Τήρηση των κανόνων ασφάλειας  
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικές απολαβές βάσει προσόντων 
•Διατροφή 
•Διαμονή 
•Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
lanagnostou@amathusrhodes.com, websites: 
http://www.elitesuitesrhodes.com/gre/, http://
www.amathusrhodes.com/



Υπάλληλος Γραφείου (S05) 
για Απασχόληση σε Project

Η εταιρία Ανατολή ΑΒΕΑΕ με έδρα τη Νάουσα η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των εξαγωγών 
καθώς και στις λιανικές πωλήσεις (αλυσίδα market NATALI) αναζητά:

Άτομο με Σπουδές Marketing
Απαραίτητα προσόντα: Άριστη γνώση Αγγλικών καθώς και η προϋπηρεσία σε εταιρίες με ανάλογη 
δραστηριότητα.  
•Προαιρετικά Ρώσικα.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: staff@natali.gr

Η Utelit, είναι εταιρία παροχής επιχειρησιακών λύσεων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, με έδρα 
την Παλλήνη (5 λεπτά από το Σταθμό Μετρό Παλλήνης). Το πλεονέκτημα της Utelit, είναι η ικανότητα 
παροχής προϊόντων και υπηρεσιών, απόλυτα προσαρμοσμένων στις ανάγκες του πελάτη, με το ελάχιστο 
δυνατό κόστος. Αναζητούμε για την εταιρία μας:

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

•Προηγούμενη εργασιακή εμπει-
ρία σε τηλεφωνικές πωλήσεις   
Παροχές: 
•Πληρωμή δύο φορές το μήνα 
•Συνεπείς πληρωμές 
•Bonus παραγωγικότητας 
•Συνεχής εκπαίδευση  
στις πωλήσεις και σε νέα  
τηλεπικοινωνιακά συστήματα 
•Προοπτικές εξέλιξης  

σε μια νέα εταιρία ταχύτατα 
αναπτυσσόμενη 
•Σύγχρονο, νέο και ιδιαίτερα 
ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Εύκολη προσβασιμότητα (5 
λεπτά από το Μετρό Παλλήνης)  
Οι ενδιαφερόμενοι  
παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους  
στο e-mail: hr@hics.gr

Φαρμακοποιός / Βιολόγος 
Απόφοιτος Επιστημών Υγείας

Η NEF-NEF AE. ελληνική εταιρία, με ηγετική θέση και παρουσία πάνω από 50 χρόνια στο χώρο των 
λευκών ειδών ζητά:

Υπεύθυνη/ο Καταστήματος για το 
Εταιρικό Κατάστημα Νέας Σμύρνης

Ζητούνται 3 άτομα με διάθεση δημιουργίας καριέρας στο Real Estate ως:

Σύμβουλοι Ακινήτων

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

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

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

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

Sous Chef 
(Κωδ. Θέσης SCHEF) 

 (Opening Summer 2015)
Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής. 
•Καλή γνώση αγγλικών. Καλή γνώση εφαρμογών Η/Υ. 
•Αποδεδειγμένη τριετή (3) προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 5* (αστικά και resort). 
•Πολύ καλή γνώση της ελληνικής & διεθνής κουζίνας 
•Αποτελεσματική διοίκηση ομάδας. 
•Γνώση ζαχαροπλαστικής 
•Εμπειρία στη διεξαγωγή συνεστιάσεων 
•Γνώση προϋποθέσεων HACCP & ISO 
•Άριστη γνώση κοστολόγησης. 
•Ευχάριστη προσωπικότητα - ευχέρεια στις δημόσιες σχέσεις - επαγγελματισμός - υπευθυνότητα – 
εργατικότητα – πνεύμα συνεργασίας.  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση μιας επιπλέον ξένης γλώσσας (Γαλλικά, Γερμανικά, Ρωσικά). 
•Ηλικία έως 35 ετών, κάτοικος νομού Δράμας.  
Παροχές: 
•Ανταγωνιστικός μισθός σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη, 
καθώς και προοπτικές εξέλιξης.

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

O/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει: 
•προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•άριστη γνώση χειρισμού Ms Office (μεγάλη βαρύτητα σε χρήση Excel και Internet Explorer) 
•αντίληψη, ευελιξία, ευγένεια, εργατικότητα και ταχύτητα

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται η αναζήτηση στο διαδίκτυο, η καταγραφή στοιχείων, οι 
τηλεφωνικές επαφές.

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

A pioneering company that specializes in 
oriental tobacco, which has built its success 
upon the insight into human capital dynamics, 
a unique  corporate culture and the innovative 
transfer of knowledge. MISSIRIAN S.A. is committed 
to the pursuit of excellence, diversity and equal 
employment opportunity policy.

Career opportunity: The ideal profile for the 
Agronomy Director position (Job Ref. ID: AGR.
DIR.K.1.1.15) is a high caliber professional, who 
will ensure the continued prosperity and growth of 
the Agronomy Dept. of the company by maximizing 
all opportunities and the leadership requirements 
at the highest levels.

Job overview: 
Main responsibilities: 
•Tobacco producers relationship management 
•Planning, development & execution  
of agronomy development strategy 
•Agronomy R&D  
•Maximizing the ROI of products & services 
•Agronomy project management 
•Transfer of knowledge in tobacco  
producers – GAP  
Location: 
•Kavala, Northern Greece  
Job related qualifications: 
Educational requirements: 
•BSc in agriculture 
•MSc in a relevant academic field is desirable 
•Strong know how in best practices of agronomy  
Experience requirements: 
•At least 3 years of previous managerial 
working experience 
•At least 8 years of relative working  

experience in agronomy sector 
•R&D experience in tobacco industry  
is desirable 
•International previous assignment in tobacco 
industry is desirable  
Core competencies: 
•Quality orientation 
•People managerial skills 
•Project management 
•Innovation & creativity  
Other job requirements: 
•Fluent Greek & English 
•Strong information technology skills 
•Availability for business trips

Offer: The company offers an active career 
management by building a long-term relationship, 
competitive remuneration package and continuous 
training within a stimulating and growing working 
environment.

Application process: If you are looking for a 
fascinating career, please send your application in 
Greek or English to the following e-mail: careers@
missirian.gr by 15/05/2015.

Your application must: 
•include your curriculum vitae, cover letter  
and a business photo 
•quote the relevant Job Ref. ID 
•include the names, addresses and/or email 
details of three referees

Only shortlisted candidates will be contacted and 
all information will be used solely for recruitment 
purposes and regarded as strictly confidential. 
MISSIRIAN S.A., 9th klm National Road Kavala 
- Drama, 640 12 Kavala, Greece, website: www.
missirian.gr

Φαρμακείο στα ανατολικά προάστια (κοντά σε 
έξοδο Αττικής οδού) ενδιαφέρεται να προσλάβει 
φαρμακοποιό ή βιολόγο ή σχετικών σπουδών  
με προϋπηρεσία και τα ακόλουθα προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση συμπληρωμάτων διατροφής 
και βοτάνων 
•Επιθυμητή γνώση ολιστικής προσέγγισης 
•Γνώση δερμοκαλλυντικών προϊόντων 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες με προμηθευτές 

•Γνώση χειρισμού Η/Υ  
Το φαρμακείο προσφέρει: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές αναλόγως  
των προσόντων 
•Ευχάριστο και μη ανταγωνιστικό περιβάλλον 
•Συνεχόμενη εκπαίδευση  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
pharmacykourbeli@gmail.com

Προφίλ υποψήφιας/ου: 
•Προϋπηρεσία ως υπεύθυνη/ος καταστήματος 
πάνω από 3 έτη σε οργανωμένο δίκτυο λιανικής 
•Εμπειρία στη διοίκηση προσωπικού 
•Εμπορική αντίληψη και ευχέρεια σε νούμερα  
και στόχους. 
•Επικοινωνιακός χαρακτήρας με πνεύμα  
συνεργασίας, ομαδικότητας και έμφαση  
στην εξυπηρέτηση του πελάτη. 
•Οργανωτικότητα και γρήγορη προσαρμογή  
σε μεταβολές προτεραιοτήτων 
•Προσεκτική, υπεύθυνη και επαγγελματική  
συμπεριφορά 
•Καλές γνώσεις Η/Υ, αγγλικών  
Διοικητικές ικανότητες έτσι ώστε να διευθύνει 

το κατάστημα επιτυγχάνοντας τους στόχους  
της εταιρίας στους παρακάτω τομείς: 
•Εξυπηρέτηση πελατών. 
•Επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων. 
•Merchandising 
•Λειτουργικές εργασίες 
•Εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού  
Παροχές: 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον και συνεχή  
εκπαίδευση 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Δυνατότητα εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
info@nef-nef.gr

Προσφέρονται: 
•Ιδιαιτέρως ικανοποιητικοί όροι συνεργασίας  
και αποδοχών με προμήθεια. 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον. 
•Γραμματειακή υποστήριξη. 
•Οργάνωση για την ανάπτυξη πελατειακής βάσης 

με προοπτικές εξέλιξης. 
•Ευέλικτο ωράριο. 
•Συνεχής καθοδήγηση, εκπαίδευση  
και επιμόρφωση από έμπειρα στελέχη.  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
info@atticahouse.gr
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Διοικητικά & Επιτελικά  
Στελέχη Επιχειρήσεων
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 6 πτυχιούχοι Διοίκησης Επιχειρήσε-
ων, από όμιλο επιχειρήσεων για τη στελέχωση 
νέας διεύθυνσης και νέας μονάδας. Βιογραφικά 
στο e-mail: patras192@yahoo.gr, κος Πάτρας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτιδα με καλή χρήση Η/Υ, Αγ-
γλικών. Οργανωτική, φιλόδοξη, επικοινωνιακή 
ικανότητα, ως Διοικητικό Στέλεχος εμπορικής 
επιχείρησης. Βιογραφικά στο e-mail: gxtgroup@
gmail.com, κωδ: Υ1.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Επιχειρηματικός - Διοικητικός Συνερ-
γάτης, με καλή γνώση Αγγλικών, Η/Υ. Αντίληψη, 
μεθοδικότητα, οργάνωση, επικοινωνιακή δεξι-
ότητα στον κλάδο των υπηρεσιών για εμπορικό 
στήσιμο και ανάπτυξη επιχείρησης. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobslinks1@gmail.com, κωδ: 01.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Product Manager/Marketing Specialist 
από εισαγωγική-εμπορική Α.Ε. Προσόντα: από-
φοιτος ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ σχετικής κατεύθυνσης, γνώση 
Αγγλικών και Η/Υ με μικρή προϋπηρεσία. Βιο-
γραφικά στο e-mail: ngouzelos@autoglassfit.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με γνώσεις marketing, οικονο-
μικών, Αγγλικών και γνώσεις H/Y από εταιρία 
συμβούλων επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη. 
Βιογραφικά στο e-mail: apasxolisicv@gmail.com.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ επώνυμη εταιρία που συνδυάζει 
τρεις τάσεις της αγοράς (κοινωνική δικτύω-
ση-ηλεκτρονικό-κλασικό εμπόριο και internet 
marketing) ζητά Manager. Τηλ: 6933 027105, 
211 1846494.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ρωσομαθής Αναλυτής για συμβούλους 
επιχειρήσεων. Προϋπηρεσία ή πτυχία δεν απαι-
τούνται. Απαραίτητα: άριστη γραφή στα Αγγλικά, 
χρήση Η/Υ και έρευνα internet, άπταιστα Ρωσικά. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@psiworldwide.biz.

 

Γραμματείς-Υπάλληλοι  
Γραφείου & Υποδοχής
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας, για ναυλομεσιτικό γραφείο 
στον Πειραιά. Μερική, απογευματινή απασχόληση. 
Προϋπηρεσία επιθυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: 
iskshi@ath.forthnet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Γραμματέας για συνεργασία 
με το δικηγορικό γραφείο Στανέλλου Στέφανου. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@stanellos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου, με πείρα στους 
διαγωνισμούς του δημοσίου και του ευρύτερου 
δημοσίου τομέα, με καθήκοντα τη αναζήτηση 
των διαγωνισμών, την σύνταξη και υποβολή 
των προσφορών. Τηλ: 210 9761163.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου από γραφείο 
διαχείρισης ακινήτων, για γραμματειακή υπο-
στήριξη. Γενικών καθηκόντων, με καλή γνώση 
Αγγλικών και Η/Υ. Τηλ: 210 9761163, ώρες 
επικοινωνίας: 10:00- 17:00 καθημερινά πλην 
σαββατοκύριακου.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ημιαπασχόληση. Πλήρης 
εκπαίδευση, υψηλά bonus. Βιογραφικά στο e-mail: 
perraki.k@gmail.com, τηλ: 6944 327888.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητά Γραμ-
ματεία με ατζέντα στη showbiz ως Υπεύθυνο 
Δημοσίων Σχέσεων του ομίλου. Βιογραφικά 
στο e-mail: pr@paraskhnio.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για γραμματεία 
πωλήσεων, από βιομηχανική εταιρία. Απαραί-
τητη γνώση Αγγλικών. Επιθυμητή γνώση ξένης 
γλώσσας. Απαραίτητη γνώση Microsoft office. 
Βιογραφικά στο e-mail: export@brass-form.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ενοικιάσεων αυτοκινήτων στους Παξούς, 
Λευκάδα και Πάργα, ζητεί Υπάλληλο Γραφείου με 
γνώσεις Αγγλικών, Η/Υ και δίπλωμα αυτοκινήτου. 
Βιογραφικά στο e-mail: lefkada@greenmotion.
gr, τηλ: 2645023581, 6944 585911.

ΕΤΑΙΡΙΑ ενοικιάσεων αυτοκινήτων στην Κέρκυρα 
ζητεί Υπάλληλο Γραφείου με γνώσεις Αγγλικών, 
Η/Υ και δίπλωμα αυτοκινήτου. Βιογραφικά στο 
e-mail: lefkada@greenmotion.gr, τηλ: 2645 
023581, 6944 585911.

ΕΤΑΙΡΙΑ εξοπλισμού στο Περιστέρι ζητά άτομο, 
για Γραμματειακή Υποστήριξη. Βιογραφικά στο 
e-mail: marketing@bekiaris.bet.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για Υποδοχή, εμφανίσιμη για εστι-
ατόριο στο κέντρο της Αθήνας. 6ημερη, 5ωρη 
απασχόληση. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών και 
Η/Υ. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
binozi_6@hotmail.com.

ΜΕΓΑΛΟΣ όμιλος εταιριών ζητά άτομο για διοι-
κητική θέση - Ιδιαιτέρα Γραμματέα και Υπεύθυνη 
Επικοινωνίας του ομίλου. Άριστη εμφάνιση - 
ισχυρή προσωπικότητα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@ekdoseisalexandros.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Γραμματεία-Διοικητι-
κή Υποστήριξη για 4ωρη-πενθήμερη πρωινή 
εργασία σε οδοντιατρείο. Προαπαιτούμενα: 

Πτυχίο ΑΕΙ-ΑΤΕΙ ή άλλου εκπαιδευτικού ιδρύ-
ματος ανθρωπιστικών-οικονομικών επιστημών, 
άριστη γνώση Η/Υ και Αγγλικών, ευχέρεια στην 
επικοινωνία, προϋπηρεσία επιθυμητή. E-mail: 
piraeuslawoffice@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα νέα για 24 ώρες. Περιοχή εκτός 
Χανίων. Βιογραφικά στο e-mail: work.affairs@
hotmail.com, τηλ: 2821 503033, 6992 186229.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για ένα πολύ συγκεκριμένο διάστημα 
(15 Μαΐου - 30 Σεπτεμβρίου) άτομο για Γραμ-
ματειακή Υποστήριξη με πολύ καλή γνώση Γερ-
μανικών, Αγγλικών και MS office. Βιογραφικά 
στο e-mail: alex.efthimiadou@synolic.com, τηλ: 
210 6233450, 210 623341.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Υπάλληλος Γραφείου ναυτι-
λιακών και παροχής υπηρεσιών στην πόλη της 
Λευκάδας. Απαραίτητα προσόντα: Άπταιστα Αγ-
γλικά, Η/Υ, δίπλωμα οδήγησης. Προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχες θέσεις θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο 
e-mail: ergasia21@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για ημιαπασχό-
ληση, από την εταιρία Aquablu στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης. Γνώσεις Η/Υ και τηλεφωνικού 
κέντρου. Βιογραφικά στο e-mail: hr@aquablu.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος, με καλή γνώση Αγγλικών 
να εργαστεί σε γραφείο ενοικιάσεων αυτοκινήτων. 
Άμεση πρόσληψη, ασφάλιση και ωράριο 8ωρο. 
Τηλ: 210 8221097.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής για εποχική ερ-
γασία. Απαραίτητα: επικοινωνιακές ικανότητες-
πρόσχαρη προσωπικότητα-Η/Υ, Αγγλικά-άμεση 
διαθεσιμότητα. Προαιρετικά: εμπειρία στην επι-
τήρηση ομάδων άριστα Αγγλικά-άλλες γλώσσες, 
υποκριτικές ικανότητες. Παρέχεται εκπαίδευση. 
Βιογραφικά στο e-mail: contact@escapehouse.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, για 4ωρη ή 8ωρη συνερ-
γασία με πολυεθνική εταιρία. Ευέλικτο ωράριο 
πληρωμή με bonus. Tηλ: 6944 727748.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου στο Ρέντη με 
επικοινωνιακό χαρακτήρα, ομαδικότητα και δυ-
νατότητα γρήγορης πληκτρολόγησης. Πλήρης 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: a.dervis@
havakis.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου νέα με γνώσεις H/Y 
ζητείται από εταιρία. Περιοχή Κορωπί. Ωράριο 
10:00-14:00. Τηλ: 210 6621103, 6947 074291.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου νέα με γνώσεις H/Y 
ζητείται από εταιρία. Περιοχή Βάρη. Ωράριο 
10:00-14:00. Τηλ: 210 6621103, 6947 074291.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ανώνυμη εταιρία ζητά 2 άτομα. 
Οργανωτικές, δραστήριες για τμήμα Υποδοχής 
και Γραμματείας. Μόνιμο πρωινό, πενθήμερο. 
Σταθερός μισθός και ασφάλιση. Τηλ: 210 8898786.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Γραμματειακή Υποστήριξη. 
Άριστη γνώση Αγγλικής και Σουηδικής, Η/Υ-
ευχέρεια στην επικοινωνία για ενημέρωση-
αρχειοθέτηση διαχείριση αλληλογραφίας και 
διεκπεραίωση στα αντίστοιχα τμήματα. Βιογραφικά 
στο e-mail: xagorari@uniglass.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φοιτήτρια για Γραμματειακή Υποστήριξη 
και τιμολόγηση. Τηλ: 210 4634596.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ οίκος στην Αθήνα ζητά νέα για Γραμ-
ματειακή Υποστήριξη. Άριστη γνώση Αγγλικών 
επιπέδου proficiency και χρήση Η/Υ (ECDL, τυφλό 
σύστημα). Ωράριο πρωινό και πενθήμερο. Fax: 
210 7758753, τηλ: 210 7789125.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία στη Σαντορίνη ζητά νέα με 
γνώσεις Η/Υ και προϋπηρεσία, για γραμματειακή 
υποστήριξη. Τηλ: 22860 23736, 6944 782108.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ρεσεψιόν κομμωτηρίου, με γνώσεις 
διαχείρισης, ταμείου, Η/Υ. Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 
6999 767991, 6932 227161, 6999 767991.

ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ ζητείται σε πολυτελές κομμωτήριο 
στη Γλυφάδα. Τηλ: 6972 200965.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ υποστήριξη διοίκησης ζητείται 
από βιομηχανική εταιρία (βαφείο - φινιριστήριο 
υφασμάτων) στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Γνώση Αγ-
γλικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: inotex1@
otenet.gr, fax 22620 31890, 22620 31462.

Η TALIS S.A για λογαριασμό πελάτη ζητά, 
Γραμματεία Πωλήσεων εκπαιδευτικών-επεν-
δυτικών προγραμμάτων, για την περιοχή του 
Κιάτου. Απαραίτητα προσόντα: κάτοχος πτυχίου 
ΑΕΙ-ΤΕΙ, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση-γνώση 
χειρισμού Η/Υ-γνώση Αγγλικών. E-mail: cv@
talis.gr, κωδ: GramSales.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας από κέντρο ξένων γλωσσών 
στον Άλιμο, για απογευματινή εργασία. Γνώση 
Η/Υ και πρόσληψη για τη νέα σχολική χρονιά. 
Τηλ: 210 4957741, 6977 895699, ώρες επι-
κοινωνίας μετα τις 11:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου, από βιομηχα-
νική εταιρία υφασμάτων και πρώτων υλών στη 
Β.Ι.Π.Ε. Νεοχωρούδας. Βιογραφικά στο e-mail: 
mmoschopoulos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώσεις Η/Υ ως Υπάλληλος 

Γραφείου σε καθαριστήριο χαλιών στην Παλλήνη. 
Τηλ: 210 6034034.

ΑΕ ΟΜΙΛΟΥ ζητά 2 άτομα και άνω με γνώσεις 
Λυκείου ή ανωτέρων σχολών. Άμεση πρόσληψη-
προοπτικές εξέλιξης. Προσφέρεται εκπαίδευση. 
Περιοχή Λ. Ιωνίας 160, Άλιμος. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@inlego.gr, τηλ: 210 9754008, 210 
9754010.

AGENCY Remarc is looking for Office Assistant for 
our office in Koropi, with knowledge of computers, 
Microsoft office, outlook or finances-accounting. 
English is a must. CVs with photos: remarc@
otenet.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ γραφείου, νέος ζητείται από εισα-
γωγική εταιρία στο Μενίδι, με γνώσεις λογιστι-
κής, Αγγλικής ή Ιταλικής γλώσσας, πρόγραμμα 
Winera, Office. Απαραίτητη κάρτα ανεργίας. Fax: 
210 2409779.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ μέσης εκπαίδευσης στα Με-
λίσσια ζητεί Γραμματέα, υπεύθυνη-ευγενική 
και συνεπή, με προϋπηρεσία-πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 
διοίκησης επιχειρήσεων-άριστη γνώση Η/Υ και 
Αγγλικών-δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου. Μερική 
απασχόληση. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: melpoukads@gmail.com.

 

Marketing-Δημόσιες Σχέσεις  
-Διαφήμιση
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για πρακτική άσκηση. Τελει-
όφοιτοι ΤΕΙ και ΙΕΚ για προγραμματισμό php, 
mysql, γραφιστική και web design, δημόσιες 
σχέσεις και εμπόριο, δημοσιογραφία και media. 
Βιογραφικά στο e-mail: job@exnet.gr.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ Σύμβουλος ζητά Υπεύθυνο 
Δημοσίων Σχέσεων για συνεργασία. Τηλ: 6944 
439565.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητά άτομα με 
ατζέντα στη showbiz, ως Υπευθύνους Δημοσίων 
Σχέσεων του ομίλου. Βιογραφικά στο e-mail: 
pr@paraskhnio.gr.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητά Γραμ-
ματεία με ατζέντα στη showbiz ως Υπεύθυνο 
Δημοσίων Σχέσεων του ομίλου. Βιογραφικά 
στο e-mail: pr@paraskhnio.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 Παραγωγοί Διαφήμισης με προ-
ϋπηρεσία στις πωλήσεις, για νέο ενημερωτι-
κό-ψυχαγωγικό 24ωρο διαδικτυακό κανάλι και 
εβδομαδιαίο video περιοδικό ποικίλης ύλης. Βι-
ογραφικά στο e-mail: inefproductions@gmail.
com, κωδ: ΠΔinef.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Marketing Assistant, από διαφημιστική 
εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: hr.imagegroup@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Product Manager/Marketing Specialist 
από εισαγωγική-εμπορική Α.Ε. Προσόντα: από-
φοιτος ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ σχετικής κατεύθυνσης, γνώση 
Αγγλικών και Η/Υ με μικρή προϋπηρεσία. Βιο-
γραφικά στο e-mail: ngouzelos@autoglassfit.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διαφημιστής για μεγάλο ενημερωτικό 
site. Τηλ: 215 5251864.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος social media και επι-
κοινωνίας από κατάστημα εστίασης. Πλήρης 
ή μερική απασχόληση. Δημιουργικός νέος /α, 
με 1-2 έτη προϋπηρεσία για διαχείριση social 
media και site-δημόσιες σχέσεις-επικοινωνία 
στον τομέα φαγητού-τουρισμού. E-mail: ddigeno@
meliartos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για τμήμα marketing, με 3ετή 
προϋπηρεσία στο χώρο τροφίμων. Γνώσεις πωλή-
σεων, media, άπταιστα Αγγλικά, υψηλές ικανότητες 
επικοινωνίας. Απαραίτητο πτυχίο Πανεπιστημίου. 
Βιογραφικά στο e-mail: secretary@ferro.gr.

ΖΗΤΕΊΤΑΙ νέα, με εμπειρία στην παραγωγή δια-
φημίσεων για το τμήμα διαφήμισης, για έντυπα 
περιοδικά πλατιάς κυκλοφορίας. Ποσοστά και 
έξοδα. Προοπτική μόνιμης απασχόλησης. Βιογρα-
φικά στο e-mail: dyrosmagazines@dyros.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με γνώσεις marketing, οικονο-
μικών, Αγγλικών και γνώσεις H/Y από εταιρία 
συμβούλων επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη. 
Βιογραφικά στο e-mail: apasxolisicv@gmail.com.

ΜΕΓΑΛΟΣ όμιλος εταιριών ζητά νέα Ιδιαιτέρα 
Γραμματέα και Υπεύθυνη Επικοινωνίας του 
ομίλου, για διοικητική θέση. Άριστη εμφάνιση, 
ισχυρή προσωπικότητα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@ekdoseisalexandros.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές Διαφημιστικών Πακέτων, 
από τηλεοπτικό σταθμό για τηλεόραση/internet 
στο νομό Σάμου και Δωδεκανήσου. Ποσοστά 
και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: antonios@
dreamitdigital.com, τηλ: 6949 285292.

ΕΤΑΙΡΙΑ στον τομέα των τουριστικών εκδόσεων, 
ζητεί έμπειρο Πωλητή Διαφήμισης - Τουριστικών 
Εκδόσεων, με δυνατότητα ταξιδίων. Βιογραφικά 
στο e-mail: ekdoseis-viografika@outlook.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διαφημιστές-Παραγωγοί Διαφή-

μισης, πώλησης χώρου, προβολείς σε έντυπο 
εφημερίδας, με επαγγελματισμό-δραστήριοι-με 
στόχους και προηγούμενη εμπειρία στο συγκεκρι-
μένο αντικείμενο. Απαραίτητο μέσο μεταφοράς. 
Τηλ: 210 8696972.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με γνώσεις marketing και Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: artemist27@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα εμφανίσιμα, με άνεση στην 
επικοινωνία, γνώση Η/Υ για τμήμα δημοσίων 
σχέσεων και marketing από διαφημιστική εταιρία. 
Βιογραφικά Κ.Θ. 2 με φωτογραφία στο e-mail: 
info@idplusmedia.com.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία ζητεί Υπεύθυνη Δημοσίων 
Σχέσεων, εμφανίσιμη. Επιθυμητή προϋπηρεσία. 
Τηλ: 6959 990945.

H ALEXANDER MOORE, εταιρία οργάνωσης 
επιχειρήσεων επιθυμεί να προσλάβει άτομα για το 
τμήμα marketing, για διαχείριση πελατών. Μερική 
απασχόληση, σταθερές ικανοποιητικές αποδοχές, 
δυνατότητα εργασίας εξ’ αποστάσεως. E-mail: 
hr@alexandermoore.com, ένδειξη DM/02/15.

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ portal στην πράσινη δόμη-
ση, της ΑΠΕ, της εξοικονόμησης ενέργειας και 
του περιβάλλοντος, ζητά Συνεργάτες πώλησης 
online διαφήμισης και διαδικτυακών υπηρεσιών. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@b2green.gr.

 

Λογιστές-Υπάλληλοι  
Λογιστηρίου-Μηχανογράφηση
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή, απόφοιτη ΤΕΙ ή ΑΕΙ, 
με 2ετή προϋπηρεσία για λογιστικό γραφείο. Ενα-
σχόληση με καταχωρήσεις και διεκπεραιώσεις, 
κάτοχος άδειας οδήγησης. Μερική απασχόληση, 
απαραίτητη η προθυμία για εξέλιξη. Βιογραφικά 
στο e-mail: lkaccounting@yahoo.gr.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητεί άτομο με άριστη γνώση 
Η/Υ, ms office και τήρηση απλογραφικών βιβλίων. 
Βιογραφικά στο e-mail: tasos450@gmail.com, τηλ: 
6937 422003, Υπεύθυνος Προσωπικού Γκόγκος. 
Αναστάσιος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή, με απαραίτητα προσόντα: 
γνώση ΕΓΣΛ-ΚΒΣ-ΚΦΑΣ, προϋπηρεσία σε βιβλία 
Β’-Γ’ κατηγορίας ,μισθοδοσία, γνώση χειρισμού 
Η/Υ, ξένες γλώσσες, επικοινωνιακή ευχέρεια, 
υπευθυνότητα, οργανωτική ικανότητα. Βιογραφικά 
στο e-mail: natasahm@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή για super market στη 
Μύκονο. Απαραίτητα προσόντα: αντίστοιχη προϋπη-
ρεσία. Επιθυμητό πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης. 
Βιογραφικά στο e-mail: kuluris@diellas.eu.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ εταιρία στο χώρο της μεταφοράς 
και logistics αναζητά Βοηθό Λογιστή για τα νέα 
γραφεία της στο Κορωπί. Προϋπηρεσία σε μηχα-
νογραφημένο λογιστήριο απαραίτητη. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία στον κλάδο και γνώση SAP. E-mail: 
accthemis@gmail.om.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως Βοηθός Λογιστή με 1 χρόνο 
τουλάχιστον προϋπηρεσία, γνώσεις Η/Υ και εργασίες 
γραφείου, Ιταλικής ή Αγγλικής γλώσσας. Μερική 
απασχόληση, βασικός μισθός. Ε-mail: libra@libra.
gr, τηλ: 210 9229891.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή, για άμεση πρόσληψη, 
σε λογιστικό γραφείο στους Παξούς. Τηλ: 6937 
049381.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για πρακτική άσκηση, από λογιστικό 
γραφείο στα Άνω Λιόσια. Απόφοιτη ΤΕΙ - ΙΕΚ και 
κάτοικοι γύρω περιοχών κατά προτίμηση. Βιογρα-
φικά στο e-mail: c.aristeropoulos@outlook.com.
gr, τηλ: 6974 350139.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή για 6 ώρη απογευματινή 
απασχόληση σε λογιστικό γραφείο στο Μοσχάτο. 
Εμπειρία σε βιβλία Β-Γ κατηγορίας, μισθοδοσία, 
δηλώσεις εισοδήματος, γνώστης προγραμμάτων 
epsilon. Βιογραφικά στο e-mail: xtzaf@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής από το Κ.Ε.Κ. Edisinet, με 
εμπειρία λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης 
ανώνυμης εταιρίας. Καλή χρήση Η/Υ με γνώση 
ERP προγράμματος. Βιογραφικά στο e-mail: 
thessaloniki@edisinet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Βοηθός Λογιστή από εταιρία παροχής 
υπηρεσιών στον κλάδο αυτοκινήτου. Επιθυμητή γνώ-
ση προγράμματος λογιστικής data communication 
και εφαρμογών Εργάνη. Βιογραφικά στο e-mail: 
synlogistiki@gmail.com, τηλ: 22943 02768.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή σε λογιστικό γραφείο 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με άριστες γνώσεις 
μισθοδοσίας, πολύ καλή γνώση του προγράμματος 
μισθοδοσίας της Epsilon, βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορί-
ας, φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων. 
Βιογραφικά στο e-mail: akrmar@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή στην Καβάλα, για την 
κάλυψη νέας θέσης εργασίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: ergasia@taxds.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής Γ’ κατηγορίας από την ΕΜΙ-
ΓΚΡΕΣ ΑΕ, με εμπειρία, δικαίωμα υπογραφής 
στο πρόγραμμα Singular ERP και μισθοδοσίας. 

Βιογραφικά στο e-mail: info@emigres.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής με έδρα τη Θεσσαλονίκη 
ζητεί Μηχανογράφο με πολύ καλές γνώσεις σε 
ERP της SOFTONE ή της ALTEC για το υποκατά-
στημά της στην Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
xtheodoro@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Λογιστηρίου, για τη διαχείριση 
του ταμειακού κυκλώματος ανώνυμης εταιρίας, 
πληρωμές, εισπράξεις, έκδοση επιταγών, συμφωνίες 
πελατών. Απαραίτητη η προϋπηρεσία τουλάχιστον 
2 ετών σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: 
hrdeparte@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή για ξενοδοχειακή 
μονάδα 4* για πρακτική από ΤΕΙ ή ΙΕΚ κάτοικος 
Ρόδου και κάτοχος μοτό. Βιογραφικά στο e-mail: 
cvhotels@outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής ή Βοηθός, με εμπειρία από εμπο-
ρική επιχείρηση στις Αχαρνές. Απαραίτητη άριστη 
γνώση του προγράμματος Αtlantis ERP(λογιστικό-
εμπορικό) και γνώση Μanpower(μισθοδοσία). 
Επιθυμητά Αγγλικά. Ε-mail: crtckalog@gmail.
com, fax: 210 7716769.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Λογίστρια, με γνώση και προϋπη-
ρεσία στη μισθοδοσία για μερική απασχόληση από 
λογιστικό γραφείο. Το γραφείο βρίσκεται στην 
Κωνσταντίνου Καραμανλή κοντά στην Βούλγαρη. 
Βιογραφικά στο e-mail: natassaavr37@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή σε εταιρία Α.Ε. με πλή-
ρες ωράριο. Γνώση του προγράμματος ORAMA, 
ενημέρωσης βιβλίων Γ’ κατηγορίας, υπολογι-
σμού ΦΠΑ, εισαγωγών, μισθοδοσίας, Αγγλικής 
γλώσσας και Η/Υ. E-mail: elliprot@gmail.com, 
τηλ: 6973 990606.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Λογιστής για μερική απασχό-
ληση σε εταιρία Α.Ε. Συστάσεις και προϋπηρεσία 
απαραίτητα. Βιογραφικά στο e-mail: a.kastanakis@
sunmate.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής /τρια, από λογιστική-συμβου-
λευτική εταιρία στη Θεσσαλονίκη. Προϋπηρεσία 
πάνω από 5 έτη σε λογιστικά γραφεία. Ενημέ-
ρωση και φορολογικά Β’ κατηγορίας, εργατικά, 
δηλώσεις. Πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: ekatos@link.com.gr.

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ γραφείο στην Κηφισιά ζητά 
Λογίστρια για τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας και 
καλός γνώστης εργατικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
derman1s@otenet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής λογιστικών υπηρεσιών ζητά 
νέα, Βοηθό Λογιστή, απόφοιτη ΑΕΙ/ΤΕΙ. Απαραίτητα 
προσόντα: τήρηση βιβλίων Β΄και Γ΄κατηγορίας 
Epsilon Net and Altec και γνώση μισθοδοσίας 
Epsilon Net. Πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: apap@acct.gr.

Οικονομικά Στελέχη- 
Ελεγκτές -Φοροτεχνικοί
ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών ζητά Λογιστή - Φο-
ροτεχνικό Α’ Τάξης με γνώσεις φοροτεχνικού και 
οργάνωσης λογιστηρίου για εσωτερική απασχόληση. 
Παροχές: μισθός και ασφάλιση. Βιογραφικά στο 
e-mail: resume@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οικονομολόγοι πτυχιούχοι οικονομικών 
σχολών ή τελειόφοιτοι ως Παρουσιαστές-Σχολιαστές 
οικονομικών θεμάτων σε ενημερωτικό-ψυχαγωγικό 
24h web tv-εβδομαδιαίο video περιοδικό ποικίλης 
ύλης και επιστημονικής υποστήριξης. E-mail με 
φωτογραφίες: inefproductions@gmail.com.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ φροντιστήριο στο κέντρο της 
Αθήνας, αναζητά για άμεση συνεργασία Οικονομο-
λόγους Καθηγητές με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@oasep.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικονομολόγος, γνώστης διεθνών τρα-
πεζικών συναλλαγών, Αγγλικών, Η/Υ. Αντίληψη, 
μεθοδικότητα, οργάνωση, επικοινωνιακή δεξιότητα 
ως Στέλεχος-Συνεργάτης διεθνών συναλλαγών. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: jobslinks1@
gmail.com, κωδ: KR-sk.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ρωσομαθής Οικονομολόγος από εταιρία 
συμβούλων. Επιθυμητό πτυχίο business ή συναφές. 
Απαραίτητα: άριστη γραφή στα Αγγλικά, ορολο-
γία Ρωσικών οικονομικών, έρευνα διαδικτύου, 
άπταιστα Ρωσικά. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
psiworldwide.biz.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με γνώσεις marketing, οικονομικών, 
Αγγλικών και γνώσεις H/Y από εταιρία συμβούλων 
επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο 
e-mail: apasxolisicv@gmail.com.

DEI CΟLLEGE is looking for Lecturers with teaching 
experience in: economics, finance and accounting, 
law (Company, Commercial, Contract and Property). 
CVs: studies@dei.edu.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φοροτεχνικός Σύμβουλος, από λογι-
στική-συμβουλευτική εταιρία στη Θεσσαλονίκη. 
Προϋπηρεσία πάνω από 10 έτη. Απαραίτητη εμπειρία 
σε λογιστικά γραφεία, φορολογικούς ελέγχους, 
ισολογισμούς και γνώση τρέχουσας φορολογικής 
νομοθεσίας. E-mail: ekatos@link.com.gr.

Μικρές Αγγελίες Εργασίας



Η InTTrust είναι Gold Certified Partner της Microsoft, Premier Business Partner της IBM και Gold 
Partner της Oracle. Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχει είναι: 
•Συμβουλευτικές υπηρεσίες IT, 
•Εγκατάσταση, διαχείριση και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων, 
•Ολοκλήρωση ετερογενών πληροφοριακών συστημάτων,μετάπτωση συστημάτων και εφαρμογών, 
•Ανάπτυξη λύσεων διαχείρισης δεδομένων και business intelligence, 
•Intranets/portals και 
•Ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλον .NET και Java

Οι λύσεις που παρέχει η InTTrust απευθύνονται σε όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και, 
μέχρι σήμερα, τις έχουν εμπιστευθεί εταιρίες με διαφορετικά αντικείμενα, όπως στους κλάδους των 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της βιομηχανίας, των τηλεπικοινωνιών, του λιανικού εμπορίου. Στα 
πλαίσια επέκτασης των δραστηριοτήτων της η InTTrust, αναζητά προσωπικό για την πλήρωση θέσης:

Junior Database Administrator - Αθήνα
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο πληροφορικής (ΑΕΙ / ΤΕΙ) 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Εργασιακή εμπειρία έως 2 έτη ως DBA σε βάσεις δεδομένων Oracle 
•Γνώσεις στη διαχείριση βάσεων δεδομένων SQL Server  
Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας και συνεργασίας σε ομάδα 
•Προθυμία, υπευθυνότητα, επαγγελματικότητα 
•Επιθυμία απόκτησης νέων γνώσεων 
•Προσανατολισμός στο ποιοτικό αποτέλεσμα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το αναλυτικό βιογραφικό τους σημείωμα στη ηλεκτρονική 
διεύθυνση: hr@inttrust.gr αναγράφοντας την αντίστοιχη θέση και το χαρακτηριστικό (JDBA-05-15) το 
αργότερο μέχρι τις 15/05/2015.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεχθούν, θα ενταχθούν στη διεύθυνση παροχής υπηρεσιών σε βάσεις δεδομένων 
στους πελάτες της εταιρίας στους τομείς των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και μεγάλων επιχειρήσε-
ων. Η εταιρία προσφέρει άριστο εργασιακό περιβάλλον και ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών αναλόγως 
προσόντων.

Project Specialist – Αθήνα 
Κωδικός Θέσης: PrSp30042015

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

Απαριθμούμε 47 σημεία εταιρικής παρουσίας σε πανελλαδικό επίπεδο και προσφέρουμε υψηλού επιπέδου 
εξυπηρέτηση σε 5000 πελάτες σε καθημερινή βάση.

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

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

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

Περιγραφή ρόλου / project specialist: Ο/η project specialist, έχει την ευθύνη της διαχείρισης των 
στοχευόμενων έργων της εταιρείας. Επεξεργάζεται και διαχειρίζεται τις πληροφορίες που λαμβάνει μέσω 
CRM προς την δύναμη πωλήσεων αλλά και διατηρεί ενημερωμένο τον φάκελο του στοχευόμενου έργου 
στο CRM. Κινητοποιεί όλους τους διαθέσιμους πόρους της εταιρείας, με σκοπό την ανάληψη του έργου.

Προϋποθέσεις - γνώσεις – ικανότητες: 
•Πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ ηλεκτρολογίας 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση των αγορών που δραστηριοποιείται η εταιρεία 
•Γνώση της προϊοντικής γκάμας 
•Εργοταξιακή εμπειρία θα συνεκτιμηθεί

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

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

Σχεδιάστρια - Αθήνα

Η Δικηγορική εταιρία Σιούφας και Συνεργάτες, με ηγετική θέση στην αγορά, αναζητά για άμεση 
πρόσληψη ένα άτομο για τη θέση:

MS Business Intelligence Analyst 
 Αναλυτής Επιχειρηματικής Ευφυΐας 

  (BIA_03) - Αθήνα

Αποτελούμε το τμήμα μηχανοργάνωσης πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρέχοντας Managed 
ICT Services από το 2001. Διαχειριζόμαστε δεκάδες servers & εκατοντάδες Η/Υ στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Είμαστε σύμβουλοι σε λύσεις διαχείρισης ICT, πιστοποιημένοι συνεργάτες VMware, Symantec, 
Microsoft, HP & Cisco καθώς και συνεργάτης της DELL. Πελάτες μας είναι μερικές από τις δυναμικότερες 
ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις.

Μηχανικός Υποστήριξης ICT 
(Ref: TEC/2015/01) - Αθήνα

Η θέση: Η Omnis αναζητά δυναμικό 
επαγγελματία για θα συμμετάσχει 
στην ομάδα υλοποίησης & τεχνικής 
υποστήριξης.

Ο κατάλληλος υποψήφιος διαθέ-
τει ικανοποιητικό εύρος τεχνικών 
γνώσεων στις τεχνολογίες συστη-
μάτων & δικτύων που χρησιμο-
ποιούμε, καθώς και εμπειρία σε 
εταιρικά (οργανωμένα) περιβάλ-
λοντα. Κύρια καθήκοντα της θέ-
σης αποτελούν η απομακρυσμένη 
και επιτόπια υποστήριξη τελικών 
χρηστών, η διάγνωση προβλημά-
των και βλαβών, η εγκατάσταση, 
αναβάθμιση και διαμόρφωση Η/Υ, 
περιφερειακών και server rooms.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Τουλάχιστον οκτώ (8) χρόνια 

επαγγελματικής εμπειρίας  
σε τμήματα μηχανογράφησης  
ή εταιρείες πληροφορικής. 
•Ικανότητες επικοινωνίας 
(γραπτής & προφορικής), 
ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
και επαγγελματισμός. 
•Καλή τεχνική κατάρτιση  
σε τεχνολογίες συστημάτων  
& δικτύων επώνυμων  
κατασκευαστών (HP, 
IBM, Microsoft, VMware, 
Symantec, Acronis, 
Kaspersky, Sophos) 
•Εμπειρία εγκατάστασης και 
υποστήριξης δικτυακών και 
περιφερειακών συσκευών 
•Μεγάλη άνεση στη χρήση 
εφαρμογών, μεθόδων και 
εργαλείων ICT (Service 

Desk, Internet, μικτονόμηση, 
labelling, κα) 
•Πολύ καλή χρήση  
της Αγγλικής γλώσσας. 
 
Πρόσθετα προσόντα: 
•Πιστοποίηση Microsoft ή άλλη 
•Μεταφορικό μέσο 
•Εμπειρία σε εταιρικό περιβάλλον 
 
Παροχές: 
•Συμμετοχή σε μια έμπειρη  
και μεθοδική ομάδα 
•Πολιτισμένο και φιλικό  
περιβάλλον εργασίας 
•Εξέλιξη και ανάπτυξη  
τεχνογνωσίας  
 
Αποστείλατε βιογραφικό  
στο e-mail: careers@omnis.gr, 
website: www.omnis.gr 

Για την εταιρεία ΗΡΑ ΒΕΒΕ.  
Προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής  
σχεδιάστριας ρούχων 

•Πτυχίο ή πιστοποίηση μακετί-
στριας θα θεωρηθεί προσόν. 
•3-5 χρόνια εμπειρία  
σε παιδικό ρούχο 

•Γνώση πατρόν  
Βιογραφικά στο e-mail:  
info@irabebe.gr,  
fax: 210 9885706.

Η θέση υπάγεται στη διεύθυνση  
πληροφορικής, και οι κύριες αρμοδιότητες 
περιλαμβάνουν: 
•Συμμετοχή στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων  
λύσεων πληροφορικής (Data Warehouse, 
Business Intelligence, OLAP Reporting, 
performance management) 
•Συμμετοχή στην ανάπτυξη, ενοποίηση, έλεγχο, 
αξιολόγηση και συντήρηση BI εφαρμογών,  
χρησιμοποιώντας Microsoft SQL Server, Postgre 
SQL, •Firebird & BI, QlikView Software  
•Παραγωγή report & ανάλυση δεδομένων μέσω 
business intelligence  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ή μεταπτυχιακό στην επιστήμη  
υπολογιστών (computer science) ή διαχείρισης 
πληροφοριών (information management) 

•Τουλάχιστον 3 έτη σχετικής προϋπηρεσίας 
•Εξαιρετική γνώση λογισμικού επιχειρηματικής 
ευφυΐας 
•Η γνώση προγραμματισμού στην πλατφόρμα 
Visual Studio (VB.net) θα θεωρηθεί  
ως επιπρόσθετο προσόν 
•Αναλυτική σκέψη και εστίαση στη λεπτομέρεια 
•Ικανότητα να ανταποκριθεί σε αυστηρές προθεσμίες 
•Πνεύμα ομαδικότητας  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Δυνατότητες εξέλιξης σε ένα σύγχρονο,  
ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
human.resources@sioufaslaw.gr,  
site: www.sioufaslaw.gr

H BIG SOLAR AE ζητεί να προσλάβει:

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Φωτισμού Led  
με έδρα τoν Ασπρόπυργο Αττικής 

Ο κάτοχος της θέσης θα παρέχει 
τεχνική συμβουλευτική υποστήριξη 
στους πελάτες, θα ασχολείται με 
την καταγραφή του υπάρχοντος 
φωτισμού, τη σύνταξη φωτοτεχνι-
κών μελετών και την υποστήριξη 
της υλοποίησης του έργου.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ηλεκτρολόγου  
μηχανικού 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ 

(Microsoft Office) 
•Καλή γνώση χρήσης  
προγραμμάτων φωτομετρίας 
(RELUX, DIALUX) 
•Πολύ καλή γνώση  
της Αγγλικής γλώσσας 
•Εργασιακή εμπειρία  
στο συγκεκριμένο αντικείμενο 
τουλάχιστον 3ετή 
•Εργατικότητα, οργανωτικότητα, 
προσανατολισμός  

στην εξυπηρέτηση του πελάτη,  
αξιοπιστία, μεθοδικότητα 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις 
•Κάτοχος ΙΧ

Οι ενδιαφερόμενοι για την κά-
λυψη της θέσης παρακαλούνται 
να στείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα αναφέροντας τον κω-
δικό της θέσης στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: mtsil@bitros.gr

Η ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ Α.Ε. με κεντρικά γραφεία στην Πάτρα, αναπτύσσει στην Ελλάδα τα εμπορικά σήματα 
Claire’s (www.claires.gr) και Hunkemöller (www.hunkemoller.com). Με καταστήματα στους πιο σημα-
ντικούς εμπορικούς δρόμους και εμπορικά κέντρα της Ελλάδας, αναζητούμε ένα νέο συνεργάτη για τα 
κεντρικά μας γραφεία. Αν είσαι κοινωνική, οργανωτική, σου αρέσουν οι επαγγελματικές προκλήσεις 
και δεν φοβάσαι την δουλειά, στείλε μας το βιογραφικό σου.

Υπάλληλος Γραφείου  
στα Κεντρικά Γραφεία της Claire’s / Hunkemoller - Πάτρα

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Οργάνωση και παρακολούθηση ανθρώπινου 
δυναμικού εταιρίας. 
•Διοικητική και λογιστική υποστήριξη 
•Καθημερινή ενασχόληση με προγράμματα  
μηχανογράφησης . 
•Επικοινωνία με κεντρικά γραφεία εξωτερικού 
της εταιρίας. 
•Αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων,  
όπως αυτά προκύψουν.  
Περιοχή: Πάτρα 
Σχέση εργασίας: Μόνιμη – full time.  
Αναζητούμε υποψηφίους με: 

•Πτυχίο ΑΕΙ (ή σχολής εξωτερικού) 
•Ικανότητα συνεργασίας και ομαδικού  
πνεύματος. 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
(δεύτερη ξένη γλώσσα θεωρείται επιπρόσθετο 
προσόν). 
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office). 
•Εξοικείωση με προγράμματα μηχανογράφησης 
– αποθήκης. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια  
σε οργανωτική θέση.  
Στείλε το βιογραφικό σου τώρα  
στο e-mail: info@malliaris-ae.gr  
αναγράφοντας τον κωδικό Α96.
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Χρηματοοικονομικά- 
Ασφαλιστικά-Real Estate
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι, από 
διεύθυνση πωλήσεων μεγάλης ασφαλιστικής, για 
τη στελέχωση του τμήματος πωλήσεων στη Θεσ-
σαλονίκη. Τριτοβάθμια εκπαίδευση επιθυμητή. Θα 
προτιμηθούν οι καλύτεροι. Βιογραφικά στο e-mail: 
chavianidis@gmail.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Real Estate ζητά Συμβούλους Ακίνη-
της Περιουσίας στην Αττική. Προϋπηρεσία δε είναι 
απαραίτητη. Προσφέρονται: ενεργό χαρτοφυλά-
κιο-κάλυψη εξόδων-υψηλές αποδοχές-ασφάλεια-
bonus-εκπαίδευση. E-mail: kattikomesitiko@yahoo.
gr, τηλ: 6930 871101.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητά Συνεργάτες με άδεια 
ασφαλιστικού συμβούλου για την προώθηση νέων 
πρωτοποριακών προϊόντων. Θα υπάρχει αυστη-
ρή εχεμύθεια. E-mail: mklarakis@ath.forthnet.gr, 
τηλ: 210 6544333, 6932 209974, κος Κλαράκης 
Εμμανουήλ.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά 2 άτομα για συνεργα-
σία ως Ασφαλιστές. Ωράριο: 09:00 - 20:00, τηλ: 
6936 809757.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ασφαλιστικοί Υπάλληλοι για άμεση 
πρόσληψη, για προώθηση ασφαλιστικών προϊό-
ντων από μεγάλη ασφαλιστική εταιρία. Μισθός, 
προμήθειες, bonus, εξέλιξη, φιλικό περιβάλλον 
εργασίας. Ωράριο: 10:00-18:00. Βιογραφικά στο 
e-mail: ggeorgakopoulos@europisti.gr, τηλ: 211 
2204384.

ΜΙΑ ΑΠΟ τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες, 
στα πλαίσια ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, 
αναζητεί Ασφαλιστικούς και Χρηματοοικονομικούς 
Συμβούλους για τον τομέα πωλήσεων, με αξιόλογες 
αποδοχές-προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. 
E-mail: eth_asf15@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης - Σύμβουλος για την αγορά 
και ενοικίαση ακινήτων στα Νότια προάστια. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@bestandglamorous.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης - Σύμβουλος για την αγορά 
και ενοικίαση ακινήτων στα Βόρεια Προάστια. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@bestandglamorous.gr.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ πρακτορείο ζητεί Γραμματέα, για 
κλάδους πυρός και ζωής. Τηλ: 210 2136630.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 νέα άτομα από ασφαλιστική εταιρία 
- χρηματοοικονομικό όμιλο, για τη θέση Στελέχους 
Παραγωγής - Διοίκησης. Ικανοί να στελεχώσουν 
νευραλγικές θέσεις εργασίας και προώθησης προ-
ϊόντων. Βιογραφικά στο e-mail: insurance1@in.gr.

 

Τεχνικοί & Μηχανικοί Η/Υ 
-Δικτύων-Τηλεπικοινωνιών
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τεχνικοί Εκτυπωτών (lexmark, epson, 
olivetti, wincor, nixdorf), για άμεση πρόσληψη από 
εταιρία παροχής τεχνικών υπηρεσιών. Βιογραφικά 
στο e-mail: dephrnet@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Technical Consultant με πολύ καλή 
γνώση Αγγλικών, Microsoft office, SQL Server 
και γνώσεις εμπορολογιστικές. Βιογραφικά στο 
e-mail: jobs@wheelsys.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer, Software Engineer για 
συνεργασία με Marketeer σε ανάπτυξη project. 
Εργατικός, self motivated με υψηλές φιλοδοξίες 
και ανήσυχο πνεύμα. Προσφέρονται τα αντίστοιχα. 
Βιογραφικά στο e-mail: retailer115@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός - Ειδικός για την κατασκευή 
wordpess. Επιπλέον χαρακτηριστικά τα οποία θα συ-
νεκτιμηθούν είναι: Web Design-Web Programming-
Basic php-FTP-Technical SEO-hosting support-
working with different. Τηλ: 6976 760235.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία στο Κορωπί ζητά Συνεργάτη 
Ι.Τ. για τεχνική και δικτυακή υποστήριξη (help 
desk). Γνώσεις php, javascript, AspVB, επιθυμη-
τές αλλά όχι απαραίτητες. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@compupress.gr, κωδ: ΙΤ0415.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Cad Technician με εμπειρία 3 χρόνων. 
Καλή γνώση Αγγλικών, άμεση πρόσληψη. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα να κάνουν format και συναρ-
μολόγηση κουτιών, σε κατάστημα με H/Y. Βιογρα-
φικά και φωτογραφία με θέμα Ζητούνται άτομα σε 
κατάστημα με Η/Υ στο e-mail: giorgiosloumidis@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Η/Υ με γνώση στα αναλώσι-
μα εκτυπωτών. Μερική απασχόληση, μισθός και 
ποσοστά στον Περαία Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά 
στο e-mail: dvideo@hol.gr, Θέμα: Βιογραφικό.

Προγραμματιστές-Αναλυτές 
-Ανάπτυξη Εφαρμογών Web
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος, κατά προτίμηση να κάνει την 
πτυχιακή του, για να ανανεώνει τα είδη μας 
στο site, να το αναβαθμίζει κλπ. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@parastatidis.gr.

Η POINT BLANK αναζητά έμπειρο Web Designer 
για εξωτερική συνεργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@pointblank.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer, έμπειρος με άρι-
στη γνώση PHP/MySql/javascript/Front-End-

Development/CSS, Αγγλικά, εργατικότητα, εχεμύ-
θεια, ανήσυχο πνεύμα, ως συνεργάτης ανάπτυξης 
και συντήρησης εφαρμογών web. Βιογραφικά με 
πλήρες portfolio στο e-mail: jobslinks1@gmail.
com, κωδ: Wsk.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer - Προγραμματιστής, για 
πλήρη απασχόληση με γνώσεις: Java, C#.net, ASP.
net, SQL server, PHP, MySQL, ολοκληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@mihaniki.gr.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ εταιρία αναζητεί Junior ERP 
Consultant και Senior ERP Consultant στο Softοne 
ERP. Προϋπηρεσία, γνώσεις εμπορικού σε ERP-CRM 
συστήματα και βασικές γνώσεις SQL, Java Script-
Customization με χρήση Softone Customization 
Tools. Email: hr@mifo.gr, τηλ: 210 6615986, fax: 
210 6615989.

ΦΡΟΝΤΗΣΤΗΡΙΟ μέσης εκπαίδευσης στα Βόρεια 
Προάστια ζητά, Προγραμματιστή. Απαραίτητη προ-
ϋπηρεσία. Τηλ: 210 6219712, 210 6218894, ώρες 
επικοινωνίας: 16:30 - 22:30.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ φοιτητές/τριες, Website Developers 
για part time ή προσφάτως απόφοιτοι της σχολής 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, για 
κατασκευή πρωτοτύπου ιστοσελίδας. Επιθυμητή η 
μόνιμη συνεργασία. E-mail: hr@myreferendum.
gr, έως και 25 Μαΐου.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για πρακτική άσκηση. Τελειό-
φοιτοι ΤΕΙ και ΙΕΚ για προγραμματισμό php, mysql, 
γραφιστική και web design, δημόσιες σχέσεις και 
εμπόριο, δημοσιογραφία και media. Βιογραφικά 
στο e-mail: job@exnet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Προγραμματιστές, με πολύ καλή γνώση 
Php, Mysql, jQuery, Ajax, για κατασκευή ανεξάρτητων 
εφαρμογών διαδικτύου. Απαραίτητη προϋπόθεση 
εμπειρία στον προγραμματισμό, ευέλικτοι τρόποι, 
συνεργασία και καλό πακέτο αποδοχών. E-mail: 
job@exnet.gr.

Η CΙCICOM LTD ζητά Junior Mobile Applications 
Developer με όρεξη και μεράκι, για εργασία και 
συνεχή εξέλιξη στο χώρο των εφαρμογών για 
smartphones (android/iOS). Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@cicicom.gr.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ φροντιστήριο στον Άγιο Στέφανο ζητά 
Πληροφορικάριο για ΑΕΠΠ, Μηχανολόγο για μα-
θήματα μηχανολογίας-ηλεκτρολογίας ΕΠΑΛ και 
Φιλόλογο για νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία 
Λυκείου, για αρχαία Ελληνικά και Λατινικά. E-mail: 
agiosstefanos@poukamisas.gr, sophiadimitriadou@
gmail.com.

DEI CΟLLEGE is looking for Lecturers with teaching 
experience in: computing (in particular networks, 
mobile communications, games development, 
graphics) CVs: studies@dei.edu.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer - Product Designer 
για συνεργασία με Marketer σε ανάπτυξη project. 
Εργατικός, self motivated με υψηλές φιλοδοξίες 
και ανήσυχο πνεύμα. Προσφέρονται τα αντίστοιχα. 
Βιογραφικά στο e-mail: retailer116@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής από την εταιρία 
Microquest Η/Υ Πληροφορικής ΑΕΒΕ. Άριστη γνώση 
ανάλυσης-προγραμματισμού σε Net Framework 
4.5-VB.NET ή C#-Visual basic-jQuery-JavaScript. 
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 2ετή-καλά Αγγλι-
κά. E-mail: hr@microquest.gr, fax: 210 9531001, 
κωδ: SD4/15.

WINGS ICT Solutions based in Athens, will 
employ Software Developers - Programmers, for 
development of software solutions and mobile 
applications. Information in our site. CVs: info@
wings-ict-solutions.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος - Προγραμματιστής για plc 
με εμπειρία, γνώσεις Η/Υ, Αγγλικών και σχεδιασμό 
από ΑΕΙ, ΤΕΙ. Τηλ: 210 4520341.

 

Γραφίστες-Διακόσμηση 
-Τέχνες-Δημιουργικό
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γυμνάστριες /ες, Χορεύτριες /ες με 
γνώση της Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας για 
εργασία σε ξενοδοχειακές μονάδες. Βιογραφικά 
στο e-mail: panagiotis_katsigiannis@yahoo.gr, 
τηλ: 6940 581716.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για πρακτική άσκηση. Τελειό-
φοιτοι ΤΕΙ και ΙΕΚ για προγραμματισμό php, mysql, 
γραφιστική και web design, δημόσιες σχέσεις και 
εμπόριο, δημοσιογραφία και media. Βιογραφικά 
στο e-mail: job@exnet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας με γνώσεις, φαντασία και 
δημιουργική διάθεση. Απαραίτητη η καλή γνώση 
προγραμμάτων illustrator και photoshop, και η 
εξοικείωση σε περιβάλλον mac. Βιογραφικά στο 
e-mail: atelier@la-stampa.gr, τηλ: 210 3412088, 
κος Σ. Στεφανίδου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό για κατάστημα ψηφιακών 
εκτυπώσεων στο Ελληνικό. Εφαρμοστές Αυτο-
κόλλητων, Τεχνικοί Επιγραφοποϊίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@copy-print.gr, τηλ: 6981 808080, 
210 9610010.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο άτομο για πλέξιμο με βελόνες 
και βελονάκι, για συνεργασία με κατάστημα πωλή-
σεως ειδών πλεκτικής. Περιοχή: Παλαιό Φάληρο. 
Τηλ: 210 9430079.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας για γραφιστική και οπτική 
επικοινωνία, από ένα λογότυπο μέχρι μια διαφη-
μιστική καμπάνια. Τηλ: 6932 003056.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί Cameraman, 
με άριστη γνώση καλλιτεχνικής φωτογραφίας, βι-
ντεολήψης και επεξεργασίας βίντεο, με ή χωρίς 
εξοπλισμό για μόνιμη συνεργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: pr@paraskhnio.gr, κωδ: CAM.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας από διαφημιστική εταιρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr.imagegroup@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ράφτης έμπειρος από επιχείρηση τεντών. 
Τηλ: 210 7234914.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πατρονίστ πεπειραμένη για ατελιέ 
μόδας. Ωράριο: 11:00-17:00. Τηλ: 6944 378643, 
210 7757734.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας /τρια με καλή γνώση corel 
- photoshop, για 3μηνη εργασία στη Ρόδο, με δω-
ρεάν διαμονή. Τηλ: 6932 410820, κος Κλεάνθης.

ΝΕΑ ΜΕ γνώσεις μοντάζ ή photoshop ζητείται 
από studio φωτογραφίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@ksphotography.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα έμπειρη, για ραφή δειγμάτων 
για συνεχή εργασία. Τηλ: 210 3243120.

ΕΤΑΙΡΙΑ εκδηλώσεων ζητά νέους με ευχάριστο 
παρουσιαστικό για ημιαπασχόληση ως Εμψυχωτές 
- Animater σε παιδικά πάρτι τα Σαββατοκύριακα. 
Κάτοχοι μεταφορικού μέσου. Ωράριο: 09:00-19:00.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ οίκος στον Πειραιά ζητά Γραφίστα /τρια 
με εμπειρία στη σελιδοποίηση και άριστη γνώση 
in design illustrator-photoshop, κάτοχος κάρτας 
ανεργίας. Βιογραφικά και δείγματα δουλειάς στο 
e-mail: publications2@poukamisas.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα με εμπειρία στις επιδιορθώσεις, 
προσαρμογές γυναικείων ενδυμάτων στην περιοχή 
Κολωνακίου. Τηλ: 210 7221445, 210 72214448.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα με γνώσεις στο γυναικείο 
βραδινό ένδυμα, από εταιρία στον Πειραιά. Τηλ: 
210 4178625.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ηθοποιοί Αγγλικής φιλολογίας ή 
Πανεπιστημίου εξωτερικού με επίσημη άδεια δι-
δασκαλίας, άριστη γνώση-προφορά Αγγλικών, 
θεάτρου, εργατικοί-δημιουργικοί-σοβαροί-υπεύ-
θυνοι-επικοινωνιακοί-μεταδοτικοί. Φιλική τιμή/
ώρα, για αγγλικό θέατρο ενηλίκων-παιδιών στην 
Καλλιθέα. Συμβόλαιο-ΙΚΑ, λίγες ώρες εβδομαδι-
αίως, Κ.Ξ.Γ. E-mail: elenisrc@windowslive.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για εργασία σε βιοτεχνία κεντημάτων. 
Τηλ: 2310 544712, 6977 328822.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας για κατάστημα εκτυπώσε-
ων με γνώσεις corel draw, photoshop, πείρα σε 
διαχείριση αρχείων προς εκτύπωση και ωράριο 
συνεχές. Βιογραφικά στο e-mail: info@fastcopy.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ηθοποιοί για παραστάσεις σε ξενο-
δοχειακές μονάδες στην Κρήτη. Βιογραφικά στο 
e-mail: panagiotis_katsigiannis@yahoo.gr, τηλ: 
6940 581716.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες με γνώση της Αγγλικής γλώσ-
σας και εμπειρία στο animation (διασκέδαση και 
ψυχαγωγία σε ξενοδοχειακές μονάδες). Βιογραφικά 
στο e-mail: panagiotis_katsigiannis@yahoo.gr, τηλ: 
6940 581716.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διακοσμήτρια απόφοιτη ΤΕΙ, με γνώσεις 
autocad για διδασκαλία σε εκπαιδευτήριο. Κατά 
προτίμηση με εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: 
papoutsoj@gmail.com, τηλ: 210 5224561.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γραφίστες με γνώσεις web design, 
από διαφημιστική εταιρία σχεδιασμού ιστοσελίδων 
και εφαρμογών διαδικτύου. Πολύ καλές γνώσεις 
γραφιστικών προγραμμάτων. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@exnethellas.gr.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών ζητά άτομο με γνώσεις internet, 
φωτογραφήσεις, photoshop και δημιουργία μακέτας. 
Συστάσεις απαραίτητες. Βιογραφικά στο e-mail: 
theologoshouseofjewellery@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα έμπειρη, για απογευματινή 
εργασία. Τηλ: 210 8023930.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μοδίστρες, Μοντελίστ, Πατρονίστ, 
έμπειρες, από οίκο νυφικών με ιδιαίτερη γνώση 
στη ραφή και στη λεπτομέρεια του ρούχου. Ωράριο: 
11:00-14:00. Τηλ: 6946 333471.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εμφανίσιμες νέες και Χορεύτριες για 
παμπ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μεροκάματο 
και ποσοστό στα ποτά. Τηλ: 6977 661435.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώσεις γραφιστικής corel 
και photoshop για μερική ή πλήρη απασχόληση 
στα Κάτω Πατήσια. Άμεση πρόσληψη. Ωράριο: 
09:00-17:00. Τηλ: 210 8328955, 6973 994990.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκ-
δηλώσεων, αναζητούνται νέα άτομα, χαρούμενα-
επικοινωνιακά, για απασχόληση Σαββατοκύριακου. 
Απαραίτητο μεταφορικό μέσο. Τηλ: 6932 735236, 
210 6615366, ώρες επικοινωνίας: 09:00-20:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σχεδιαστές /τριες μόδας από την εταιρία 
Grama ΑΒΕΕ, για πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@grama.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αρχιτέκτονες - Διακοσμητές με μικρό 
κεφάλαιο από αρχιτεκτονικό γραφείο, για δίκτυο σε 
όλη την Ελλάδα. Τηλ: 6974 284107, 210 8032506.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρχιτέκτων ή Διακοσμήτρια, με άριστη 
γνώση χρήσης autocad, κάτοχος διπλώματος οδή-
γησης ΙΧ, πολύ καλή γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@homevent.gr, τηλ: 210 9960693.

 

Call Center-Εξυπηρέτηση  
Πελατών-Τηλεπωλήσεις
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για τηλεφωνική προώθηση 
και ενημέρωση πελατολογίου/επιχειρήσεων για 
νέο εκπτωτικό site. Online εκπαίδευση, απαραί-
τητη χρήση H/Y και Skype. Βιογραφικά στο e-mail: 
wwolympic@gmail.com, τηλ: 6993 575091, ώρες 
επικοινωνίας μετά τις 16:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στον κλάδο συ-
μπληρωμάτων διατροφής, του γνωστού από την 
τηλεόραση καφέ σε κόκκους Superslim Green 
Coffee, ζητά Προσωπικό για κάλυψη των τμημά-
των: εμπορικό-τηλεοπτικό-τηλεφωνικό κέντρο-
ρεσεψιόν-γραμματεία, για τα γραφεία της. Τηλ: 
6909 126428.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα που επιθυμούν να αλλάξουν το 
εισόδημά τους. Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για απασχόληση. Ευέλικτο ωρά-
ριο. Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα σοβαρά, για μερική ή πλήρη 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: trimin2015@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής έμπειρος για call center κάρτας 
υγείας. Μισθός ή ποσοστά συζητήσιμα. Ωράριο: 
10:00-16:00. Tηλ: 6938 967475, 210 8211310, 
κος Σταύρου.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνήτριες για πώληση προϊ-
όντων, από εταιρία καλλυντικών στο Παγκράτι. 
4ωρη πρωινή 5νθήμερη απασχόληση. Παρέχεται: 
μισθός, bonus και ασφάλιση. Τηλ: 210 7250873.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία αναζητά Υπαλλήλους 
Γραφείου για το τηλεφωνικό της κέντρο στο τμήμα 
της διαφήμισης. Απαραίτητα προσόντα: ευχέρεια 
λόγου-υπευθυνότητα-ομαδικό πνεύμα-γρήγορη 
αντίληψη. Παρέχονται: άμεση πρόσληψη-ΙΚΑ-βασικός 
μισθός-εβδομαδιαία bonus-εκπαίδευση-προοπτική 
εξέλιξης. Πλησίον μετρό Συγγρού Φιξ. Τηλ: 211 
8804310.

CALL CENTER που συνεργάζεται με τη Wind, προ-
σλαμβάνει άτομα για 4ωρη πρωινή ή απογευματινή 
εργασία στο τμήμα των πωλήσεων. Παρέχονται: 
σταθερός μισθός-ασφάλεια-άμεση πρόσληψη-
υψηλά bonus-εβδομαδιαία εκπαίδευση-ευχάριστο 
περιβάλλον. Πλησίον μετρό. Τηλ: 211 8804314.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα 8 άτομα, με υπευθυνότητα-άνε-
ση στην επικοινωνία-γρήγορη αντίληψη-ομαδικό 
πνεύμα, για να εργασθούν στο τηλεφωνικό κέντρο 
κινητής τηλεφωνίας. Δίνεται: σταθερός μισθός, 
ΙΚΑ, εκπαίδευση, ευχάριστο περιβάλλον. Πλησίον 
μετρό. Τηλ: 211 8804310.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Team Supervisor, να αναλάβει 
ομάδα τηλεφωνικών πωλήσεων 4 ατόμων και να 
την αναπτύξει με τουλάχιστον άλλα 3 άτομα, από 
εταιρία στον τουριστικό κλάδο. E-mail: giannis@
privilegecard.gr, τηλ: 6940 780350.

ΕΤΑΙΡΙΑ τηλεπικοινωνιών ζητά Υπάλληλους Γρα-
φείου για εξερχόμενες κλήσεις. Πλήρες ωράριο, 
πενθήμερο, μισθός, ΙΚΑ και πριμ. Βιογραφικά στο 
e-mail: powercall54@gmaill.com.

ΑΘΗΝΑΙΚΗ εταιρία ζητά άμεσα 20 Υπάλληλους 
Γραφείου, για το νέο της υποκατάστημα. Πρωινή 
ή απογευματινή εργασία γραφείου. Πενθήμερο, 
μισθός και ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: carriera123@
yahoo.gr.

ΑΤΟΜΑ επικοινωνιακά και δραστήρια, ζητούνται 
για part time απασχόληση με άμεσο εισόδημα, σε 
επώνυμη εταιρία. Τηλ: 6984 243013, 211 1846494.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ανώνυμη εταιρία ζητά για άμεση πρό-
σληψη άτομο. Επικοινωνιακή, δραστήρια, για το 
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Προϋπηρεσία όχι 
απαραίτητη. Κατά προτίμηση κάτοικος ΙΧ. Τηλ: 6975 
665860, 210 8898708.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για πλήρη απασχόληση από κατά-
στημα ηλεκτρονικών ειδών για εξυπηρέτηση πελα-
τών και τηλεφωνική υποστήριξη. Προϋποθέσεις: 
τέλεια γνώση Η/Υ, Αγγλικών, και προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: info@
homelike.gr.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ειδών οικιακού εξοπλισμού 
ζητά άτομα, απόφοιτους Λυκείου για 4ωρη απα-
σχόληση από το σπίτι. Ωράριο: 16:00 - 20:00. Τηλ: 
210 8541212.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τηλεφωνητής /τρια με προϋπηρεσία σε 
πωλήσεις προγραμμάτων κινητής τηλεφωνίας, για 
κατάστημα κινητής τηλεφωνίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@mobilecommunications.gr, τηλ: 210 
6839443, κωδ: 200.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ σταθερής-κινητής τηλεφωνίας με 
11ετή παρουσία στο χώρο, ζητούνται Τηλεφωνήτριες/
τες για πενθήμερη 6ώρη, 8ώρη απασχόληση. Πολύ 

καλός μισθός-ένσημα-bonus παραγωγικότητας. 
Βιογραφικά στο e-mail: thess@pbs.com.gr, τηλ: 
2310 491500 2310 491600.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Collections Representatives, από δι-
κηγορική εταιρία στο κέντρο της Αθήνας. Σκοπός η 
διαχείριση οφειλών σταθερής τηλεφωνίας. Απαραί-
τητη προϋπηρεσία στη διαχείριση ληξιπρόθεσμων 
οφειλών-σταθερός μηνιαίος μισθός ασφάλιση. Προ-
οπτικές εξέλιξης. Μερική πενθήμερη απασχόληση. 
E-mail: etoussa@aolawyers.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Υπαλλήλους για προώθηση τηλε-
φωνικά κάρτας υγείας. Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
ανάλογη προϋπηρεσία-υπευθυνότητα-διάθεση για 
δουλειά. Παροχές: σταθερός μισθός-ασφάλιση-
άριστο εργασιακό περιβάλλον. Πλησίον Μετρό 
Αμπελοκήπων. Τηλ: 210 6456304, 6944 059808.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Τηλεφωνητές /τριες με προϋπηρεσία, 
άνεση στην επικοινωνία για προώθηση κάρτας υγείας. 
Μισθός σταθερός και ασφάλιση. Πλησίον μετρό 
Αμπελοκήπων. Τηλ: 210 6456304, 6944 059808.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με εμπειρία στο χώρο των 
τηλεφωνικών πωλήσεων, από εταιρία παροχής 
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Μερική-πλή-
ρης απασχόληση-μισθός-bonus. Πλησίον μετρό 
Αμπελοκήπων. Τηλ: 210 6456304, 6944 059808.

ΕΤΑΙΡΙΑ τηλεπικοινωνιών ζητεί άτομα με εμπειρία, 
ευχέρεια στην επικοινωνία και προσανατολισμό στην 
επίτευξη στόχου, για στελέχωση τμήματος. Άμεση 
πρόσληψη-ευχάριστο περιβάλλον. Πλησίον μετρό 
Αμπελοκήπων. Τηλ: 210 6456304, 6944 059808.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με άνεση στην τηλεφωνική 
επικοινωνία, από εταιρία παροχής σταθερής τηλε-
φωνίας. Άμεση πρόσληψη-μισθός σταθερός-bonus. 
4ωρη-6άωρη εργασία πλησίον μετρό Αμπελοκήπων. 
Τηλ: 210 6456304, 6944 059808.

Η ZITA TELECOMS εταιρία που δραστηριοποιείται 
στο χώρο των τηλεπωλήσεων, προσλαμβάνει άμεσα 
Υπάλληλους Τηλεφωνικού Κέντρου με άνεση επι-
κοινωνίας-δυναμικό χαρακτήρα-ομαδικό πνεύμα, 
στο τηλεφωνικό της κέντρο για τη Wind. Υψηλός 
μισθός-ΙΚΑ-bonus-εκπαίδευση. Πλησίον μετρό. 
Τηλ: 211 8804307.

ΑΛΥΣΙΔΑ αθηναϊκής εταιρίας ζητά 2 άτομα για 
εσωτερική θέση γραφείου. Απαραίτητα εμπειρία 
σε σταθερή-κινητή τηλεφωνία, βασικός μισθός, 
ασφάλιση, ΙΚΑ, bonus. Βιογραφικά στο e-mail: 
a.metaxatos.callcenter@gmail.com, τηλ: 211 
1086902.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με άνεση στην επικοινωνία, 
από όμιλο αισθητικής και υγείας για στελέχωση 
τηλεφωνικού τμήματος, πλησίον ΗΣΑΠ, μετρό. 
Άμεση πρόσληψη σταθερός μισθός, ασφάλιση, 
bonus. Τηλ: 210 8225188. Ωράριο: 11:00 - 19:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για τη διαχείριση εισερχόμε-
νων κλήσεων-εξυπηρέτηση πελατών, γνώση του 
Microsoft office. Καλή γνώση Αγγλικών-πολύ καλή 
γνώση χειρισμού Η/Υ-ευχέρεια στην επικοινωνία. 
Εμπειρία εξυπηρέτησης πελατών-πρωινή απασχό-
ληση(4ωρο,5ωρο,6ωρο)-απογευματινή απασχόληση 
4ωρο. E-mail: kchatzi@hol.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνήτριες για υποστήριξη 
στελεχών του τμήματος πωλήσεων. Τρίωρη 
απασχόληση, μισθός - bonus - εξέλιξη. Ωράριο: 
5:30-20:30, 10:00-18:00. Βιογραφικά στο e-mail: 
georgakopoulos@gprotasis.gr, τηλ: 211 2204384.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Τηλεφωνήτρια για προώθηση 
ασφαλιστικών προϊόντων. 3ωρη τετραήμερη απασχό-
ληση, μισθός-bonus-φιλικό περιβάλλον εργασίας. 
Ωράριο: 10:00-18:00, 5:30-8:30 Βιογραφικά στο 
e-mail: info@gprotasis.gr, τηλ: 211 2204384.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Εξυπηρέτησης Πελατών με-
ταφορικής εταιρίας στον Άγιο Ι.Ρέντη. Απαραίτητη 
προηγούμενη εμπειρία σε μεταφορική, χρήση MS-
Office, επικοινωνιακός χαρακτήρας, με ομαδικό 
πνεύμα και ευχέρεια προφορικού - γραπτού λόγου. 
Βιογραφικά στο e-mail: a.dervis@havakis.gr.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητά πεπειραμένη Τη-
λεφωνήτρια για μερική απασχόληση, με στόχο 
την εύρεση υποψήφιων πελατών. Προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση, καλή χρήση Η/Υ και ευχέρεια 
στην επικοινωνία είναι απαραίτητα. Βιογραφικά 
στο e-mail: eth_asf15@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Call Center Manager για πρωινή 
και απογευματινή βάρδια από εταιρία παροχής 
υπηρεσιών. Άνεση στην επικοινωνία, καθώς 
και διαπραγματευτικές ικανότητες, εμπειρία, 
θεωρούνται απαραίτητα προσόντα. E-mail: 
hr@2ipowerpro.gr, τηλ: 210 4082557, ώρες 
επικοινωνίας: 10:00-18:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σύμβουλοι Τηλεφωνικών Πωλήσε-
ων, για τηλεφωνική προώθηση διαφημιζόμενων 
προγραμμάτων υγείας γνωστού ομίλου. Πρωινή 
και απογευματινή βάρδια. Παρέχονται: εξαιρετικό 
σύστημα αμοιβών, ΙΚΑ, bonus. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@2ipowerpro.gr, τηλ: 210 4082557, 
ώρες επικοινωνίας: 10:00-18:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 10 άτομα για άμεση πρόσληψη, από 
εταιρία τηλεπικοινωνιών για το τμήμα εξυπηρέ-
τησης νέων πελατών. Σταθερός μισθός, ασφά-
λιση, πριμ, εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: 
powercall54@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνήτριες με ευχέρεια λόγου, 
για προώθηση κάρτας υγείας. ΙΚΑ - υψηλά bonus-



Logistics Coordinator 
How to realize yourself? The 
logistics coordinator reviews 
datacenter inventory, in-bound 
shipments, and ongoing demand 
to ensure that proper stock 
levels are maintained in all the 
locations to support build and 
repair activities. Working with the 
logistics manager, they create 
plans to optimize the flow of parts 
through their lifecycle; tracking 
inventory location, movement, age, 
and turns. They work closely with 
Datacenter Operations Technicians 
and datacenter engineers to fulfill 
parts quickly and accurately. They 
are responsible for accurate data 
entry and resolving questions from 
peer organizations.

The ideal logistics coordinator will 
dive deep into data to understand 
everything about the datacenter 
asset lifecycle. They maintain up-
to-date metrics dashboards and 
will create reports for internal and 
external suppliers and management 
as required.

Responsibilities can include 
manual tasks, such as assembling, 
addressing, stamping and arranging 
for the shipment of merchandise and 

materials. They may also assist in 
daily scheduling of deliveries and 
pick-ups to and from production 
locations. In handling incoming 
shipments, he or she may have to 
unpack boxes and verify contents. 
The logistic coordinator will be 
required to keep precise records 
of all commodities going in and 
out of company.

Logistics coordinator is expected 
to understand all aspects of 
production, adhere to strict safety 
standards, maintain very high 
quality, and be willing and able 
to work on powered equipment 
(i.e forklift or cherry picker).

What do we require from you? 
•English knowledge 
•completed higher education 
•Proficient with computers 
and Microsoft Office (Outlook, 
Word, Excel) 
•Strong understanding of 
shipping & receiving, inventory 
and warehousing practices. 
•Experience in project based 
work, in the field of complex 
solutions 
•Experience using metrics  
to perform analyses 

•Strong written and verbal 
communication skills 
•Familiarity with producing 
process documentation 
•Punctuality; excellent 
organizational skills for 
orderliness; and ability  
to focus on multiple tasks 
simultaneously to ensure 
department objectives are met 
•Demonstrated positive work 
attitude & leadership skills 
•Commitment to a culture  
of safety 
•B“ category driving license  
What do we offer: 
•supporting background  
of a multinational company 
•opportunity for self 
realisation and carrier building 
•place for professional growth 
•motivating package 
•professional background
If You comply with the above 
described, please send Your 
English CV with your photo 
and your motivation letter  
to the following address:  
cv@skywalker.gr, Ref: 
logistics coordinator.  
Have a look at us:  
www.konicaminolta.com.gr

Η εταιρία ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ Α.Ε. στα πλαίσια ανάπτυξης της, επιθυμεί να προσλάβει:

Προσωπικό για τη Στελέχωση των Καταστημάτων της 
στην Αθήνα

Ανώνυμη εκδοτική εταιρία με ηγετική θέση στο χώρο των νομικών & φορολογικών βιβλίων και των 
CD ROM, για τη στελέχωση του τμήματος πωλήσεων με έδρα την Αθήνα ζητά:

Εξωτερικούς Πωλητές  
(Ένδειξη: ΕΠ-13)

Η εταιρεία EUROFARMA S.A. δραστηριοποιείται στον τομέα της ζωικής παραγωγής από το 1972. Κύριο 
προϊόν της είναι οι νεοσσοί κρεατοπαραγωγής και αυγοπαραγωγής οι οποίοι διανέμονται σε όλη την 
Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Η εταιρεία EUROFARMA ζητά για κάλυψη θέσεως στελέχους στη μονάδα 
παραγωγής στην περιοχή Κορίνθου:

Γεωπόνο –  
Υπεύθυνο Ζωικού Πληθυσμού

Απαιτούμενα προσόντα- προϋποθέσεις: 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Διαμονή στην περιοχή Κορίνθου.  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας, 

•Προοπτικές εξέλιξης, 
•Εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση  
σε Ευρωπαϊκό περιβάλλον, 
•Πακέτο αποδοχών και πριμ βάσει ικανοτήτων 
και απόδοσης.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
cv@eurofarma.gr, fax: 27410 22986,  
website: www.eurofarma.gr

Προφίλ υποψηφίου: 
•Ευγένεια 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Προσεγμένη εμφάνιση 
•Ευελιξία εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες 
•Δεξιότητες επικοινωνία 
•Προϋπηρεσία (όχι απαραίτητη) 
•Ηλικία έως 35 ετών 

Η εταιρία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης  
Aποστολή βιογραφικού  
(φωτογραφία απαραίτητη) στο e-mail:  
info@terkenlis.gr

Απαιτούμενα προσόντα: 
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε πωλήσεις 
Door to Door (απαραίτητη προϋπόθεση) 
•Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Άνεση και ικανότητα στην επικοινωνία 
•Ηλικία έως 45 ετών 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου 
•Δυνατότητα συχνών ταξιδιών  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  

(προμήθειες & bonus) 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Δυναμικό & αναπτυσσόμενο εργασιακό περιβάλλον 
•Χρήση εταιρικού αυτοκινήτου 
•Συνεχής εκπαίδευση

Θα προτιμηθούν όσοι διαθέτουν ΑΠΥ.

Βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται με την 
αντίστοιχη ένδειξη υπ’ οψιν Κου Γουμενόπουλου, 
e-mail: goumenopoulos@sakkoulas.gr, fax: 210 
3390075. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Paylink, principal agent of Western Union in Greece, a worldwide dominant brand, is seeking to recruit:

Java Programmer 
(Code: JP 050515)

Division: Information technology 
City: N. Cosmos – Athens  
An experienced and self-motivated individual, 
to fulfil the position of Java developer in our IT 
department.  
Main responsibilities: 
•Java/Java EE application development 
supporting business objectives while providing 
expertise in software development lifecycle 
phases from concept and design to testing. 
•Work on new and existing applications along 
with enhancing web sites, web applications,  
and infrastructure. 
•Create software solutions that are simple, 
scalable, maintainable and easy to change  
•Analyze, design and build component-based 
applications in a Web/internet delivery 
environment, including, component and object-
oriented design, complex algorithmic coding, 
and systematic approaches to application 
integration.  
Required qualifications: 
•Degree in computer engineering / computer 
science / electrical engineering 
•At least three (3) years of working experience 
in software development in Java EE 
•Proven experience in design and 
implementation of multi-tier applications  
(Web Client and Application Server) 
•Previous experience in web services  
(such as SOAP, RESTful ), XML 

•Web user interface technologies such as 
HTML5, CSS, Javascript (JQuery), AJAX, JSON, 
Web 2.0 and JSF 
•Working experience with Spring Framework 
or other Java development platforms, build 
manager, deployment and version control tools 
ie: Maven, git etc. 
•Strong RDBMS skills (MS SQL) 
•Working experience with issue, project tracking 
and planning tools ie: Jira, Confluence etc 
•Strong knowledge of Object Oriented 
Programming, Design Patterns, Refactoring 
•Unit Testing, code quality technologies ie: 
Sonarqube etc. 
•Strong analytical, problem-solving  
and organizational skills  
Desired qualifications: 
•Experience in data management and data mining 
•Experience in the development of mobile 
applications will be considered an asset. 
•Excellent presentation skills 
•Excellent command of the Greek and English 
language.  
The company offers an attractive remuneration 
package with additional insurance coverage.
Candidates with the above competencies please 
send your CV, referring the position “Java 
Developer (Code: JP 050515)” in the subject 
line of your e-mail: itjob@worldbridge.gr. All 
applications will be treated in strict confidence 
and will be acknowledged promptly.

Η ELVIAL ΑΕ, λόγω της συνεχούς ανάπτυξης της στον κλάδο του αλουμινίου ζητά δύο νέους συνεργάτες 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για το εμπορικό τμήμα:

Πωλήσεις Εσωτερικού 
(ΠΩΛ1012)

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Υποχρεωτική προϋπηρεσία στον κλάδο του αλουμινίου σε αρχιτεκτονικό και ειδικό προφίλ. 
•Προαιρετικά πτυχίο τεχνικής/ μηχανολογικής κατεύθυνσης (ΑΕΙ – ΤΕΙ – τεχνική σχολή κτλ) 
•Ανεπτυγμένη διαπραγματευτική ικανότητα, ευχέρεια στην επικοινωνία και έφεση στις σύγχρονες 
μεθόδους οργάνωσης και διοίκησης. 
•Ανεπτυγμένες εμπορικές ικανότητες. 
•Δυνατότητα συχνής μετακίνησης εντός Ελλάδας 
•Καλή γνώση Η/Υ και κυρίως του internet explorer  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, 
•Ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης, 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, 
•Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.

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

Εταιρία ξενοδοχείων 5* στο νομό Κυκλάδων,  ζητεί να προσλάβει για την καλοκαιρινή season 2015:

Receptionist - Σαντορίνη
Προσόντα: 
•Απόφοιτος-η τουριστικής σχολής 
•Τριετής εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση Αγγλικών, πολύ καλή γνώση 
Ελληνικών 
•Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα εκτιμηθεί 
•Χρήση Η/Υ και πολύ καλή γνώση  
ξενοδοχειακών προγραμμάτων 
•Άνεση στην επικοινωνία 

•Υψηλό πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας  
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές και ασφάλιση 
•Διαμονή και διατροφή 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας  
Επικοινωνία: 
•Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία 
στο e-mail: amhotelmikonos@gmail.com
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διαρκής εκπαίδευση, ασφάλιση-άψογο περιβάλλον. 
Στο μετρό Δάφνης. E-mail: bmdafni@gmail.com, 
τηλ: 6993 037297, 210 9853333. Υπεύθυνη κα 
Καλαβρού.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Telsale με έδρα το κέντρο της Θεσσαλο-
νίκης (Κασσάνδρου) ζητά Εσωτερικούς Πωλητές/
τριες με ευχέρεια λόγου σε άριστο περιβάλλον 
για πώληση μέσω τηλεφώνου, με αντικείμενο 
τη σταθερή-κινητή τηλεφωνία. Ε-mail: telsale@
hotmail.com, τηλ: 2311 256580.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Ν.Η.S (Νέο Σύστημα Υγείας) ζητά άτο-
μα με βασικό μισθό για ενημέρωση πελατολογίου 
σε κάρτα υγείας. Άριστες εργασιακές συνθήκες, 
πλησίον ηλεκτρικού σταθμού Άνω Πατήσια. Τηλ: 
211 4113230.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία internet ζητά 2 άτομα για το 
τμήμα marketing και εξυπηρέτησης πελατών. Πα-
ρέχεται μισθός, ασφάλιση, bonus. Βιογραφικά στο 
e-mail: sales@galaxynet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ internet ζητά 2 άτομα στο τμήμα εξυπηρέ-
τησης πελατών για έλεγχο, ανανέωση πελατολογίου. 
Βιογραφικά στο e-mail: job@galaxynet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με ή χωρίς προϋπηρεσία για 
άμεση πρόσληψη στα τμήματα: Ρεσεψιόν, υποδοχής, 
εξυπηρέτησης πελατών. Πρωινό 5νθήμερο, 6ωρο. 
Σταθερός μισθός. Τηλ: 210 8898786.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα μόνο με εμπειρία στην τηλε-
φωνική ενημέρωση πληροφοριών καταλόγου 
εισερχόμενες - εξερχόμενες κλήσεις. Πρωινό, 
απογευματινό ωράριο. Τηλ: 210 8696945.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με άνεση στην τηλεφωνική 
επικοινωνία, άριστο χειρισμό Η/Υ, ίντερνετ για 
υπηρεσίες πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου. 
4ωρη ή 8ωρη απασχόληση. Τηλ: 210 8696934.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη Πωλήσεων, για ενημερωτι-
κό magazino, για τηλεφωνικές πωλήσεις εντός 
γραφείου καθώς και για εξωτερικές πωλήσεις σε 
υφιστάμενες επιχειρήσεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@athensgo.gr, ώρες επικοινωνίας: 10:00-10:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ τηλεπικοινωνιών θα προσλάβει άμεσα 
άτομα για 5θήμερη εργασία στο τμήμα εξυπηρέτησης 
νέων της πελατών. Προσφέρονται σταθερός μισθός, 
ΙΚΑ, bonus, συνεχής εκπαίδευση. Βιογραφικά στο 
e-mail: carriera123@yahoo.gr.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ σταθερής-κινητής τηλεφωνίας με 
11ετή παρουσία στο χώρο, ζητούνται Τηλεφωνήτριες 
/τες για πενθήμερη 6ώρη- 8ώρη απασχόληση. Πολύ 
καλός μισθός-ένσημα-bonus παραγωγικότητας. 
Βιογραφικά στο e-mail: thess@pbs.com.gr, τηλ: 
2310 491500 2310 491600.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Vresnet.gr ζητά 3 νέους για άμεση πρό-
σληψη στο τμήμα τηλεφωνικών καταχωρήσεων. 
Απαραίτητη η γνώση Η/Υ και επιθυμητή η εμπειρία 
σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: info@
vresnet.gr.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ κέντρο στο Μαρούσι ζητά Νοσηλεύ-
τριες ως Υπάλληλους Γραφείου για ενημέρωση και 
προώθηση προϊόντων υγείας. Προσφέρεται σταθε-
ρός μισθός, bonus, ασφάλεια. Τηλ: 69877 12232.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία στο Μαρούσι ζητά Υπάλ-
ληλους Γραφείου, για ενημέρωση και διαχείριση 
πελατολογίου. Εσωτερική θέση γραφείου, σταθερός 
μισθός, ασφάλιση. Τηλ: 6987 712232.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα δυναμικά και υπεύθυνα, για 
το κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών. 
Καλή γνώση Η/Υ, Αγγλικών, τεχνικές γνώσεις αυ-
τοκινήτων. Βιογραφικά στο e-mail: hr@mondial-
assistance.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ένταξη εσωτερικής θέ-
σης γραφείου, τηλεφωνικής επικοινωνίας από 
εμπορική εταιρία. Πλησίον ηλεκτρικού σταθμού 
Αμαρουσίου, 5θήμερο, 4ωρο, ευέλικτο ωράριο, 
πρωινό - απογευματινό, σταθερή μισθοδοσία. Τηλ: 
6986 155896, 210 8020550.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ως Team Leaders, με εμπειρία 
ως Υπεύθυνοι ομάδας για τηλεφωνική απασχόλη-
ση, ημιαπασχόληση, πλησίον ΗΣΑΠ Άνω Πατήσια. 
Αμοιβή 750€. Τηλ: 211 4113230.

ΤΗΛΕΠΩΛΗΤΡΙΕΣ έμπειρες ζητούνται με προϋ-
πηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, call center, στο 
Μαρούσι. 4ωρη ή 8ωρη απασχόληση. Παρέχεται 
σταθερή μισθοδοσία. Τηλ: 6986 155896, 210 
8020550.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου με άπταιστα 
Γερμανικά (επίπεδο μητρικής γλώσσας) με άνετη 
επικοινωνιακή τηλεφωνική ικανότητα. Μισθός και 
bonus. Βιογραφικά στο e-mail: sekretariat-1@
bvm-knowhow.de.

 

Προωθητές-Merchandisers  
-Πωλήσεις Ex-Van
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για πώληση και προώθηση προ-
ϊόντων, με μεγάλα ποσοστά κέρδους και πληρωμή 
αυθημερόν. Βιογραφικά στο e-mail: perraki.k@
gmail.com, τηλ: 6944 327888.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες, για προβιοτικά κα-
θαριστικά, με υψηλά ποσοστά και bonus. Μόνιμη 
συνεργασία. Τηλ: 6998 848310.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες άμεσα από εμπορική ελληνι-
κή εταιρία για την προώθηση προϊόντων. Πρωινή 

εργασία, μισθός και ΙΚΑ. Τηλ: 2310 234733, 6985 
677058.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αντιπρόσωπος Κομμωτηριακών Καλ-
λυντικών. Άτομο επικοινωνιακό με όρεξη για δου-
λειά, για διατήρηση πελατολογίου και ανάπτυξη. 
Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, μισθός, bonus 
κ.α. Βιογραφικά στο e-mail: hp.komm@gmail.com, 
fax: 2310 232152.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής Εξωτερικός με αντικείμενο τις 
πωλήσεις. Παρέχονται: μισθός, ασφάλιση, bonus 
επίτευξης στόχου και πενθήμερο. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv@somon.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, για πώληση φυτικών καλλυ-
ντικών (ή και για προσωπική χρήση, με έκπτωση 
από 15% έως 61% και με προοπτική απόκτησης 
εταιρικού αυτοκινήτου, δωρεάν. Τηλ: 6948 002212.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αισθητικοί - Πωλήτριες από εταιρία 
καλλυντικών στο Παγκράτι, για προώθηση των 
προϊόντων της σε προκαθορισμένο ραντεβού. 
Τηλ: 210 7250873, ώρες επικοινωνίας πρωινές.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής /τρια για εταιρία 
με τουριστικά είδη, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Βιο-
γραφικά στο e-mail: vagmar@windowslive.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 νέες ως Promoters, για 4ωρη απα-
σχόληση 2 φορές την εβδομάδα. Παρέχονται bonus, 
περιοχή Τρίπολη. Τηλ: 6945 926375.

WEBSITE προώθησης - e-shop εταιρίας κατα-
σκευής ιστοσελίδων, αναζητά Συνεργάτες για την 
προώθηση ιστοσελίδων και e-shop. Παρέχονται 
υψηλά ποσοστά καθώς και εκπαίδευση. Βιογραφικά 
στο e-mail: sales@time4web.gr.

Η ΝΟΥΜΕΡΟ 1 εταιρία αλόης βέρα στον κόσμο ζητά 
άτομα στον τομέα της υγείας - ευεξίας - ελέγχου 
βάρους - αθλητισμού, καθώς και προϊόντων πε-
ριποίησης δέρματος. Τηλ: 6980 452752.

ΟΜΙΛΟΣ ειδών σπιτιού ζητεί εμφανίσιμες νέες 
για το show room στην Αγία Παρασκευή. Ευχέρεια 
επικοινωνίας, ανάληψη δημοσίων σχέσεων, επαφή 
με πελάτες, διαπραγμάτευση προσφορών. Τηλ: 210 
6007176, 6932 205640.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής Εξωτερικός, πεπειραμένος από 
εισαγωγική εταιρία ρούχων-παπουτσιών-τσαντών, 
επώνυμων προϊόντων. Βιογραφικά στο e-mail: 
libra@libra.gr, τηλ: 210 9229891.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο, πεπειραμένη, με ευφράδεια λόγου, 
για δημόσιες σχέσεις και προώθηση επώνυμων 
προϊόντων, ρούχα-παπούτσια-τσάντες. Βιογραφικά 
στο e-mail: libra@libra.gr, τηλ: 210 9229891.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για την κάλυψη 10 θέσεων 
εργασίας στη Θεσσαλονίκη και τα Περίχωρα, σε 
τμήμα προώθησης κοινωνικών εντύπων. Υψηλές 
αμοιβές, πλήρης ή μερική απασχόληση, ευέλικτο 
ωράριο. Δευτέρα-Παρασκευή. Ωράριο: 9:30-
15:00Τηλ: 6942 279779.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παραδότρια με εμπειρία, γυναικείων 
ενδυμάτων στην Περαία Αγίας Σοφίας. Ωράριο: 
09:00-17:00, τηλ: 210 4102461.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής/τρια για πωλήσεις ex van στην 
Αθήνα. Απαραίτητη προϋπηρεσία-πελατολόγιο στο 
χώρο των mini market, market-supermarket, για 
προώθηση νέων προϊόντων στην Αττική. 6 ήμερη 
απασχόληση-full time ωράριο-ικανοποιητικές απο-
δοχές-ασφάλιση. E-mail με φωτογραφία: info@
stafidokeik.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Merchandiser - Πωλητής από εκδοτική 
εταιρία. Κάτοχος δίκυκλου και αυτοκινήτου. Βι-
ογραφικά στο e-mail: hr@compupress.gr, κωδ: 
ansal515.

ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ παραγωγής φυσικών καλλυ-
ντικών ζητούνται Πωλητές-Ντίλερ, για προώθη-
ση προϊόντων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Υψηλά 
ποσοστά, δεν απαιτείται αγορά προϊόντων. Τηλ: 
6994 387120.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες από ελληνική εμπορική εταιρία 
για το τμήμα της προώθησης. Παρέχεται: σταθερός 
μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 2310 234733, 6985 677058.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές για εξωτερικές πωλήσεις 
διαφημιστικών υπηρεσιών διαδικτύου. Καλό πα-
κέτο αποδοχών προοπτικές εξέλιξης. Απαραίτητες 
προϋποθέσεις: μικρή εμπειρία στις εξωτερικές 
πωλήσεις, καλή χρήση του IX, καθημερινή χρήση 
του διαδικτύου. E-mail: job@exnet.gr.

Η ARCTIUM που δραστηριοποιείται στο χώρο 
της υγιεινής διατροφής ζητά άμεσα Ανεξάρτητο 
Συνεργάτη για τα τμήματα της εταιρίας: Εμπορικό 
τμήμα-τμήμα οργάνωσης-διοίκησης συνεργατών. 
Δυνατότητα μερικής ή πλήρους απασχόλησης κατ’ 
επιλογή του ενδιαφερομένου. E-mail: arctium@
hol.gr Tηλ: 213 0276214.

Ο ΟΜΙΛΟΣ εταιριών Θεολόγος Κοσμήματα ζητά 
Εξωτερικούς Πωλητές /τριες με διαθέσιμο μεταφο-
ρικό μέσο. Συστάσεις απαραίτητες. Βιογραφικά στο 
e-mail: theologoshouseofjewellery@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εξωτερικοί Συνεργάτες - Πωλητές, για 
πώληση εμπορίας ηλεκτρικού ρεύματος από γνωστή 
εταιρία του χώρου. Ελεύθερο ωράριο. Απαραίτητα 
προσόντα: Ικανότητες πώλησης. Επιθυμητή εμπειρία 
στον χώρο. Τηλ: 2625 400343.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 Συνεργάτες για μερική ή πλήρη 
απασχόληση. Δυνατότητα εργασίας και μέσω 
internet. Απαραίτητη αποστολή βιογραφικού. Τηλ: 

6937 314950, ώρες επικοινωνίας: 16:00 - 22:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές/Προωθητές προϊόντων από 
εισαγωγική εταιρία ειδών οικιακού εξοπλισμού. 
Απόφοιτοι Λυκείου, με Ι.Χ., μόνιμη πενθήμερη 
εργασία. Παρέχεται: μισθός και ασφάλεια. Τηλ: 
210 8541212.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για πωλήσεις - προώθηση 
γνωστών γαλλικών φυτικών καλλυντικών. Δω-
ρεάν εκπαίδευση, δυνατότητα εξέλιξης, αμοιβές 
με ποσοστά συν έξτρα, εργασία από το χώρο τους 
και μέσω διαδικτύου. Τηλ: 6945 915312.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εξωτερικοί Συνεργάτες - Πωλητές, 
από την εταιρία παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών 
Elit. Η εταιρία παρέχει: ποσοστό επί των πωλήσεων, 
bonus, δυνατότητα για μόνιμη πρόσληψη. E-mail: 
chris@elitgroup.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής από εταιρία συ-
στημάτων ασφάλειας και υπηρεσιών ασφαλείας για 
την Αττική. Απαραίτητα προσόντα: επικοινωνιακός, 
δραστήριος με εμπειρία στις εξωτερικές πωλήσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: katerinavas@divico.gr.

ΤΕΧΝΙΚΗ εμπορική εταιρία πλοίων με έδρα τον 
Πειραιά ζητεί Εξωτερικό Συνεργάτη - Πωλητή. Απα-
ραίτητη προϋπηρεσία, κάτοχος δελτίου παροχής 
υπηρεσιών, Αγγλικά, Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@marvelltd.gr, fax: 210 4637030.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος με προϋπηρεσία και συστάσεις, για 
συνεργασία με έκθεση αυτοκινήτων στην Καισα-
ριανή. Τηλ: 6944 639871.

ΠΑΡΑ ΑΕ ζητούνται άτομα, για προώθηση είδους 
ευρύτατης κατανάλωσης. Δεκτοί και συνταξιούχοι, 
αποδοχές ικανοποιητικές. Τηλ: 210 8238089, ώρες 
επικοινωνίας: 10:00-16:00.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Microquest Πληροφορικής Η/Υ ΑΕΒΕ ζητά 
να προσλάβει Περιοδεύοντα Πωλητή, με εμπειρία 
σε πωλήσεις αναλώσιμων εκτυπωτών και τόνερ. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@microquest.gr, fax: 
210 9531001 κωδ: SLA4/15.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από την Oriflame, για συνερ-
γασία και πώληση προϊόντων με κέρδος 30%. Τηλ: 
6982 983408, ώρες επικοινωνίας: 17:ΟΟ - 21:00, 
κα Μαίρη.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες ανεξάρτητοι, για την 
προώθηση βιολογικών προϊόντων ενημέρωσης 
καταναλωτών μέσω internet. Έξτρα ή κύριο εισό-
δημα, προμήθεια από 48%-70%. Βιογραφικά στο 
e-mail: perraki.k@gmail.com, τηλ: 6944 727748.

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ εργασία σε άτομα που αναζητούν 
εργασία: τίμια, αξιόπιστη με προοπτική. Απαραίτητα 
να είναι συνεργάσιμος, με όρεξη για δουλεία, εκ-
παιδεύσιμος με ήθος και εντός Αττικής. Καλέστε 
μας για ραντεβού. Τηλ: 6945 675759.

Η ELPECO FOOD MANAGERS, αντιπρόσωποι 
και διανομείς τροφίμων με έδρα την Καλαμάτα, 
αναζητούν Εξωτερικό Πωλητή - Πωλητή Τροφίμων 
(HO.RE.CA) με εμπειρία σε πωλήσεις τροφίμων. 
Βιογραφικά στο e-mail: elpeco01@gmail.com.

ΣΤΕΛΕΧΗ Πωλήσεων με άνεση στην επικοινωνία 
ζητούνται για πώληση και προώθηση προϊόντων 
στριφτού τσιγάρου σε περίπτερα και ψιλικά. Τηλ: 
210 5201911.

ΕΤΑΙΡΙΑ τηλεπικοινωνιών ζητά επαγγελματίες 
Εξωτερικούς Συνεργάτες από όλη την Ελλάδα, για 
την προώθηση πακέτου τηλεφωνίας και internet, 
που απευθύνεται αποκλειστικά σε τουριστικούς 
χώρους. Υψηλές αμοιβές με ποσοστά. E-mail: 
onecom111@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης σεμιναρίων ζητά Πωλητές 
με σπουδές και προϋπηρεσία στην επικοινωνία - 
δημόσιες σχέσεις. Παροχές: μισθός, ασφάλιση και 
ποσοστά. Συστάσεις απαραίτητες. Βιογραφικά στο 
e-mail: resume@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια με εμπειρία, από γνωστή 
εισαγωγική εταιρία στην Καβάλα. Ελεύθεροι συ-
νεργάτες από τη Θάσο για πώληση προϊόντων σε 
τουριστικά καταστήματα/ενοικιαζόμενα δωμάτια. 
Αμοιβή με ποσοστά-bonus. Απαραίτητη η κατοχή 
αυτοκινήτου. Τηλ: 6979 917677, κος Κάλφας.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, για άμεσο συμπληρωματικό εισό-
δημα, με προσωπικότητα, επιχειρηματική νοοτροπία. 
Συνεπή ειλικρινή-κοινωνικά-δραστήρια-υπεύθυνα, 
για εργασία απο το χώρο τους με ελεύθερο ωράριο, 
χωρίς κεφάλαιο. Τηλ: 6986 950930.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών ζητά έμπειρους 
Πωλητές με σπουδές και προϋπηρεσία στην επι-
κοινωνία - δημόσιες σχέσεις. Παροχές: μισθός, 
ασφάλιση και ποσοστά. Συστάσεις απαραίτητες. 
E-mail: resume@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δυναμικοί Συνεργάτες για affiliate 
επιχειρηματικό πλάνο σε νέα πολυεθνική. Άριστες 
προοπτικές καριέρας, δυνατότητα δημιουργίας 
σταθερού εισοδήματος και δωρεάν εκπαίδευ-
ση, ατομική ή ομαδική. Βιογραφικά στο e-mail: 
katerinapop96@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για προώθηση και κατασκευή 
ιστοσελίδων. Ελάχιστες γνώσεις pc. Τηλ: 6975 
128648.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ανεξάρτητη συνεργασία για 
πλήρη ή μερική απασχόληση. Δυνατότητα εργασίας 
από το σπίτι, βασικές γνώσεις internet απαραίτητες. 
Τηλ: 6948 343151, ώρες επικοινωνίας: 10:00-22:00.

Στελέχη Λιανικής Πώλησης  
-Εμποροϋπάλληλοι
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ γυναικείων ειδών στην Πλάκα 
ζητά πεπειραμένη Πωλήτρια. Να γνωρίζει ξένες 
γλώσσες. Τηλ: 210 3223233.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορική, ζητεί Πωλήτρια καταστήματος. 
Απαραίτητα: πολύ καλή γνώση Η/Υ, προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση, προοπτική εξέλιξης. Βιογρα-
φικά στο e-mail: cv@celestino.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπεύθυνοι Καταστημάτων. Απαραί-
τητα: 5ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση ευθύνης 
στο χώρο της εστίασης, ικανότητα διαχείρισης 
προσωπικού, πιστοποιητικό υγιεινής και ασφά-
λειας (HACCP) επιθυμητό, γνώση Η/Υ. Βιογραφικά 
στο e-mail: d.avarkioti@pizzafan.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με άριστη γνώση Αγγλικών, για 
σεζόν σε κατάστημα ξενοδοχείου στην Κω. Τηλ: 
6944 296814.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια Λιανικής με 3ετή εμπειρία 
ιδανικά στο χώρο αρωμάτων και καλλυντικών. 
Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση. Γνώση 
Αγγλικών, Η/Υ. Παρέχεται: συνέντευξη, skype 
και εκπαιδευτική εργασία στη Θεσσαλονίκη. 
Βιογραφικά στο e-mail: zoniou.everlasting.
essence@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για εποχική απασχόληση, 
σε κοσμηματοπωλείο στη Χαλκιδική στο Νέο 
Μαρμαρά. Απαραίτητα Ρώσικα και Αγγλικά. Τηλ: 
6972 336185.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κρεοπώλης με δίπλωμα, προϋπηρεσία 
και γνώστης παρασκευασμάτων, σε κρεοπωλείο 
στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Τηλ: 6978 445001.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια, με εμπειρία στο χώρο 
των πωλήσεων για κατάστημα στην Άνω Γλυφάδα. 
Βιογραφικά στο e-mail: joinclubmixalis@gmail.
com, τηλ: 6945 873846.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για εμπορικό κατάστημα 
ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Προσόντα: δίπλωμα 
μοτό, Αγγλικά, Γερμανικά, γνώσεις Η/Υ. Βιογρα-
φικά στο e-mail: jobs.antallaktika@gmail.com.

ΑΠΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ επίπλων ζητείται έμπειρος 
Πωλητής Επίπλων, για τη στελέχωση του υπο-
καταστήματός μας στο Μαρούσι. Προσόντα: Καλή 
γνώση Αγγλικών και Γερμανικών, καλή γνώση 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: info@electra.com.
gr, fax: 2310 759477.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούνται για αρτοζαχαροπλαστείο-
cafe, από τις περιοχές Χαϊδάρι, Αιγάλεω, Περιστέρι, 
Καματερό, με μεταφορικό μέσο. Προϋπηρεσία θα 
προτιμηθεί. Ικανοποιητικός μισθός. Τηλ: 6972 
727503, ώρες επικοινωνίας: 10:00-13:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για μόνιμη εργασία, σε 
κοσμηματοπωλείο στην Πλάκα. Απαραίτητα 
Αγγλικά και μία δεύτερη ξένη γλώσσα. Τηλ: 
6972 099518.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες για super market στη 
Μύκονο. Απαραίτητα προσόντα: γνώση Αγγλικών, 
Η/Υ, προϋπηρεσία επιθυμητή. Βιογραφικά στο 
e-mail: kuluris@diellas.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Καταστήματος, για super 
market στη Μύκονο. Απαραίτητα προσόντα: 
αντίστοιχη προϋπηρεσία, γνώση Αγγλικών, 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: kuluris@diellas.eu.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ταμίες για super market στη Μύ-
κονο. Απαραίτητα προσόντα: γνώση Αγγλικών, 
Η/Υ. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Βιογραφικά στο 
e-mail: kuluris@diellas.eu.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες για καθημερινή 15νθήμερη 
εργασία τον Ιούνιο, σε κατάστημα ηλεκτρικών 
ειδών. Οι ενδιαφερόμενοι να περάσουν από 
τα γραφεία της εταιρίας καθημερινές. Ωράριο: 
10:00-15:00 στη διεύθυνση Α. Παπανδρέου 58 
Καλαμαριά. Τηλ: 2310 802340.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για κατάστημα λιανικής με 
τουριστικά είδη, στη Χανιώτη Χαλκιδικής. Βιο-
γραφικά στο e-mail: vagmar@windowslive.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με δικό της μεταφορικό μέσο, 
για εργασία σε περίπτερο στο Πανόραμα. Τηλ: 
6942 037032.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές και Υπεύθυνοι από αλυσίδα 
ζαχαροπλαστείων. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε 
ανάλογη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: loagsm@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες από αρτοζαχαροπλα-
στείο στους Αμπελόκηπους Αθηνών, με γνώση 
παρασκευής καφέδων. Tηλ: 6978 185025, ώρες 
επικοινωνίας: 10:00-13:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με γνώσεις Αγγλικών, για 
τουριστικό κατάστημα στο Μοναστηράκι. Ωράριο: 
10:00-21:00, τηλ: 6979 823329.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια έμπειρος /η για κρε-
οπωλείο στην Πετρούπολη. Τηλ: 210 5027050, 
6936 283894.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια από αρτοποιείο στο Χολαργό. 
Τηλ: 6936 625610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια, έμπειρη, με γνώσεις Η/Υ, από 
κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων στο Κολωνάκι. 
Βιογραφικά στο e-mail: grdepolo@yahoo.com, 
fax: 210 2618848.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες με προϋπηρεσία στο 
χώρο του ρούχου. Τηλ: 210 6638183.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για χρωματοπωλείο στα Άνω 
Λιόσια, ωράριο καταστημάτων. Τηλ: 210 2480065.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, εμφανίσιμη, γνώστρια προγράμ-
ματος Αμβροσία, για ταμείο και παραγγελιοληψία 
από σουβλατζίδικο στο Περιστέρι. Τηλ: 6932 
603100.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με γνώσεις Η/Υ, για τηλέφωνο 
από σουβλατζίδικο στη Δάφνη. 8ωρη ή 4ωρη 
απασχόληση. Τηλ: 210 9758668.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για απασχόληση σε τουριστικό 
κατάστημα της Ακρόπολης. Απαραίτητη γνώση 
Αγγλικών και προαιρετικά μια δεύτερη γλώσσα. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία. Τηλ: 210 3228923.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια για κατάστημα pet shop 
στην περιοχή της Άνω Κηφισιάς. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία και γνώση του αντικειμένου. Βι-
ογραφικά στο e-mail: petshops.hr@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Βιβλιοπωλείου, εντός 
του εμπορικού κέντρου Flamingo στη Ξάνθη. 
Βιογραφικά στο e-mail: mr@nakasgroup.gr, 
κωδ: KSA0401.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ζητεί νέες, εμφανίσιμες, ως Ταμίες 
με εμπειρία. Περιοχή Αμπελόκηποι. Τηλ: 6944 
464996, 210 6444969.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια, από κατάστημα ρούχων 
σε νησί. Τηλ: 6944 963507.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια, από κατάστημα κο-
σμημάτων σε νησί. Τηλ: 6944 963507.

TO ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Galazia Hytra αναζητά Hostess/
Ταμία. Προϋπηρεσία απαραίτητη σε ξενοδο-
χείο-εστιατόριο. Γνώση Αγγλικών. Ικανότη-
τες: δυναμική προσωπικότητα- οργανωτικές 
ικανότητες-συνέπεια-προσανατολισμός στο 
αποτέλεσμα-επίτευξη στόχων. Προσφέρονται: 
ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών-δυνατότητες 
εξέλιξης. Ε-mail: pediaditis@hytra.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία σε περίπτερο, 
με δίπλωμα μηχανής και αυτοκινήτου στους 
Αμπελόκηπους. Fax: 210 6440370.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για κατάστημα ειδών 
επιπλοποιίας, πάγκους, πορτάκια, θωρακισμέ-
νες κλπ. Απαραίτητα ανάλογη προϋπηρεσία και 
γνώσεις Η/Υ στους Αγίους Αναργύρους. Τηλ: 
210 2613493.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες από καταστήματα καλ-
λυντικών. Περιοχές: Κηφισιά, Γλυφάδα και Σύ-
νταγμα. Τηλ: 210 8848328.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για μόνιμη απασχόληση σε 
εμπορικό κατάστημα στη Γλυφάδα, για τμήμα 
καλλυντικών. Παρέχεται βασικός μισθός και 
ασφάλιση. Τηλ: 210 8848324.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για αρτοποιείο στις Αχαρνές, 
με γνώσεις cafe. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Τηλ: 
211 7401200, 213 0289183.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια επί προμήθεια, για 
την περιοχή της Θεσσαλονίκης σε καταστήματα 
εστίασης. Βιογραφικά στο e-mail: valourdo@
gmail.com.

Η DIL FASHION GROUP επιθυμεί να προσλάβει 
για τα καταστήματα της Max Mara Πωλήτριες. 
Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών και επιθυμητή 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: hr@dil.
gr, κωδ: SATH15.

Η DIL FASHION GROUP επιθυμεί να προσλάβει 
για τα καταστήματά της Πωλήτριες. Απαραίτητη 
η γνώση Αγγλικών και επιθυμητή προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@dil.gr, κωδ. STH15.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος ανθοπωλείου με δίπλωμα 
αυτοκινήτου. Προϋπηρεσία για πλήρης απασχό-
ληση. Τηλ: 6973 881191.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Πωλήτρια με Αγγλικά να εργα-
στεί σε τουριστικό mini market στη Ρόδο για 
την καλοκαιρινή σεζόν. Παρέχονται: ΙΚΑ, δια-
τροφή και διαμονή δωρεάν. Αμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: akouteri@gmail.com, 
με θέμα πωλήτρια.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για εργασία σε περίπτερο 
full time, συν ένσημα. Όχι απαραίτητα προϋπη-
ρεσία. Προσόντα καθαρός εργατικός ευγενικός. 
Ωράριο: 16:00-01:00. Τηλ: 6976906844, κα Τόνια.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής για το κατάστημα ανδρικών 
ενδυμάτων Davinci στην Άνω Τούμπα. Απα-
ραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
davinci_homme@hotmail.com.

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ γνωστής αλυσίδας στο Περιστέρι, 
ζητά Πωλήτριες και Διανομείς. Βιογραφικά στο 
e-mail: georgopoulosoe@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από κατάστημα μικρογευμά-
των-φούρνους στη Μύκονο για εργασία, με όρεξη 
για δουλειά. Η εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο 
προσόν. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
abmykonou@outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με απαραίτητη προϋπηρεσία, 
γνώσεις πώλησης και κοψίματος κρέατος από 
κρεοπωλείο, στο Κερατσίνι. Τηλ: 6973 885854.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρες Πωλήτριες λιανικής για 
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άμεση πρόσληψη. Γνώση Η/Υ απαραίτητη. Βιο-
γραφικά στο e-mail: joom@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για πρατήριο υγρών καυσίμων, 
με εμπειρία ή ανειδίκευτη. Περιοχή Ηλιούπολη. 
Τηλ: 210 9735515.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για κατάστημα ενοικιαζό-
μενων μοτοποδηλάτων, σε νησί των Σποράδων 
με δίπλωμα μοτοσικλέτας, για τρίμηνη θερινή 
απασχόληση. Παρέχεται: διαμονή, διατροφή. Τηλ: 
6956 850811, 210 4082628.

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ στην Καισαριανή ζητεί νέο, με 
προϋπηρεσία. Ωράριο: 10:00-14:00. Τηλ: 210 
9513232.

ΜΕΓΑΛΗ αλυσίδα οπτικών ειδών ζητά Οπτικό, 
για μερική απασχόληση σε υποκατάστημά της στο 
Χαλάνδρι. Βιογραφικά στο e-mail: hr@optical.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Κρεοπώλης, με βεβαίωση από 
σχολή κρέατος για 8ωρη πλήρη απασχόληση. 
Μισθός και ΙΚΑ. Τηλ: 6986 023127, κος Γιάννης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια έμπειρη, με πείρα και γνώ-
ση καφέ, για φούρνο στην Κηφισιά. Τηλ: 6977 
451168, ώρες επικοινωνίας: 12:00 - 15:00.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ κινητής τηλεφωνίας ζητεί Πωλητή 
/τρια στη Θεσσαλονίκη, με απαραίτητη προϋπηρεσία 
στο χώρο των πωλήσεων. Διαπραγματευτικές 
ικανότητες-επικοινωνία-ομαδική εργασία. Προ-
σφέρεται: μισθός, ασφάλεια-bonus επίτευξης 
στόχων και εκπαίδευση. E-mail: sofiachatzakou@
gmail.com, τηλ: 6936 730880.

 

Στελέχη Πωλήσεων B2B-  
Μηχανικοί Πωλήσεων
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές έμπειροι στο χώρο των 
διαφημιστικών δώρων και στη συσκευασία, με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη ή τη Λάρισα για τα φαρ-
μακεία. Παρέχεται: προμήθεια, αυτοκίνητο και 
έξοδα κίνησης. Βιογραφικά στο e-mail: john@
epsilonk.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγής προϊόντων, ζητά άτομο, με 
εμπειρία και εξειδίκευση στην αγορά. Άριστη 
γνώση Αγγλικών, Η/Υ, γνώση προγραμμάτων 
Office και ERP, με διάθεση για εργασία και αντί-
ληψη της αγοράς. Τηλ: 210 9761163.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής για πώληση ραφιών super 
market, ραφιών βαρέως τύπου, μηχανημάτων 
επεξεργασίας μετάλλου, κλπ. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@parastatidis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για το τμήμα διαχείρισης 
πωλήσεων εξωτερικού, με εμπειρία και γνώση 
ξένων γλωσσών, λογιστικού προγράμματος ΚΕΦ5 
και logistics, από μεταλλουργική βιομηχανία. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv.societe@gmail.com.

ΜΕΓΑΛΟΣ παγκόσμιος κολοσσός ζητά Πωλητές 
για να στήσουν τη δική τους επιχείρηση, με πλούσια 
κατάρτιση και υψηλά bonus. Βιογραφικά στο 
e-mail: perraki.k@gmail.com, τηλ: 6944 327888.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές με φιλοδοξίες, για μάθηση 
και επίτευξη μεγάλων στόχων, σε συνεργασία 
με παγκόσμια εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: 
perraki.k@gmail.com, τηλ: 6944 327888.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές food service από εταιρία 
χονδρικής πώλησης και τροφοδοσίας τροφίμων 
σε εστιατόρια, για μόνιμη συνεργασία. Βιογρα-
φικά στο e-mail: vk.fmsales@gmail.com, τηλ: 
215 5054898.

H AEGEOSPAS αναζητά Συνεργάτες των ειδικο-
τήτων Managers, Αισθητικοί, Φυσικοθεραπευτές, 
Πωλητές, για να στελεχώσουν Spa της εταιρίας 
στην Ελλάδα. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: manager@aegeospas.gr, τηλ: 2810 
263700, 6940 650127.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με μεγάλες δυνατότητες 
ανάπτυξης πλήρους ή μερικής απασχόλησης 
που βασίζονται στην προσωπική προσπάθεια. 
Δραστηριότητα σε Ελλάδα και Εξωτερικό. Ελεύ-
θερο ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@
gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορική ζητά άτομα για εργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, για συνεργασία ως επικε-
φαλής στους τομείς ανάπτυξης - οργάνωσης 
- στελέχωσης. Ευέλικτο ωράριο. Βιογραφικά 
στο e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτομα από εταιρία τροφίμων για 
διάφορα τμήματα. Μερική απασχόληση και εισο-
δήματα. Βιογραφικά στο e-mail: trimin2015@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτομα, από εταιρία τροφίμων για 
διάφορα τμήματα. Μερική απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ανάπτυξη εμπορικού δι-
κτύου σε Ελλάδα και Εξωτερικό. Εργασία από το 
σπίτι, πλήρη ή μερική απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: artemist27@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εμπορική επιχείρηση 
άμεσα για εξυπηρέτηση πελατολογίου και 
εποπτεία πωλήσεων. Παρέχεται: εκπαίδευση, 
ευέλικτο ωράριο και άμεσες αποδοχές. Προϋ-
πηρεσία όχι απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
wcentralpoint@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών ζητά έμπειρους 
Πωλητές με σπουδές και προϋπηρεσία στην επι-
κοινωνία - δημόσιες σχέσεις. Παροχές: μισθός, 
ασφάλιση και ποσοστά. Συστάσεις απαραίτητες. 
E-mail: resume@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες που δεν έχουν κεφά-
λαιο, για εταιρία. Εργασία από το internet. Τηλ: 
6948 002212.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες επικοινωνιακοί για με-
ρική ή πλήρη απασχόληση. Υψηλά εισοδήματα 
και bonus, δωρεάν εκπαίδευση. Βιογραφικά 
στο e-mail: sanctus1961@gmail.com, τηλ: 
6973 471236.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα ως Συνεργάτες για τμήμα 
πωλήσεων. Τηλ: 6944 327888.

ΕΤΑΙΡΙΑ παγκόσμια ζητά νέους, για δημιουργία 
δικής τους επιχείρησης. Προσφέρεται: εκπαίδευση. 
Τηλ: 6944 327888.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές, από διαφημιστική εται-
ρία. Βιογραφικά στο e-mail: hr.imagegroup@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτιδα για νέα επιχείρηση ηλε-
κτρονικού εμπορίου. Απαραίτητα: άριστη χρήση 
Η/Υ, Αγγλικά, αντίληψη, διάθεση για εργασία. 
Προϋπηρεσία επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: euroreal1@gmail.com, 
κωδ: Syn1-sk.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σοβαρά άτομα ως Πωλητές - Συ-
νεργάτες, για ανεξάρτητη συνεργασία με εταιρία 
παραγωγής συμπληρωμάτων διατροφής. Συνερ-
γασία με ποσοστά. Τηλ: 6972 187914.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Επιχειρηματικός Συνεργάτης για την 
ανάπτυξη εμπορικού δικτύου, με άριστη επικοι-
νωνιακή δεξιότητα στον κλάδο των υπηρεσιών. 
Επιθυμητή η γνώση internet και marketing. Βιο-
γραφικά στο e-mail: perraki.k@gmail.com, τηλ: 
6944 727748.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Επαγγελματίες - Επιχειρηματίες, 
σοβαροί, ειλικρινείς, υπεύθυνοι, φιλόδοξοι και 
με οργανωτικές ικανότητες, για σοβαρή επαγ-
γελματική συνεργασία με Αμερικάνικη εταιρία. 
Άμεσο εισόδημα, συνεχώς αναπτυσσόμενο από 
δικαιώματα, εγγυημένη προοπτική εξέλιξης. Τηλ: 
6909 814220.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για άμεση-μόνιμη-υποστηρι-
ζόμενη συνεργασία, με τη μεγαλύτερη κολοσσό 
εταιρία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις-προϊόντα 
στους πιο αναπτυσσόμενους τομείς της αγοράς. 
Ειλικρινή άτομα με όνειρα-στόχους και θετικά 
προς μάθηση. Εξασφάλιση άμεσου-ισχυρού 
εισοδήματος. Τηλ: 6909 814220.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές για εταιρία απορρυπαντικού. 
Απαραίτητο αυτοκίνητο, πληρωμένα τα έξοδα 
του οχήματος. Βιογραφικά στο e-mail: stella@
quickleen.gr, τηλ: 6988 684897.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής για εταιρία ειδών υγιεινής 
και πλακιδίων στα Νότια Προάστια. Τηλ: 210 
9848500.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από εταιρία χονδρικής πώλησης 
οπτικών ειδών, με σχετική εμπειρία στην έκδοση 
τιμολογίων, καλό χειρισμό Η/Υ και βασικές λογι-
στικές γνώσεις. Fax: 210 9404489, 210 9404106.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ φιλόδοξοι και δραστήριοι Πωλητές 
με διάθεση για δουλειά, ικανότητες επικοινωνίας, 
και ευχέρεια στο λόγο. Παρέχονται: εξαιρετικά 
υψηλά ποσοστά επί των πωλήσεων-τζίρου, 
προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: 
healthdxn2u@gmail.com.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ φιλόδοξοι και δραστήριοι Πωλητές με 
ικανότητες επικοινωνίας, και ευχέρεια στο λόγο. 
Παρέχονται: εξαιρετικά υψηλά ποσοστά επί των 
πωλήσεων, εκπαίδευση, προοπτικές εξέλιξης. 
Βιογραφικά στο e-mail: greekoption@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές, που να θέλουν να πραγμα-
τοποιήσουν νέες μεθόδους εμπορίου, με πλούσιες 
απολαβές. Τηλ: 6944 327888.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ εταιρία ζητά Συνεργάτες, με καλές 
απολαβές και εκπαίδευση για πραγματοποίηση 
ονείρων. Τηλ: 6944 327888.

ΜΕΓΑΛΟΣ επιχειρηματικός όμιλος ζητά Πωλητές 
εμπορίου, με πολλές απολαβές και bοnus. Tηλ: 
6944 327888.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για μόνιμη ανεξάρτητη 
συνεργασία με πολυεθνική εταιρία. Τηλ: 6958 
468701, 6972 355354.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Απόφοιτοι Λυκείου για συνεργα-
σία από εταιρία διατροφής και υγείας. Προϋ-
πηρεσία σε πωλήσεις, ασφάλειες, ιατρικό και 
αθλητικό χώρο επιθυμητή. Πληρωμή με ποσοστά 
και bonus, ελεύθερο ωράριο. Βιογραφικά στο 
e-mail: healthdxn2u@gmail.com.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια από εταιρία χονδρι-
κής παραδοσιακών προϊόντων για Σάμο, Χίο και 
Μυτιλήνη. Τηλ: 210 9516940.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια από εταιρία χονδρικής 
παραδοσιακών προϊόντων στην Αττική. Τηλ: 210 
9516940.

Η DXN GREECE που δραστηριοποιείται στο χώρο 
της υγιεινής διατροφής ζητά Ανεξάρτητο Συνεργάτη 
για το τμήμα πωλήσεων της εταιρίας. Δυνατότητα 
μερικής ή πλήρους απασχόλησης κατ’ επιλογή του 
ενδιαφερομένου. E-mail: healthdxn2u@gmail.gr.

 

Ιατρικοί Επισκέπτες- 
Πωλητές Υγείας
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές - Συνεργάτες με εμπειρία 
στην ιατρική ενημέρωση, για άμεση και έμμεση 
πώληση ιατρικών ειδών σε ιατρεία, κλινικές κλπ 
χώρους υγείας. Βιογραφικά στο e-mail: sales@
nostrumiatrika.gr.

H ANATS εταιρία ιατρικού υλικού ζητά Πω-
λητές Φαρμακείου. Προϋπηρεσία, δυνατότητα 
μετακίνησης, γνώσεις Η/Υ, μισθός και bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@anats.gr, fax: 210 
7625077, κωδ: Φ152.

ΕΤΑΙΡΙΑ ιατρικών ειδών με έδρα την Αθήνα ζητά 
Πωλητή Επιθεμάτων για τον τομέα του τραύματος 
με αντικείμενο τα επιθέματα επούλωσης και τις 
στομίες. Εμπειρία απαραίτητη. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@oxygenium.gr.

Η ANATS AE εταιρία ιατροτεχνολογικών προ-
ϊόντων, ζητά Πωλητές Φαρμακείου με προϋ-
πηρεσία. Δυνατότητα μετακίνησης, γνώση Η/Υ, 
Αγγλικά. Μισθός και ποσοστά επί πωλήσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@anats.gr, fax: 210 
7625077, κωδ: A152.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από χώρους αισθητικής, 
αθλητισμού, διατροφής, Ιατρικών Επισκεπτών, 
για συνεργασία στην προώθηση ανάλογων φυ-
σικών προϊόντων. Ποσοστά επί των πωλήσεων 
και προοπτική εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: 
marioikonomou@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, Ιατρικός Επισκέπτης - Πωλήτρια, 
από την klinikum ιατρικά προϊόντα και μητρικός 
θηλασμός στην Αθήνα. Απαραίτητη γνώση Αγ-
γλικών, Η/Υ, δίπλωμα αυτοκινήτου. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία και φωτογραφία. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@klinikum.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρικός Επισκέπτης με έδρα τη Θεσ-
σαλονίκη για Βόρεια Ελλάδα και Θράκη, από 
ιατρικό κέντρο. Βιογραφικά στο e-mail: m.batali@
magnitiki.gr, fax: 210 6743294.

ΕΤΑΙΡΙΑ φαρμακευτικών καλλυντικών ζητεί Ιατρι-
κούς Επισκέπτες με έδρα την Αθήνα. Εμπειρία σε 
ιατρική επίσκεψη 3-5 χρόνια. Διατίθεται: μισθός, 
bonus, ΙΚΑ, εταιρικό αυτοκίνητο, έξοδα κίνησης 
εκτός έδρας. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο 
e-mail: info@froika.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο χώρο των συμπληρωμάτων δια-
τροφής και των OTC προϊόντων, ενδιαφέρεται 
να προσλάβει Στέλεχος Πωλήσεων φαρμακείου 
στην Αττική. Απαραίτητη προϋπηρεσία στις πω-
λήσεις σε αντίστοιχα προϊόντα, τουλάχιστον 3 
έτη. E-mail: actionplanhr@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Iατρική Αντιπρόσωπος για πωλήσεις 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων/διεκπεραίωση 
εξωτερικής εργασίας. Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, γνώση 
Η/Υ, Αγγλικής γλώσσας, κάτοχος διπλώματος 
Ι.Χ. Πενθήμερη εργασία. Ωράριο 9:00-15:00. 
Βιογραφικά στο e-mail: bonnevie.p@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρικός Επισκέπτης με έδρα την Πάτρα 
για την περιοχή της Πελοποννήσου, από ιατρι-
κό κέντρο. Βιογραφικά στο e-mail: m.batali@
magnitiki.gr, fax: 210 6796204 / 210 6743294.

 

Ιατροί-Νοσηλευτές-Διασώστες 
-Υγεία-Φαρμακευτική
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τραυματιοφορέας - Νοσηλευτής, για 
εργασία σε ιδιωτική επιχείρηση. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@11311.gr, τηλ: 2310 637277.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γιατροί όλων των ειδικοτήτων για 
συνεργασία ή συστέγαση σε πλήρως ανακαινι-
σμένο πολυϊατρείο στην Καλλίπολη του Πειραιά. 
Τηλ: 6937 217020, 210 6082019.

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ζητεί Ενδοκρινολόγο, Αγγειολόγο 
και Ωτορινολαρυγγολόγο. Τηλ: 210 9524820, 
210 8954499.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Γιατροί γενικοί ή ανειδίκευτοι 
για 5μηνη καλοκαιρινή εργασία στην Κέρκυρα. 
Βιογραφικά στο e-mail: kourisbatis@yahoo.gr, 
τηλ: 6978 798605.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κτηνίατρος για εταιρία αργοτικών 
εφοδίων στην Αττική. Τηλ: 6947 616687.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσοκόμα - Γηροκόμος με εμπειρία 
από γηροκομείο στην Αθήνα. Τηλ: 210 6459236, 
210 6465724.

ΜΟΝΑΔΑ φροντίδας ηλικιωμένων στην Άνω 
Γλυφάδα ζητά Νοσηλεύτρια ΤΕ ή Βοηθό Νοσηλεύ-
τριας για 4ωρη απασχόληση. Τηλ: 210 9624122.

ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΗ εταιρία ζητούνται Γιατροί, με ή 

άνευ ειδικότητας για θερινή απασχόληση. Μι-
σθός πολύ ικανοποιητικός, ασφάλεια και bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: vzoumparis@gmail.com, 
τηλ: 6987 991433.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φαρμακοποιός για να αναλάβει φαρμα-
κείο στα Μέθανα Τροιζηνίας. Τηλ: 6973 468050.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παιδοψυχίατρος με εμπειρία στις διά-
χυτες αναπτυξιακές διαταραχές για συνεργασία 
σε κέντρο στο Χαλάνδρι. Βιογραφικά στο e-mail: 
cgalanopoulou@hotmail.com, τηλ: 210 6893610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μαία για πλήρη απασχόληση σε γυναι-
κολογικό ιατρείο στη Χαλκίδα, με χρέη βοηθού 
και γραμματειακής υποστήριξης. Απαραίτητη η 
γνώση Η/Υ και Αγγλικής γλώσσας. Απαραίτητη 
ευγένεια και υπευθυνότητα. Τηλ: 6972 602693, 
22210 74388.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλευτής /τρια για παγκόσμιο 
οργανισμό που ασχολείται με την έρευνα τη 
διάγνωση και τη θεραπεία της τριχόπτωσης. 
Τηλ: 6973 995033.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γιατρός Πλαστικός - Δερματολόγος ή 
σε αναμονή ειδικότητας για 5 χρόνια τουλάχιστον 
από παγκόσμιο οργανισμό που ασχολείται με 
την έρευνα, τη διάγνωση και τη θεραπεία της 
τριχόπτωσης. Τηλ: 6973 995033.

ΙΑΤΡΙΚΗ εταιρία ζητά Γιατρό για πρωτοβάθμιο 
ιατρείο στη Β. Κέρκυρα. Παρέχεται διαμονή. 
Βιογραφικά στο e-mail: 3m.turism@gmail.com, 
τηλ: 6977 668500.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γιατρός από την παιδική κατασκήνωση 
Αχαϊκό Χωριό για την καλοκαιρινή περίοδο. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@achaikochorio.gr.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ ζητείται για 
εργασία σε ψυχιατρική κλινική στα Βριλήσσια. 
Τηλ: 210 8044002, ώρες επικοινωνίας καθη-
μερινά 09:00-15:00 εκτός Σαββατοκύριακου.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΕΣ και Αισθητικοί, με 
γνώσεις therapist spa, ζητούνται για συνερ-
γασία. Μισθός, ποσοστά. Τηλ: 6940 951194, 
6940 951194.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρός σε αναμονή ειδικότητας ή τε-
λειόφοιτος φοιτητής ιατρικής, για εργασία σε 
δερματολογικό ιατρείο στην περιοχή της Δροσιάς. 
Βιογραφικά στο e-mail: cvfordoctors@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρός τελειόφοιτος χωρίς ειδικότητα, 
από ιδιωτική κλινική. Βιογραφικά στο e-mail: 
m.batali@magnitiki.gr, fax: 210 6743294.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος ζητά συνεργάτες Κα-
θηγητές - Φυσικοθεραπευτές για τη στελέχωση 
του τμήματος. Απαραίτητα προσόντα: άριστη 
γνώση Αγγλικών - μεταπτυχιακές σπουδές. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@atticocollege.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Φαρμακείου από φαρμακείο 
στα Βόρεια Προάστια. Πλήρης απασχόληση. 
Απαραίτητα προσόντα: καλή γνώση Αγγλικών, 
γνώση Η/Υ και εμπειρία στο χώρο φαρμάκων - 
καλλυντικών. Καλές αποδοχές και δυνατότητα 
εξέλιξης. E-mail:mbolospharm@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψυχολόγος με εκπαιδευτική εμπειρία 
για διδασκαλία σε Πανεπιστημιακό φροντιστήριο, 
στο γνωστικό αντικείμενο εξελικτικής, κοινωνι-
κής και γνωστικής ψυχολογίας. Κάλυψη μαθη-
μάτων σχολών Παντείου και ΕΚΠΑ. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@psahoulias.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γυναικολόγοι για εργασία σε 
νοσοκομείο στο Kuwait. Μεταπτυχιακό, προ-
ϋπηρεσία δύο ετών, βασικό μισθολογικό πα-
κέτο KWD 1200. Βιογραφικά, στα Αγγλικά, στο 
e-mail: allianceresourcegr@gmail.com, τηλ: 
210 6142490.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Παθολόγοι σε νοσοκομείο στο 
Kuwait. Μεταπτυχιακό, προϋπηρεσία δύο 
ετών, δυνατότητα 2ετούς συμβολαίου, βασικό 
μισθολογικό πακέτο KWD 1200. Βιογραφικά, 
στα Αγγλικά, στο e-mail: allianceresourcegr@
gmail.com, τηλ: 210 6142490.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οδοντίατροι/Εμφυτευματολόγοι 
για εργασία σε νοσοκομείο στο Kuwait. Με-
ταπτυχιακό, προϋπηρεσία δύο ετών, βασικό 
μισθολογικό πακέτο KWD 1200. Βιογραφικά, 
στα Αγγλικά, στο e-mail: allianceresourcegr@
gmail.com, τηλ: 210 6142490.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος Χημικός ή Φαρμακοποιός 
για συνεργασία. Τηλ: 6937 422203, 6937 422205.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ και Φυσικοθεραπευτές ζητούνται 
για μασάζ από spa στην Κρήτη (περιοχή Ρέθυμνο), 
για τη σεζόν 2015. Απαραίτητη η καλή γνώση 
Αγγλικών, βασικές γνώσεις Η/Υ. E-mail με 
φωτογραφία στο: bmoments@otenet.gr, τηλ: 
6930 495000.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γιατρός για παιδική κατασκήνωση 
στο Σοφικό Κορινθίας. Τηλ: 210 4100121 210 
4100122.

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ εργαστήριο στην Ορεστιάδα, 
ζητεί ειδικό Ακτινολόγο. Αμοιβή αναλόγως 
προσόντων. Τηλ: 25520 23300, 6947 839391.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 1 Παιδοψυχίατρος και 1 Εργοθε-
ραπευτής με μπλοκ παροχής υπηρεσιών για 
συνεργασία με κέντρο ειδικών θεραπειών στον 
Πειραιά. Βιογραφικά στο e-mail: katerina_lironi@
yahoo.gr.

Δικηγόροι-Νομικές Υπηρεσίες 
-Διαχείριση Χρεών
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Δικηγόροι σε webtv-video-περιοδικό. 
Πτυχιούχοι νομικής ή τελειόφοιτοι ως παρου-
σιαστές-σχολιαστές νομικών και συναφών θε-
μάτων σε ενημερωτικό- ψυχαγωγικό 24h web 
tv-εβδομαδιαίο video περιοδικό ποικίλης ύλης 
και νομικής υποστήριξης. E-mail με φωτογραφία: 
inefproductions@gmail.com.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία παροχής υπηρεσιών ζητά Δι-
κηγόρο με σπουδές και γνώσεις Ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων για εσωτερική συνεργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info-law@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δικηγόρος με εκπαιδευτική εμπειρία, 
για διδασκαλία σε Πανεπιστημιακό φροντιστήριο. 
Κάλυψη μαθημάτων νομικών σχολών. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@psahoulias.gr.

 

Εκπαίδευση-Θετικές & Ειδικές 
Επιστήμες-Μεταφράσεις
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για πρακτική άσκηση. Τελει-
όφοιτοι ΤΕΙ και ΙΕΚ για προγραμματισμό php, 
mysql, γραφιστική και web design, δημόσιες 
σχέσεις και εμπόριο, δημοσιογραφία και media. 
Βιογραφικά στο e-mail: job@exnet.gr.

ΠΑΙΔΙΚΟΣ σταθμός στην Παλλήνη ζητά Παιδα-
γωγούς προσχολικής αγωγής με προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: pspallini@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νηπιαγωγός με προϋπηρεσία, για 
παιδικό σταθμό στο Μαρούσι. Κατά προτίμηση 
κάτοικος γύρω περιοχών. Ωράριο: 10:00 - 12:00. 
Τηλ: 6976 830000.

LANGUAGE school in Moschato requires 
experienced English Teachers, for summer 
classes and next academic year. CVs: anna-
mp@windowslive.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι ως Πα-
ρουσιαστές - Σχολιαστές, σε νέο 24ωρο web tv 
και video περιοδικό ποικίλης ύλης. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: inefproductions@
gmail.com.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ φροντιστήριο στο κέντρο 
της Αθήνας, αναζητά για άμεση συνεργασία Οι-
κονομολόγους Καθηγητές με μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών. Βιογραφικά στο e-mail: hr@oasep.gr.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ φροντιστήριο στο κέντρο 
της Αθήνας, αναζητά για άμεση συνεργασία 
Φιλόλογους με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@oasep.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μαθηματικοί από Πανεπιστημιακό 
φροντιστήριο, για άμεση συνεργασία με μεταπτυ-
χιακό τίτλο σπουδών. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@oasep.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χημικός, απόφοιτος ΑΕΙ, από εμπορική 
εταιρία επιστημονικών οργάνων στο Γέρακα. 
Απαραίτητα: χρήση Η/Υ, Αγγλικά, εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις, δίπλωμα οδήγησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: md@instruments.gr, τηλ: 
210 9531764.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής Ιταλικών για ιδιαίτερα 
μαθήματα Παθολογίας, Φαρμακολογίας. Τηλ: 
210 6436679, 6977 211946.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βρεφονηπιοκόμος από ΤΕΙ ή ΙΕΚ για 
εργασία σε παιδικό σταθμό στο Ίλιον. Τηλ: 210 
2611480.

ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΟ περιοδικό life style ζητεί δόκι-
μους Δημοσιογράφους, για πρακτική εξάσκηση 
με δυνατότητα μόνιμης συνεργασίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: pr@paraskhnio.gr, κωδ: PORTAL_LF.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητά πτυχι-
ούχους Δημοσιογράφους για πρακτική άσκηση 
στο πολιτικό και ελεύθερο ρεπορτάζ, με προο-
πτική συνεργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: pr@
paraskhnio.gr, κωδ: _ΦΣ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητά πτυχι-
ούχους Δημοσιογράφους για πρακτική άσκηση 
στο οικονομικό - επιχειρηματικό ρεπορτάζ, με 
προοπτική μόνιμης συνεργασίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: pr@paraskhnio.gr, κωδ: _ΚΧ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ με εκπληρωμένες στρατι-
ωτικές υποχρεώσεις, ζητούνται για πρακτική 
εξάσκηση σε περιοδικά γαστρονομίας. Άριστη 
γνώση Αγγλικών, επιθυμητή η γνώση Γαλλικών. 
Βιογραφικά με ένδειξη ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο 
e-mail: magazines@forumsa.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διαιτολόγοι για το τμήμα διατρο-
φικής αγωγής στο αθλητικό κέντρο του δήμου 
Παλαιού Φαλήρου. Προϋπόθεση να διαθέτουν 
δελτίο παροχής υπηρεσιών. Δευτέρα - Παρα-
σκευή. Ωράριο: 16:30-20:30, τηλ: 210 9848730.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ρωσομαθής Αναλυτής για συμβούλους 
επιχειρήσεων. Προϋπηρεσία ή πτυχία δεν απαι-
τούνται. Απαραίτητα: άριστη γραφή στα Αγγλικά, 
χρήση Η/Υ και έρευνα internet, άπταιστα Ρωσικά. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@psiworldwide.biz.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ηθοποιοί Αγγλικής φιλολογίας ή 
Πανεπιστημίου εξωτερικού με επίσημη άδεια 
διδασκαλίας, άριστη γνώση-προφορά Αγγλικών, 
θεάτρου, εργατικοί-δημιουργικοί-σοβαροί-υπεύ-
θυνοι-επικοινωνιακοί-μεταδοτικοί. Φιλική τιμή/
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ώρα, για αγγλικό θέατρο ενηλίκων-παιδιών στην 
Καλλιθέα. Συμβόλαιο-ΙΚΑ, λίγες ώρες εβδομαδι-
αίως, Κ.Ξ.Γ. E-mail: elenisrc@windowslive.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Content Assistant για part time 
απασχόληση, από τον τομέα γενικής κοινωνιολογίας 
του Παντείου Πανεπιστημίου, για νεοσυγκροτηθεί-
σα ιστοσελίδα δημοψηφισμάτων. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@myreferendum.gr, έως και 25/5/2015.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Content Assistant για part time 
απασχόληση, από τον τομέα δημοσίου δικαίου της 
νομικής σχολής του ΕΚΠΑ, για νεοσυγκροτηθεί-
σα ιστοσελίδα δημοψηφισμάτων. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@myreferendum.gr, έως και 25/5/2015.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Content Assistant, για part time 
απασχόληση, από το τμήμα οικονομικής επιστήμης 
του ΟΠΑ (ΑΣΟΕΕ), για νεοσυγκροτηθείσα ιστοσελίδα 
δημοψηφισμάτων. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
myreferendum.gr, έως και 25/5/2015.

ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Διακρότημα Άνω Γλυφάδας 
ζητούν Καθηγητές όλων των ειδικοτήτων, με ορ-
γανωτικές, επικοινωνιακές ικανότητες. Πτυχίο 
ανωτάτης σχολής απαραίτητο. Άριστο περιβάλ-
λον εργασίας-εκπαίδευση-προοπτικές εξέλιξης 
και αποδοχές αναλόγως προσόντων. Ραντεβού 
συνέντευξης. E-mail: anoglyfada1@diakrotima.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νηπιαγωγός - Παιδαγωγός, για δημι-
ουργική απασχόληση σε παιδάκια σε ξενοδοχείο 
στην Ερέτρια. Βιογραφικά στο e-mail: info@avantis-
hotel.gr, τηλ: 2229 064004.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές /τριες Αγγλικών, Γαλλικών 
Γερμανικών, Ισπανικών από εκπαιδευτικό όμιλο 
στο Παλαιό Φάληρο. Δευτέρα - Παρασκευή. Ωράριο: 
17:00-20:00. Τηλ: 210 9812001.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγήτριες απόφοιτες Αγγλικής 
φιλολογίας για κέντρα ξένων γλωσσών, για Νί-
καια, Άλιμο, κατά προτίμηση κάτοικοι Πειραιά με 
μεταφορικό μέσο. Πρόσληψη για τη νέα σχολική 
χρονιά. Τηλ: 210 4957741, 6977 085936, ώρες 
επικοινωνίας μετά τις 11:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Μαθηματικών, Οικονομικών 
καθώς και Πληροφορικής από εκπαιδευτικό όμιλο 
στα Μεσόγεια, για συνεργασία σε θερινή σεζόν. 
Τηλ: 22990 49449.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διακοσμήτρια απόφοιτη ΤΕΙ, με γνώσεις 
autocad για διδασκαλία σε εκπαιδευτήριο. Κατά 
προτίμηση με εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: 
papoutsoj@gmail.com, τηλ: 210 5224561.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ μέσης εκπαίδευσης στα Βόρεια 
Προάστια ζητά Φιλόλογο, Προγραμματιστή και Φυ-
σικό. Απαραίτητη προϋπηρεσία. Τηλ: 210 6219712, 
210 6218894, ώρες επικοινωνίας: 16:30 - 22:30.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές /τριες Αγγλικών για Κίνα. 
Απαραίτητα προσόντα: Καθηγητές Αγγλικών, 
προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους. Παροχές: 
μισθός-ασφάλιση-σπίτι-διατροφή-αεροπορικό 
εισιτήριο. Βιογραφικά στα Αγγλικά στο e-mail: 
konstantina_tom@yahoo.gr, τηλ: 6977 324521, 
210 6853937.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κοινωνική Λειτουργός, για εργασία από 
εταιρία παροχής υπηρεσιών. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@11311.gr, τηλ: 2310 637277.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης, με 
αφετηρία τη γνώση και προορισμό την επιτυχία, 
από τον όμιλο εκπαιδευτηρίων σταθμό γνώσης στα 
Πετράλωνα. Καθηγητές: Μαθηματικών, Οικονομι-
κών, Φιλολογίας, Φυσικής, Χημείας, Πληροφορικής 
και Βιολογίας. Ε-mail: jobs@stathmosgnosis.gr.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ φροντιστήριο στον Άγιο Στέφανο ζητά 
Μαθηματικό, Φυσικό για το Γυμνάσιο και το Λύκειο 
καθώς και Χημικό, Βιολόγο, Οικονομολόγο για ΑΟΘ-
ΑΟΔΕ. Βιογραφικά στο e-mail: agiosstefanos@
poykamisas.gr, sophiadimitriadou@gmail.com.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ φροντιστήριο στον Άγιο Στέφανο ζητά 
Πληροφορικάριο για ΑΕΠΠ, Μηχανολόγο για μα-
θήματα μηχανολογίας-ηλεκτρολογίας ΕΠΑΛ και 
Φιλόλογο για νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία 
Λυκείου, για αρχαία Ελληνικά και Λατινικά. E-mail: 
agiosstefanos@poukamisas.gr, sophiadimitriadou@
gmail.com.

LANGUAGE school is looking for Teachers of various 
languages who are graduate degree holders and 
Native Speakers who had prior work experience in 
teaching levels A1 - C2. CVs: vrilissia@soeasy.gr.

ΚΕΝΤΡΟ ξένων γλωσσών ζητά Καθηγητές όλων 
των γλωσσών, πτυχιούχους Πανεπιστημίου με 
μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. Επιθυμητή η 
προϋπηρεσία και η εμπειρία στη διαδικασία επίπλων 
Α1-C2. Βιογραφικά στο e-mail: vrilissia@soeasy.gr.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία στο Κορωπί ζητά Συντάκτρια 
για νεανικό περιοδικό. Άριστα Ελληνικά - Αγγλικά, 
γνώση της νεανικής κουλτούρας απαραίτητα. Βασικός 
μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: hr@compupress.
gr, κωδ: PK0415

DEI CΟLLEGE is looking for Lecturers with teaching 
experience in: business and management (HRM, 
Marketing), tourism management. CVs: studies@
dei.edu.gr.

DEI CΟLLEGE is looking for Lecturers with teaching 
experience in: economics, finance and accounting, 
law (Company, Commercial, Contract and Property). 
CVs: studies@dei.edu.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δασκάλα Ισπανικών μητρόγλωσση 
με πολύ καλό βιογραφικό, από Κ.Ξ.Γ. 40ετούς 
λειτουργίας στην Καλλιθέα. Υπεύθυνη, σοβαρή, 
εργατική, μεταδοτική, με αγάπη για τη δουλειά της 
και τα παιδιά. E-mail με φωτογραφία: elenisrc@
windowslive.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα απόφοιτη καλής σχολής για μελέτη 
παιδιών, με άριστο βιογραφικό-αγάπη για παιδιά-
έμπιστη-εργατική για 2,5ωρη απογευματινή μελέτη 
2παιδιών Α’ Γυμνασίου-γρήγορο φαγητό/σνακ, 5ημέ-
ρες/εβδομάδα. Μόνο περιοχές Καλλιθέα-γύρω. 
Συστάσεις-σοβαρές προτάσεις, μόνο σταθερή 
συνεργασία. E-mail: elenisrc@windowslive.com.

ΣΧΟΛΗ ξένων γλωσσών ζητά Καθηγητές /τριες με 
επάρκεια και άδεια διδασκαλίας, για καλοκαιρινά 
και χειμερινά προγράμματα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@first-choice.gr, τηλ: 210 6521223.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Παιδαγωγός για φύλαξη, εκπαίδευση 
και δημιουργική απασχόληση παιδιού Ε’ δημοτι-
κού. 4 ημέρες την εβδομάδα, ωράριο: 15:30-19:00. 
Περιοχή Αχαρνές. Τηλ: 6985 557914.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές /τριες ξένων γλωσσών, 
Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Ιταλικών, Ισπα-
νικών, από τον εκπαιδευτικό όμιλο Γράψα, για το 
εκπαιδευτήριο του Αμαρουσίου. Άριστο εργασιακό 
περιβάλλον. Τηλ: 210 6140100, ώρες επικοινω-
νίας: 17:00-21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Πληροφορικής, για διδα-
σκαλία photoshop, webdesign, autocad, γλώσσες 
προγραμματισμού, κεφάλαιο, Μηχ. λογιστική από 
εκπαιδευτικό οργανισμό. Βιογραφικά στο e-mail: 
eduschoolscv@gmail.com, κωδ: HR-233.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Αγγλικής (toefl, ielts, gmat, 
gre, toeic), Ρωσικής, Γερμανικής, Γαλλικής, Κινε-
ζικής, Ιταλικής, Ισπανικής, Τουρκικής, Σουηδικής, 
Ολλανδικής, Νορβηγικής και Αραβικής γλώσσας, 
από εκπαιδευτικό οργανισμό. E-mail: eduschoolscv@
gmail.com, κωδ: HR-232.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι - Στελέχη 
Γραμματείας, μεγάλου ξενόγλωσσου οργανισμού. 
Απαραίτητα προσόντα: εμπειρία πωλήσεων, οργα-
νωτικές, επικοινωνιακές ικανότητες, άριστη γνώση 
ξένων γλωσσών-πληροφορικής. Βιογραφικά στο 
e-mail: eduschoolscv@gmail.com, κωδ: HR.155.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος ζητά συνεργάτες Καθη-
γητές - Φυσικοθεραπευτές για τη στελέχωση του 
τμήματος. Απαραίτητα προσόντα: άριστη γνώση 
Αγγλικών - μεταπτυχιακές σπουδές Βιογραφικά 
στο e-mail: info@atticocollege.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εισηγητές για την υλοποίηση σεμινα-
ρίων με εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, ως 
Εξωτερικοί Συνεργάτες για σεμινάρια στη Θεσσα-
λία. Επιθυμητή η ένταξη σε μητρώα εκπαιδευτών. 
Βιογραφικά στο e-mail: mjobs2014@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δικηγόρος με εκπαιδευτική εμπειρία, 
για διδασκαλία σε Πανεπιστημιακό φροντιστήριο. 
Κάλυψη μαθημάτων νομικών σχολών. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@psahoulias.gr.

 

Μηχανικοί-Τεχνολόγοι- 
Τεχνικοί-Τεχνίτες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ορθοπεδική εταιρία στην Αθήνα 
Τεχνίτης για κατασκευή ορθοπεδικών ειδών. Εκ-
πληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, δίπλωμα 
Ι.Χ και μοτοσικλέτας, Αγγλική γλώσσα, προϋπηρεσία 
όχι απαραίτητη. E-mail: info@crcenter.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής - Κηπουρός για μικρή ξε-
νοδοχειακή μονάδα στη Σαντορίνη. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@kivotostravel.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος με πτυχίο Μηχανικού, για βουλκανι-
ζατέρ / πλυντήριο αυτοκινήτων στην Άνω Πόλη της 
Θεσσαλονίκης. Τηλ: 2310 247147, 6978 480492.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος - Μηχανικός ΑΕΙ-ΤΕΙ, 
τηλεπικοινωνιακής κατεύθυνσης με εκπληρω-
μένες στρατιωτικές υποχρεώσεις και δίπλωμα 
ΙΧ, για εργασία πεδίου. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@mihaniki.gr, θέμα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Αυτοκινήτων με προϋπηρεσία 
για 4ωρη ή 8ωρη εργασία. Περιοχή Λιοσίων 103 
Αττικής. Τηλ: 210 5247515, 6936 701401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Μηχανικού από γενικό συνερ-
γείο αυτοκινήτων. Μισθός και ασφάλεια. Ωράριο: 
09:00-14:00, τηλ: 6984 506323.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βαφέας - Φανοποιός και Μηχανικός 
Αυτοκινήτων με εμπειρία. Τηλ: 6975 640897, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-13:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βαφέας, από συνεργείο Mercedes Benz. 
Τηλ: 210 5155205.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φανοποιός από συνεργείο - φανοποι-
είο στην Παιανία. Ωράριο: 08:00-17:00. Τηλ: 210 
6640661.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φανοποιός - Βαφέας έμπειρος στον 
Πειραιά. Τηλ: 210 4111737.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τεχνίτες, Βαφείς Αυτοκινήτων, 
έμπειροι, κατά προτίμηση κάτοικοι Περιστερίου, 
Ιλίου, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου και Αιγάλεω, από 
τεχνική εταιρία στο Περιστέρι. Τηλ: 210 5740800.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Delight Boutique Hotel στη 
Μύκονο ζητά Οδηγό - Συντηρητή για εποχική 
απασχόληση. Απαραίτητη άριστη γνώση Αγγλικών, 

δίπλωμα Δ’ κατηγορίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
gm@delightmykonos.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για πενθήμερη εργασία σε μικρό 
μηχανουργείο. Βασικές γνώσεις ηλεκτροκόλλη-
σης θα ληφθούν υπόψη. Περιοχή Νεοχωρούδας. 
Βιογραφικά στο e-mail: v.nikolaidis@hotmail.com, 
τηλ: 6973 215255.

ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΟ γραφείο στη Σίνδο Θεσσαλονίκης 
ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός, Τοπογράφος Μηχανικός για συνεργα-
σία και συστέγαση. Απαραίτητη η άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος, επιθυμητή προϋπηρεσία 2 ετών. 
Βιογραφικά στο e-mail: sinthesiergon@tee.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής Εκσκαφέα 50tn, διπλωματούχος 
για μόνιμη εργασία σε λατομείο. Βιογραφικά στο 
e-mail: petrakis_st@yahoo.gr.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ, για μερική απασχόληση, ζητείται από 
εισαγωγική εταιρία στην Άνω Γλυφάδα. Τηλ: 210 
9690592.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Μηχανικός Αυτοκινήτων VW 
Skoda. Ωράριο: 8:00-18:00. Tηλ: 2310 303718, 
κος Θέμης.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί Ηλεκτροσυγκολλητή με 
επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικά 
στο e-mail: athens@asco.gr, τηλ: 6948 729963.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Manel ιατρικά που ασχολείται με την 
κατασκευή και εμπορία ορθοπεδικών ειδών ζητεί 
Τεχνικό για το εργαστήριο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@manel.gr.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ εταιρία κατασκευής 
φωτοβολταϊκών σταθμών επιθυμεί να προσλάβει 
Ηλεκτρολόγους και Χειριστές χωματουργικών μη-
χανημάτων. Βιογραφικά στο e-mail: karakasidis.v@
energiagroup.eu.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ψυκτικοί για εγκαταστάσεις κλι-
ματιστικών στο Ίλιον. Βιογραφικά στο e-mail: 
climasolutions21@gmail.com, τηλ: 210 2620883, 
6977 707591.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ελεγκτής ΚΤΕΟ για ελαφρά οχήματα 
ως 3,5 τόνους και μότο για εργασία στο ΚΤΕΟ της 
Νάξου. Τηλ: 22850 23323.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υδραυλικός, Κηπουρός, Ηλεκτρο-
λόγος, Μαραγκός, για εργασίες συγκεντρωτικά 
πληρωμένες ως μεροκάματο. Σοβαροί-υπεύθυνοι-
εργατικοί-άριστη δουλειά-αποτέλεσμα, συνεννοή-
σιμοι-συνεπείς. Σταθερή συνεργασία μελλοντικά-
συστάσεις απαραίτητες, λογικές-προσιτές τιμές, 
ιδιώτης. Περιοχή Καλλιθέα. Βιογραφικά στο e-mail: 
elenisrc@windowslive.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 6 άτομα για αλουμινοκατασκευές. 
Άμεση πρόσληψη, Αγγλική γλώσσα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός για μόνιμη συνεργασία, με 
εμπειρία στην εκπόνηση μελετών ΑΤΕΧ. Βιογραφικά 
στο e-mail: explosscen@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υδραυλικός με εμπειρία. Βιογραφικά στο 
e-mail: antavali@yahoo.com, τηλ: 6974 900766.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ειδικευμένος Τεχνίτης για τη συναρ-
μολόγηση ηλιακών συλλεκτών, από εταιρία στον 
Ασπρόπυργο Αττικής. Ωράριο: 08:00-18:00. Τηλ: 
210 5595624.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός αυτοκινήτων φορτηγών - 
λεωφορείων και Βοηθός από συνεργείο φορτηγών 
στον Κηφισό. Τηλ: 6948 214222.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός για το τμήμα παραγωγής (ΑΕΙ 
ή ΤΕΙ) βιομηχανίας πλαστικών. Καθήκοντα: επί-
βλεψη-οργάνωση-διεκπεραίωση εργασιών του 
τεχνικού τμήματος. Προσόντα: πτυχίο Μηχανολόγου 
Μηχανικού ΑΕΙ-ΤΕΙ-άνεση χειρισμού Η/Υ, πολύ 
καλή γνώση Αγγλικών-κάτοικος της περιοχής 
Θηβών. E-mail: hr1101@dasyc.gr.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ φροντιστήριο στον Άγιο Στέφανο ζητά 
Πληροφορικάριο για ΑΕΠΠ, Μηχανολόγο για μα-
θήματα μηχανολογίας-ηλεκτρολογίας ΕΠΑΛ και 
Φιλόλογο για νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία 
Λυκείου, για αρχαία Ελληνικά και Λατινικά. E-mail: 
agiosstefanos@poukamisas.gr, sophiadimitriadou@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης Επιγραφών (Επιγραφοποιός) 
για εργασία πλήρους απασχόλησης από την εταιρία 
ψηφιακών εκτυπώσεων Lazaridis Digital Printing 
Services στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@dplazaridis.gr, fax: 2310 466520, 
τηλ: 2310 467231.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Ψυκτικού με γνώση ηλεκτρο-
λογίας. Περιοχή διαμονής Νέα Ιωνία με δίπλωμα 
μοτοσικλέτας - αυτοκινήτου. Τηλ: 6955 563090, 
ώρες επικοινωνίας: 08:00-21:00.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ Ηλεκτρολόγος ζητείται από Εργολά-
βο - ηλεκτρολογική εταιρία στα Νότια Προάστια. 
Βιογραφικά στο e-mail: edisonmes@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τεχνικοί Εκτυπωτών (lexmark, epson, 
olivetti, wincor, nixdorf), για άμεση πρόσληψη από 
εταιρία παροχής τεχνικών υπηρεσιών. Βιογραφικά 
στο e-mail: dephrnet@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής Μηχανήματος CNC, σε εργο-
στάσιο παραγωγής επίπλων στον Ασπρόπυργο. 
Τηλ: 210 5598458.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος - Βοηθός Συντηρητή, με 
εμπειρία απαραίτητα, σε ξενοδοχείο στα Καλάβρυ-

τα. Προσφέρεται: διαμονή, φαγητό, μισθός. Τηλ: 
6980 857584.

ΙΑΤΡΙΚΟ διαγνωστικό κέντρο ζητά έμπειρο Χει-
ριστή PET CT. Βιογραφικά στο e-mail: m.batali@
magnitiki.gr, fax: 210 6743294.

ΙΑΤΡΙΚΟ διαγνωστικό κέντρο ζητά έμπειρο Τεχνο-
λόγο Πυρηνικής Ιατρικής - αξονικού τομογράφου. 
Βιογραφικά στο e-mail: m.batali@magnitiki.gr, fax: 
210 6743294.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ φοιτητές (Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί 
Μηχανικοί, Μηχανολόγοι, Τοπογράφοι) από την 
ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ Α.Τ.Ε. για πρακτική άσκηση από τεχνική 
εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: konstantinos@
karantinos.com, construction@karantinos.com, 
τηλ: 210 3222262, 6937 267217.

ΕΤΑΙΡΙΑ μελέτης και κατασκευής έργων ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας ζητεί Ηλεκτρολόγο-Μηχανικό, 
με εμπειρία στον τομέα εξοικονόμησης ενέργειας 
για επαγγελματικούς χώρους. E-mail: accounting@
energoplansa.com, τηλ: 211 4110072.

Η MANAGEMENT FORCE αναζητεί συνεργασία με 
Μηχανικό για τη θέση του Σύμβουλου Διαχείρισης 
Ασφάλειας Βιομηχανίας και Διεργασιών. Απαραίτητα: 
τριετής εμπειρία στην ασφάλεια-Αγγλικά. Επιθυ-
μητά: πτυχίο στην ασφάλεια-2η γλώσσα. E-mail: 
secretariat@mforsafety.com, κωδ: PSSR.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ράπτες για ραφή αεροπορικών καθι-
σμάτων, για εταιρία στην Αγγλία. Άμεση πρόσληψη, 
Αγγλική γλώσσα. Βιογραφικά στο e-mail: info@
spnjobs.com.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Μαρμαροβιομηχανία στο Σχηματάρι 
αναζητά απόφοιτο ΤΕΙ κατά προτίμηση Μηχανολό-
γο - Χειριστή μηχανημάτων CNC, με καλή γνώση 
autocad και μηχανημάτων CNC για μόνιμη απασχό-
ληση. Ε-mail: dinis@otenet.gr, τηλ: 210 6228781.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης για την κατασκευή παλετών 
στην Αγγλία. Άμεση πρόσληψη, Αγγλική γλώσσα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ κουφωμάτων ζητά έμπειρο άτομο που να 
γνωρίζει πολύ καλά από παραγωγή κουφωμάτων 
αλουμινίου. Βιογραφικά στο e-mail: kmavridis@
plasma.com.gr, fax: 2392 091690.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Ριτσώνα 
Χαλκίδος ζητάει Μηχανικό - Σχεδιαστή με γνώ-
ση μηχανολογικού σχεδίου (Autocad, Inventor) 
και άριστη γνώση Αγγλικών ή Ιταλικών. E-mail: 
dimgian@otenet.gr, fax: 22210 34914.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Production Engineer με εμπειρία για τη 
θέση του Μηχανικού Παραγωγής. Αγγλική γλώσσα, 
άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στα Αγγλικά στο 
e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Breeam Assessor για συνεργασία με 
εταιρία του χώρου πιστοποίησης αειφόρων κτιρίων 
στη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο e-mail: info@
atzovaras.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Breeam Assessor για συνεργασία με 
εταιρία του χώρου πιστοποίησης αειφόρων κτι-
ρίων στην Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: info@
atzovaras.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ταπετσιέρης με εμπειρία από 2 χρόνια 
και άνω. Αγγλική γλώσσα, άμεση πρόσληψη για την 
Αγγλία. Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ παραγωγής μεταλλικών εξαρτημάτων 
στη Λυκόβρυση, ζητά Μηχανικό - Προγραμματιστή 
CNC σε κέντρα κατεργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
bratepe@gmail.com, τηλ: 6944 567693.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Motor Vehicle Mechanic Technician, με 
εμπειρία 2 ετών για εργασία στην Αγγλία. Αγγλική 
γλώσσα, άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@spnjobs.com.

 

Στελέχη Παραγωγής- 
Μεταποίηση-Ποιοτικός Έλεγχος
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο άτομο για πλέξιμο με βελόνες 
και βελονάκι, για συνεργασία με κατάστημα πωλή-
σεως ειδών πλεκτικής. Περιοχή: Παλαιό Φάληρο. 
Τηλ: 210 9430079.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ράφτης έμπειρος από επιχείρηση τεντών. 
Τηλ: 210 7234914.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πατρονίστ πεπειραμένη για ατελιέ 
μόδας. Ωράριο: 11:00-17:00. Τηλ: 6944 378643, 
210 7757734.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός για το τμήμα παραγωγής (ΑΕΙ 
ή ΤΕΙ) βιομηχανίας πλαστικών. Καθήκοντα: επί-
βλεψη-οργάνωση-διεκπεραίωση εργασιών του 
τεχνικού τμήματος. Προσόντα: πτυχίο Μηχανολόγου 
Μηχανικού ΑΕΙ-ΤΕΙ-άνεση χειρισμού Η/Υ, πολύ 
καλή γνώση Αγγλικών-κάτοικος της περιοχής 
Θηβών. E-mail: hr1101@dasyc.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα έμπειρη, για ραφή δειγμάτων 
για συνεχή εργασία. Τηλ: 210 3243120.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα με εμπειρία στις επιδιορθώσεις, 
προσαρμογές γυναικείων ενδυμάτων στην περιοχή 
Κολωνακίου. Τηλ: 210 7221445, 210 72214448.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα με γνώσεις στο γυναικείο 
βραδινό ένδυμα, από εταιρία στον Πειραιά. Τηλ: 
210 4178625.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για εργασία σε βιοτεχνία κεντη-

μάτων. Τηλ: 2310 544712, 6977 328822.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα έμπειρη, για απογευματινή 
εργασία. Τηλ: 210 8023930.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μοδίστρες, Μοντελίστ, Πατρονίστ, 
έμπειρες, από οίκο νυφικών με ιδιαίτερη γνώση 
στη ραφή και στη λεπτομέρεια του ρούχου. Ωράριο: 
11:00-14:00. Τηλ: 6946 333471.

ΕΤΑΙΡΙΑ κουφωμάτων ζητά έμπειρο άτομο που να 
γνωρίζει πολύ καλά από παραγωγή κουφωμάτων 
αλουμινίου. Βιογραφικά στο e-mail: kmavridis@
plasma.com.gr, fax: 2392 091690.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ράπτες για ραφή αεροπορικών καθι-
σμάτων, για εταιρία στην Αγγλία. Άμεση πρόσληψη, 
Αγγλική γλώσσα. Βιογραφικά στο e-mail: info@
spnjobs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σχεδιαστές /τριες μόδας από την εταιρία 
Grama ΑΒΕΕ, για πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@grama.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Εργάτριες για το τμήμα ελέγχου, σε 
εργοστάσιο στην Αγγλία. Αγγλική γλώσσα μέτριο 
επίπεδο, άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@spnjos.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Production Engineer με εμπειρία για τη 
θέση του Μηχανικού Παραγωγής. Αγγλική γλώσσα, 
άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στα Αγγλικά στο 
e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βιβλιοδέτης που να γνωρίζει από βι-
βλιοδεσία ψηφιακού φωτογραφικού άλμπουμ. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη. Ωράριο: 09:00 - 15:00. 
Βιογραφικά στο e-mail: support@arxphotolab.gr, 
τηλ: 2310 927749.

 

Στελέχη & Μηχανικοί Ναυτιλίας 
-Ναυτικοί-Marine
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κυβερνήτης - Πηδαλιούχος ή Ανθυ-
ποπλοίαρχος μικρού Ε/Γ-Τ/Ρ σκάφους (9μ) για 
την τουριστική περίοδο 2015 στη Ζάκυνθο. Τηλ: 
6973 247390.

Οδηγοί-Αποθηκάριοι-Logistics 
-Μεταφορές-Αεροπορία
ΑΝΩΝΥΜΗ εισαγωγική εταιρία τροφίμων-απορρυ-
παντικών-καλλυντικών με έδρα το Αιγάλεω ζητά 
Υπάλληλο Αποθήκης με ανάλογη προϋπηρεσία. 
Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@trshouse.gr, τηλ: 210 
5616766.

ΟΔΗΓΟΙ με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας ζητούνται από 
εταιρία στην Παιανία, ή κάτοικοι γύρω περιοχών. 
Ωράριο: 08:00-15:00. Τηλ: 210 6028041.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Οδηγό με επαγγελματισμό, δίπλωμα 
και άδεια μηχανής. Άριστη γνώση της Αττικής. Τηλ: 
210 9953066.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Αποθηκάριου, από ανώνυμη 
εισαγωγική εταιρία στις Αχαρνές. Τηλ: 210 2442142.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για εξωτερικές εργασίες - Οδηγός 
και για αποθήκη, με δίπλωμα οδήγησης ΙΧ, μηχα-
νής, και γνώσεις Η/Υ - Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@bioset.gr.

ΤΑΞΙ Οδηγός ζητείται για βάρδια. Περιοχή Καλλιθέα. 
ΙΚΑ, εγγύηση, κάρτα απαραίτητα. Τηλ: 6986 931604.

ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΗ εταιρία στη Μάνδρα Αττικής ζητά 
Εργάτη /τρια για μόνιμη απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: hrpitamia@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αδειούχος Χειριστής Φορτωτή από 
εργοστάσιο στην Τρίπολη. Τηλ: 2710 230491.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Αποθήκης για super market στη 
Μύκονο. Απαραίτητα προσόντα: απόφοιτος Λυκείου, 
γνώση Αγγλικών, Η/Υ. Προϋπηρεσία επιθυμητή. 
Βιογραφικά στο e-mail: kuluris@diellas.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας, για 
καδοφόρο όχημα (αλυσιδάκι). Περιοχή Βόρειοα-
νατολικών Προαστίων. Τηλ: 210 2915343, 6975 
618278.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Delight Boutique Hotel στη 
Μύκονο ζητά Οδηγό - Συντηρητή για εποχική 
απασχόληση. Απαραίτητη άριστη γνώση Αγγλικών, 
δίπλωμα Δ’ κατηγορίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
gm@delightmykonos.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οδηγοί Ε’ επαγγελματικού, από μετα-
φορική εταιρία με κατεψυγμένα στην Αγγλία. 3ετή 
προϋπηρεσία/ΠΕΙ/ψηφιακό ταχογράφο/Αγγλικά. 
40ωρο-5 μέρες/εβδομάδα. Εκπαίδευση(πληρωμένη) 
αρχική διαμονή 2 εβδομάδων-βοήθεια σε άνοιγμα 
τραπεζικού λογαριασμού-εθνική κάρτα ασφάλι-
σης. E-mail: silver.lining37@yahoo.com, τηλ: 2311 
242026, 6937 212290.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής Περονοφόρου Ανυψωτικού 
Μηχανήματος για άμεση πρόσληψη, από μεγάλη 
εισαγωγική εταιρία. Απαραίτητη προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail jgymnopoulos@gmail.com.

ΑΝΩΝΥΜΗ εμπορική εταιρία ζητά άμεσα 2 άτομα για 
πρωινή 5ήμερη απασχόληση ως Βοηθοί Αποθήκης. 
Σταθερός μισθός, ασφάλιση και προϋπηρεσία όχι 
απαραίτητη. Τηλ: 210 8898708.

ΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται για αποθηκευτικές εργασίες 
με αντικείμενο τάπητες. Έδρα επιχείρησης στη Νέα 
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Ιωνία. Βιογραφικά στο e-mail: info@efremoglou.
gr, τηλ: 210 2772580.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός μηχανής για οδική βοήθεια. 
Κάτοχος διπλώματος μηχανής και Γ’ κατηγορίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@mondial-assistance.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός από βιομηχανική εταιρία (βαφείο 
- φινιριστήριο υφασμάτων). Fax: 22620 31890, 
22620 31462.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίμων με έδρα τη ΒΙΠΕΘ Σίνδου 
ζητά Εργάτη Αποθήκης με γνώση χειρισμού κλαρκ. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@regina-foods.gr.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ζητείται από βιομηχανία κατεψυγ-
μένων προϊόντων ζύμης στο Κορωπί. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@olympiacroissant.gr, τηλ: 6944 
850749.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα έμπειροι Καθαριστές /τριες και 
Χειριστές Μηχανημάτων, από συνεργείο καθαρισμού 
για μόνιμα πόστα. Τηλ: 2315 525967.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αδειούχος Χειριστής φορτωτή από 
εργοστάσιο στην Τρίπολη. Τηλ: 2710 231556.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία βιομηχανικών ειδών ζητά 
Υπεύθυνο Αποθήκης. Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ τεχνικής/
οικονομικής κατεύθυνσης-τριετή εμπειρία, για 
να αναλάβει τη μετακίνηση-οργάνωση της απο-
θήκης σε νέες εγκαταστάσεις και την περαιτέρω 
λειτουργία της. E-mail: kgeorgiadis@ergohelix.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με δίπλωμα Γ’ Π.Ε.Ι και ηλε-
κτρονικού ταχογράφου. Βιογραφικά στο e-mail: 
skrekis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Αποθήκης από μεγάλη 
ξενοδοχειακή μονάδα στην Πάρο. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο 
και εξοικείωση με Η/Υ και προγράμματα διαχεί-
ρισης αποθήκης. Βιογραφικά στο e-mail: info@
karmaportoparos.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Αποθήκης από εταιρία μα-
ζικής εστίασης στη Βάρκιζα, με προϋπηρεσία και 
γνώσεις ERP. Τηλ: 6988 001111.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ζητείται με δίπλωμα Β’ κατηγορίας 
και γνώσεις Η/Υ, με προϋπηρεσία από εμπορική 
εταιρία στο Μενίδι. Απαραίτητη κάρτα ανεργίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: biograf@hotmail.gr.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ζητείται με δίπλωμα Β’ κατηγορίας 
και γνώσεις Η/Υ, με προϋπηρεσία από εμπορική 
εταιρία στο Μενίδι. Απαραίτητη κάρτα ανεργίας. 
Fax: 210 2460779.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με επαγγελματικό δίπλωμα 
φορτηγού. Βιογραφικά στο e-mail: hrdeparta@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αποθηκάριος από εταιρία, με αποκλειστική 
δραστηριότητα τις ΑΠΕ στην Αθήνα. Απαραίτητο 
το δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικά στο e-mail: 
energy@aenaos-systems.gr, τηλ: 2810 300270.

 

Τουρισμός-Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
-Τουριστικά Γραφεία
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες και Καθαρίστριες, για ερ-
γασία σε ξενοδοχεία των Αθηνών. Θα εργασθούν 
είτε για καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων είτε για 
καθαρισμό δωματίων. Βιογραφικά στο e-mail: info@
elegant-fs.gr.

ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ξενοδοχείο 5 αστέρων, στη Θάσο, 
αναζητεί Υπάλληλο Υποδοχής με εμπειρία στις κρα-
τήσεις, γνώσεις Αγγλικών και protel. Βιογραφικά 
στο e-mail: portopelagos@yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γυμνάστριες /ες, Χορεύτριες /ες με 
γνώση της Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας για 
εργασία σε ξενοδοχειακές μονάδες. Βιογραφικά 
στο e-mail: panagiotis_katsigiannis@yahoo.gr, 
τηλ: 6940 581716.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας στη Σαντορίνη ζητά να 
προσλάβει Operation Manager and Hotel Manager. 
Απαραίτητη προϋπόθεση 3ετή προϋπηρεσία, επιθυ-
μητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας. Βιογραφικά 
με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: thewnh_14@
hotmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας στη Σαντορίνη ζητά 
να προσλάβει Υπάλληλο Υποδοχής και Σερβιτό-
ρο. Απαραίτητη προϋπόθεση η 2ετή προϋπηρεσία 
και τα άπταιστα Αγγλικά. Βιογραφικά με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: thewnh_14@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα για ξενοδοχείο στη Δροσιά 
Αττικής. Απαραίτητη προϋπηρεσία, αποδοχές οι 
προβλεπόμενες και πριμ παραγωγικότητας. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@anastaziahotel.gr, τηλ: 
210 8132060.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής για ξενοδοχείο στη 
Δροσιά Αττικής. Απαραίτητη προϋπηρεσία, άριστη 
γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Σύμβαση αορίστου χρόνου-
κυλιόμενο ωράριο-αποδοχές οι προβλεπόμενες-πριμ 
παραγωγικότητας. E-mail: info@anastaziahotel.
gr, τηλ: 210 8132060.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής - Κηπουρός για μικρή ξενο-
δοχειακή μονάδα στη Σαντορίνη. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@kivotostravel.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής, από σχολή, με 
γνώση Αγγλικών και μιας δεύτερης ξένης γλώσσας 
και γνώση ΕΡΜΗ για ξενοδοχείο Α’ κατηγορίας 
στη Γλυφάδα. Εποχική απασχόληση. Βιογραφικά 

με απαραίτητη φωτογραφία στο e-mail: manager@
palacehotel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα από οικογενειακή επιχείρηση 
ενοικιαζόμενων δωματίων στην Πάρο. Παρέχονται: 
φαγητό, ύπνος, μισθός, και ΙΚΑ. Μόνο σοβαρά άτομα. 
Τηλ: 6974 023791.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής από ξενοδοχείο. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@nestos-hotel.gr, fax: 
25410 27535.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα - Συνεργάτης για studios 
στην Αγία Μαρίνα Αίγινας. Νέα με προϋπηρεσία, 
γνώση Αγγλικών και χαρτιά εργασίας. Ευχάριστο 
περιβάλλον και διαμονή. Βιογραφικά στο e-mail: 
tomarir64@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με άριστη γνώση Αγγλικών, για 
σεζόν σε κατάστημα ξενοδοχείου στην Κω. Τηλ: 
6944 296814.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ επιχείρηση στην Πρέβεζα 
ζητείται Reservation Manager, με προϋπηρεσία για 
να αναλάβει τις κρατήσεις. Η κατοχή πτυχίου του-
ριστικών θεωρείται σημαντική. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@poseidonbeach.gr, τηλ: 6976 759267.

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Lagomandra Beach Hotels στη 
Σιθωνία Χαλκιδικής ζητούν Υπεύθυνο /η Κρατήσε-
ων. Απαραίτητη προϋπηρεσία, γνώστες του προ-
γράμματος ERMIS και άριστη γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
info@lagomandra.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ επιχείρηση στη Σαντορίνη ζητά 
Υπάλληλο Υποδοχής. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών 
και προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@centralfirahotel.gr.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στη Σαντορίνη ζητά Υπεύθυνο για 2 
μικρές ξενοδοχειακές μονάδες, με ευέλικτο ωρά-
ριο. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@centralfirahotel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εποχική Υπάλληλος Υποδοχής για ξενο-
δοχείο στη Γλυφάδα. Απόφοιτη σχολής τουριστικών, 
γνώση ΕΡΜΗ, Αγγλικών και δεύτερης ξένης γλώσσας. 
Βιογραφικά στο e-mail: manager@palacehotel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για σέρβις και εξυπηρέτηση πελα-
τών σε κεντρικό ξενοδοχείο στη Βυτίνα Αρκαδίας. 
Τηλ: 2795 022200.

HOTEL in Santorini is looking for day and night 
Receptionists. Good English essential, previous 
experience preffered. CVs: info@reginamare.com, 
tel: 22860 28988.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα με διαμονή και διατροφή 
για περιοχή εκτός Χανίων. Βιογραφικά στο e-mail: 
work.affairs@hotmail.com, τηλ: 2821 503033, 
6992 186229.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Καμαριέρα με Αγγλικά για εργασία στη 
Σαντορίνη σε ξενοδοχείο. Βιογραφικά στο e-mail: 
akouteri@gmail.com.

ΑΛΥΣΙΔΑ ξενοδοχείων ζητά Υπεύθυνο /η κεντρικών 
κρατήσεων για άμεση πρόσληψη. Προϋπηρεσία σε 
ανάλογη θέση τουλάχιστον 2 έτη με έδρα την Θεσ-
σαλονίκη. Πτυχιούχος τουριστικής σχολής, γνώσεις 
fidelio, γνώσεις Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@across.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Reservation Manager από ξενοδοχειακή 
επιχείρηση στην Πρέβεζα, με προϋπηρεσία για να 
αναλάβει τις κρατήσεις. Η κατοχή πτυχίου τουρι-
στικών θεωρείται σημαντική. Τηλ: 6976 759267.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στα Κοίνυρα Θάσου ζητάει Καμαριέρες 
για τη σεζόν 2015. Απαραίτητη προϋπηρεσία. Παρέ-
χεται διαμονή, διατροφή, ανταγωνιστικός μισθός. 
Βιογραφικά στο e-mail: marantonbeachhotel@
gmail.com, τηλ: 2593 041294.

LOOKING for hotel staff, to work in hotel as 
Chambermaid and Waitress. Good salary, plus 
medical insurance, free accommodation and food. 
CVs: akouteri@gmail.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Delight Boutique Hotel στη 
Μύκονο ζητά Οδηγό - Συντηρητή για εποχική 
απασχόληση. Απαραίτητη άριστη γνώση Αγγλικών, 
δίπλωμα Δ’ κατηγορίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
gm@delightmykonos.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για τουριστικά. Βασικές αρμο-
διότητες: διαχείριση κρατήσεων, διαχείριση λογα-
ριασμών μέσω e-banking. Απαραίτητα προσόντα: 
προϋπηρεσία απαραίτητη, οργανωτικός. Βιογραφικά 
στο e-mail: villalithari@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για κατάστημα ενοικιαζό-
μενων μοτοποδηλάτων, σε νησί των Σποράδων 
με δίπλωμα μοτοσικλέτας, για τρίμηνη θερινή 
απασχόληση. Παρέχεται: διαμονή, διατροφή. Τηλ: 
6956 850811, 210 4082628.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Mare Dei 4* ζητά Υπάλληλο 
Υποδοχής. Εμπειρία σε αντίστοιχο ξενοδοχείο, 
γνώση του ξενοδοχειακού προγράμματος και 
άριστη γνώση Αγγλικής, επιπλέον γλώσσας κατά 
προτίμηση Γερμανικής. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: sales@maredei.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα, με γνώση Αγγλικών σε 
ξενοδοχείο στη Σαντορίνη. Καλός μισθός ασφά-
λιση. Παρέχεται: διαμονή και διατροφή δωρεάν. 
Τηλ: 210 8237749.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας - Υπεύθυνος μικρού ξενώνα 
από κατάλυμα στο Κιλκίς. Η θέση είναι για όλο το 

χρόνο. Αγγλικά και δίπλωμα οδήγησης απαραίτητα. 
Παρέχονται: διαμονή-διατροφή-ασφάλιση-μισθός. 
Βιογραφικά στο e-mail: alex@inpack.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητά Αισθητικό που να 
γνωρίζει manicure-pedicure και αποτρίχωση. Βιο-
γραφικά στο e-mail: operations@poseidon-paros.gr.

BOUTIQUE ξενοδοχείο στο Πήλιο ζητά έμπειρη 
Ρεσεψιονίστ. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοι-
χη θέση, πολύ καλή γνώση τουλάχιστον 2 ξένων 
γλωσσών και Η/Υ. Απαραίτητες συστάσεις. E-mail: 
sroomartic@hotmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* εντός Αττικής στην παραλιακή ζητεί 
Προσωπικό όλων των ειδικοτήτων. Βιογραφικά 
στο e-mail: ddimas@coralhotel.gr.

H MIDEAST Travel Worldwide, ζητά Υπάλληλο για το 
τμήμα συνεδριακού τουρισμού. Απαραίτητη η άριστη 
γνώση και χρήση Αγγλικών και Η/Υ καθώς και η 
προϋπηρεσία στον αντίστοιχο τομέα. Βιογραφικά 
στο e-mail: miliovits@mideast.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για το τμήμα εισερχόμενου τουρι-
σμού της Mideast Travel Worldwide. Προϋποθέσεις: 
άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ και προϋπηρεσία 
στον συγκεκριμένο τομέα. Βιογραφικά στο e-mail: 
miliovits@mideast.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα - Καθαρίστρια, με γνώσεις 
Αγγλικών, σε ξενοδοχείο στο Αίγιο. Τηλ: 6980 
857584.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής και Σερβιτόροι 
για ξενοδοχείο στη Σκόπελο. Βιογραφικά με φω-
τογραφία στο e-mail: gm.blue@skopeloshotels.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Προσωπικό στον τομέα του καθα-
ρισμού και γενικών καθηκόντων σε ξενοδοχείο στη 
Γερμανία. Παρέχεται δωρεάν σίτιση και στέγαση. 
Τηλ: 6975 424000.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ηθοποιοί για παραστάσεις σε ξενο-
δοχειακές μονάδες στην Κρήτη. Βιογραφικά στο 
e-mail: panagiotis_katsigiannis@yahoo.gr, τηλ: 
6940 581716.

ΤΟ POLITIA TENNIS Club ζητά Ναυαγοσώστρια με 
δίπλωμα, για τα Σαββατοκύριακα της καλοκαιρινής 
περιόδου με γνώσεις aqua aerobic. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@politiatennisclub.gr, τηλ: 210 6200003.

Ο ΟΜΙΛΟΣ Philian Hotels στη Σκιάθο ζητά νέα για 
έμμισθη πρακτική άσκηση με καλά Αγγλικά για 
reception. Tηλ: 6940 553000, κα Μπιζέτα.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες με γνώση της Αγγλικής γλώσ-
σας και εμπειρία στο animation (διασκέδαση και 
ψυχαγωγία σε ξενοδοχειακές μονάδες). Βιογραφικά 
στο e-mail: panagiotis_katsigiannis@yahoo.gr, τηλ: 
6940 581716.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στα Χανιά ζητά άτομα για πρακτι-
κή στο τμήμα υποδοχής. Βιογραφικά με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: fb@portoplatanias.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Spa Therapist, από πολυτελές ξενοδοχείο 
στη Σαντορίνη. Θα πρέπει να γνωρίζει θεραπείες 
προσώπου - σώματος και μασάζ. Ευχάριστη προ-
σωπικότητα, προσεγμένη εμφάνιση, άνεση στην 
καλή επικοινωνία. Τηλ: 22860 28220.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Spa Therapist, για spa ξενοδοχείου, 
κάτοικος Σαντορίνης για πρακτική άσκηση. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: geokfnt@gmail.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Silver Beach στη Γεωργιούπολη/
Καβρό Κρήτης ζητά Υπάλληλο Υποδοχής με καλή 
γνώση της Αγγλικής και γενικές γνώσεις προγράμ-
ματος κρατήσεων. Επιθυμητή η γνώση επιπλέον 
ξένων γλωσσών. Βιογραφικά στο e-mail: info@
silver-beach.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νηπιαγωγός - Παιδαγωγός, για δημιουρ-
γική απασχόληση σε παιδάκια σε ξενοδοχείο στην 
Ερέτρια. Βιογραφικά στο e-mail: info@avantis-hotel.
gr, τηλ: 2229 064004.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Groom από 5* ξενοδοχειακή μονάδα στα 
Ιωάννινα. Απαραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@epiruspalace.gr, fax: 2651 092595.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ναυαγοσώστης /τρια από 5* ξενοδοχείο 
στα Ιωάννινα, για θερινή σεζόν. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@epiruspalace.gr, fax: 26510 92595.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Delight Boutique (SLH) στη Μύκονο 
ζητά Νυχτερινό Ρεσεψιονίστ, για εποχική απασχόληση. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία, άριστη γνώση Αγγλικών, 
δεύτερη γλώσσα επιθυμητή. Προσφέρεται: διαμονή, 
διατροφή και ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: 
gm@delightmykonos.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Giannoulaki στο Γλάστρο Μυκό-
νου ζητά άτομα για εργασία, για τη θέση του σέρβις 
και της ρεσεψιόν. Βιογραφικά στο e-mail: info@
deliancollection.com, τηλ: 6944 375951.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ναυαγοσώστες να εργαστούν στη πε-
ριοχή των Ματάλων από το Μάη έως τον Οκτώβρη. 
Προσφέρεται: διαμονή. Τηλ: 6944 886004.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ομαδάρχες /ισσες, από τηv παιδική 
κατασκήνωση Αχαϊκό Χωριό. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@achaikochorio.gr, Θέμα ΟΜΑΔ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* ζητά υποψήφια για τη θέση Υπαλ-
λήλου Reception. Απαραίτητα προσόντα: Άριστη 
γνώση Αγγλικών-δεύτερης γλώσσας. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία 4ετών σε αντίστοιχη θέση-πολύ καλή 
γνώση Η/Υ-προγραμμάτων κρατήσεων. Προθυμία-
θετική διάθεση-προσαρμοστικότητα. E-mail με 
φωτογραφία: emousseti@yahoo.gr.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητά Υπάλληλο Τουριστικού 
Γραφείου, γνώσεις Η/Υ , αεροπορικά , ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια, πακέτα εκδρομών. Περιοχή Ηλιούπολη, 
άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: talaki17@
gmail.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Pilot Beach Resort 5*, στη Γεωρ-
γιούπολη Χανίων, ζητά για την τρέχουσα τουριστική 
περίοδο Υπάλληλο Κρατήσεων με σχετική προϋπη-
ρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: info@pilot-beach.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Σαντορίνη ζητά να προσλάβει 
Προσωπικό για τη σεζόν 2015 για τις παρακάτω 
ειδικότητες: Operations Manager και Chef. Βιο-
γραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
eltheon@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες με πείρα και χαρτιά για καλό 
ξενοδοχείο στη Μύκονο. Παρέχεται: φαγητό, ύπνος 
και ασφάλιση. Τηλ: 213 0229429, 6948 272924.

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ σχολή στο Ηράκλειο Κρήτης 
ζητά Ναυαγοσώστες, για την καλοκαιρινή περίοδο 
άμεσα. Μισθός πολύ καλός. Τηλ: 6944 886004.

BOUTIQUE ξενοδοχείο στην Ίο, ζητεί Receptionist. 
Απαραίτητα προσόντα: προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση-άριστη γνώση Αγγλικών. Παρέχονται: ικανο-
ποιητικός μισθός-ασφάλιση. E-mail: info@levantes.
gr, τηλ: 2286 092588, 6987 930978.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας στις Κυκλάδες ζητά 
έμπειρη Receptionist με προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: astir@otenet.gr, τηλ: 2284 051976.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος - Συνοδός Group, με εμπει-
ρία, γνώσεις διαχείρισης τουριστικών γκρουπ για 
εποχική απασχόληση εκτός Αθηνών. Aπαραίτητη 
προϋπόθεση άριστα γερμανικά. Ωράριο: 11:00-17:00. 
Τηλ: 210 3228532.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο στη Σκιάθο ζητάει Υπάλληλο 
με γνώση H/Y, Αγγλικών, Ιταλικών και δίπλωμα 
οδήγησης. Παρέχεται διαμονή. Βιογραφικά στο 
e-mail: vandatr@otenet.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Σκιάθο ζητάει Υπάλληλο Υποδοχής 
για σεζόν Μάιο - Σεπτέμβριο με γνώση Αγγλικών, 
Ιταλικών και ξενοδοχειακών προγραμμάτων. Βιο-
γραφικά στο e-mail: vandatr@otenet.gr.

4* HOTEL in Rethymno is seeking for German 
Speaking Staff, for its animation department. 
CVs with photo: eam.damnoni@hapimag.com.

ΤΟ 5* ELEGANCE SUITES ζητά έμπειρες Καμαριέρες 
για τη σεζόν, με προϋπηρεσία σε πολυτελή ξενοδοχεία. 
Παρέχεται διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά στο 
e-mail: manager@elegancesuites.gr.

ΤΗΕ 5* ELEGANCE LES, Tragaki Zakynthos seeks 
for experienced Receptionists. English and Greek 
language is a must. Accommodation and meals 
provided. CVs: manager@elegancesuites.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητά Bell Boy, με γνώση 
Αγγλικών και προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
operations@poseidon-paros.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητά Night Auditor, με 
γνώση Αγγλικών και προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: operations@poseidon-paros.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για τουριστικό γραφείο με έδρα τα 
Μετέωρα. Παρέχονται: μισθός, διαμονή και bonus. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε τουριστικό γραφείο, 
άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@meteoratour.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Receptionist - Guest Relations, 
κάτοικος Σαντορίνης από ξενοδοχείο 5* στον Πύρ-
γο Σαντορίνης. Βιογραφικά στο e-mail: geokfnt@
gmail.com.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ επιχείρηση ζητά να προσλάβει 2 
Διοικητικούς Υπαλλήλους για πλήρη πενθήμερη 
εργασία. Απαραίτητη η γνώση pc. Βιογραφικά στο 
e-mail: tmima.tour@hotmail.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Νovus Α΄ κατηγορίας στην Αθήνα 
ζητά Σπουδαστές /τριες ΤΕΙ για πρακτική άσκηση 
στο τμήμα υποδοχής. Τηλ: 211 1053000.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος - Βοηθός Συντηρητή, με 
εμπειρία απαραίτητα, σε ξενοδοχείο στα Καλάβρυ-
τα. Προσφέρεται: διαμονή, φαγητό, μισθός. Τηλ: 
6980 857584.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή, για ξενοδοχειακή μονάδα 
4* για πρακτική από ΤΕΙ ή ΙΕΚ κάτοικος Ρόδου και 
κάτοχος μοτό. Βιογραφικά στο e-mail: cvhotels@
outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα - Καθαρίστρια, για ξενοδοχείο 
στα Καλάβρυτα. Προσφέρεται: διαμονή, φαγητό, 
μισθός. Τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Receptionist για ξενοδοχείο 4* στη 
Ρόδο, με 3ετή τουλάχιστον εμπειρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: g.m.doreta-alexia@otenet.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Sea View 3 στην Πάρο ζητά για 
τη σεζόν από Ιούνιο-Σεπτέμβριο 2015 Καμαριέρα. 
Απαραίτητα: τουλάχιστον 2 χρόνια επαγγελματική 
εμπειρία σε ξενοδοχειακές μονάδες-επαγγελματική 
εμφάνιση-συμπεριφορά-ευελιξία και προσαρμο-
στικότητα. E-mail: seaview.paros@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ενοικιάσεων αυτοκινήτων στους Παξούς, 
Λευκάδα και Πάργα, ζητεί Υπάλληλο Γραφείου με 
γνώσεις Αγγλικών, Η/Υ και δίπλωμα αυτοκινήτου. 
Βιογραφικά στο e-mail: lefkada@greenmotion.gr, 
τηλ: 2645023581, 6944 585911.

ΕΤΑΙΡΙΑ ενοικιάσεων αυτοκινήτων στην Κέρκυρα 
ζητεί Υπάλληλο Γραφείου με γνώσεις Αγγλικών, Η/Υ 
και δίπλωμα αυτοκινήτου. Βιογραφικά στο e-mail: 
lefkada@greenmotion.gr, τηλ: 2645 023581, 6944 
585911.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής για πλήρη ερ-
γασία σε μικρό ξενοδοχείο. Απαραίτητη η γνώση 
2 ξένων γλωσσών, προϋπηρεσία σε υποδοχή και 
πολύ καλή χρήση H/Y, office mail. Βιογραφικά στο 
e-mail: sales@odysseas.net.

 

Εστίαση-Μάγειρες- 
Παρασκευαστές
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Barman και Σερβιτόροι, για Beach 
Bar Hotel ξενοδοχείου χωρίς υποχρεώσεις. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη, γνώσεις τουλάχιστον 
2 ξένων γλωσσών. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: balistar@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για Beach Snack Bar ξενο-
δοχείου, με προϋπηρεσία, χωρίς υποχρεώσεις, 
με γνώσεις gourmet κουζίνας. Βιογραφικά, με 
φωτογραφία, στο e-mail: balistar@otenet.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Μύκονο, ζητά Βοηθό Μάγειρα 
για την καλοκαιρινή σεζόν 2015. Απαραίτητη η 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο 
e-mail: info@tharroeofmykonos.gr.

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - τυροπιτάδικο ζητά νέα, για πώλη-
ση - παρασκευή σάντουιτς - καφέ και ψήσιμο στην 
Άνω Γλυφάδα. Τηλ: 210 9631840, 6972 336271.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Μύκονο, ζητά Σερβιτόρο/α για 
την καλοκαιρινή σεζόν 2015. Απαραίτητη η προϋ-
πηρεσία και η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο e-mail: info@
tharroeofmykonos.gr.

BARTENDER / Mixologist ζητεί συνεργασία με 
μαγαζιά εντός και εκτός Αττικής. Μεγάλη εμπει-
ρία και πρωτότυπα cocktail. Τηλ: 6995 515046.

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ζητά νέους /ες για πρακτική και 
απογευματινή απασχόληση. Απαραίτητη η προϋ-
πηρεσία σε καφέ - σάντουιτς. Τηλ: 210 5228490, 
210 5228491.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στη Σκιάθο, ζητά Σερβιτόρο /
ρα για την καλοκαιρινή σεζόν 2015. Απαραίτητη 
η προϋπηρεσία και η καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
info@atriumhotel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα άτομο-γνώστης ψησίματος σε 
ξυλόφουρνο με προϋπηρεσία για εστιατόριο στα 
Δυτικά Προάστια. Επαγγελματισμός, ομαδικότητα, 
ευελιξία, βαρύτητα στην καθαριότητα. Παρέχεται: 
Ασφάλιση. Ε-mail: jobcv.fb11@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Τυλιχτής - Ψήστης για την 
καλοκαιρινή περίοδο. Τηλ: 6980 729497.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες πεπειραμένες, εμφανί-
σιμες για σέρβις cafe - εστιατόριο πλησίον μετρό 
Δάφνης. Tηλ: 210 9714167, ώρες επικοινωνίας: 
10:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας /ισσα από ταβέρνα - μεζεδο-
πωλείο στον Υμηττό. Τηλ: 210 7610226.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Κουζίνας για τυλιχτά σουβλάκια 
- τηγάνια. 5ετή προϋπηρεσία, πλήρης απασχόληση, 
από εστιατόριο στη Νέα Ιωνία και γύρω περιοχές. 
Τηλ: 210 2714439.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ στη Σαντορίνη ζητούν Μάγειρες. 
Τηλ: 22860 23736, 6944 782108.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για κουζίνα, από ελληνικό 
εστιατόριο στη Γερμανία. Παρέχονται: διαμονή, 
διατροφή και ασφάλιση. Τηλ: 6984 328698, 0038 
1621042627.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία σε χώρο εστίασης 
για την κουζίνα με προϋπηρεσία σε ψητοπωλείο 
στην Αγία Παρασκευή. Τηλ: 210 6002750.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κρεοπώλης με δίπλωμα, προϋπηρεσία 
και γνώστης παρασκευασμάτων, σε κρεοπωλείο 
στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Τηλ: 6978 445001.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μάγειρες για εστιατόριο στη Βέροια 
για 12μηνη απασχόληση. Φωτογραφία και προ-
ϋπηρεσία επιθυμητά. Μισθός ανάλογος προσό-
ντων. Βιογραφικά στο e-mail: restaurantveroia@
hotmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας στη Σαντορίνη ζητά 
να προσλάβει Υπάλληλο Υποδοχής και Σερβιτόρο. 
Απαραίτητη προϋπόθεση η 2ετή προϋπηρεσία και 
τα άπταιστα Αγγλικά. Βιογραφικά με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: thewnh_14@hotmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας στη Σαντορίνη ζητά 
να προσλάβει Chef. Απαραίτητη προϋπόθεση η 
5αετή προϋπηρεσία και η γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: thewnh_14@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για σέρβις από πολυτελές ξενοδο-
χείο στην Καλντέρα της Σαντορίνης. Απαραίτητα: 
άριστα Αγγλικά και προϋπηρεσία. Προσφέρεται 
διαμονή και διατροφή, ικανοποιητικός μισθός. Βι-
ογραφικά με φωτογραφία απαραίτητα στο e-mail: 
takisskondr@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας με γνώσεις ελληνικής κου-
ζίνας. Τηλ: 6973 380984.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πιτσαδόρος - Μάγειρας, για cafe lounge 
bar στον Πλαταμώνα Πιερίας. Παρέχονται: μισθός, 
ΙΚΑ, διαμονή. Τηλ: 6972 709859.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για σέρβις και εξυπηρέτηση πελα-
τών σε κεντρικό ξενοδοχείο στη Βυτίνα Αρκαδίας. 
Τηλ: 2795 022200.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία σε cafe - bar. Τηλ: 
6942 014082, κος Γιάννης.

CATERING στη Μύκονο αναζητεί Α’ και Β’ Μά-
γειρα για σεζόν με διαμονή. Τηλ: 6980 386057, 
κα Ιουλία Νταλαγιάννη.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι /ες με εμπειρία, για γνωστή 
αλυσίδα στο κέντρο της Αθήνας. Βιογραφικά στο 
e-mail: alexmas1313@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για ξενοδοχείο στη Μύκονο. 
Παρέχεται: διαμονή και διατροφή. Τηλ: 6944 228588.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μάγειρες Α’ και Γ’ και Λαντζιέρηδες, 
για εστιατόρια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλ: 
6971 505885, κος Στέλιος.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατεψυγμένων τροφίμων ζητά για το κα-
τάστημα λιανικής της Kayak Boutique στη Γλυφάδα 
νέες /ους Μάγειρες για κρύα κουζίνα, με εμπειρία. 
Βιογραφικά με επισυναπτόμενη φωτογραφία στο 
e-mail: edesmataglifadas@kayak.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, ευπαρουσίαστη για την περίοδο 
Ιουνίου-Σεπτεμβρίου για cafe - bar στην Ηγου-
μενίτσα. Γνώσεις στην παραγωγή καφέ και στο 
service. Παρέχεται: μισθός, ένσημα και δωρεάν 
διαμονή. Τηλ: 6997 772954.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Σερβιτόρος A’, με καλά Αγγλικά 
σε καλό εστιατόριο στην Πάρο για τη σεζόν. Υψηλές 
αποδοχές, ασφάλιση, διαμονή, διατροφή δωρεάν. 
Βιογραφικά στο e-mail: akouteri@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για ξενοδοχείο 5* στη Σαντο-
ρίνη. Παρέχεται διαμονή. Βιογραφικά στο e-mail: 
astroae@otenet.gr, τηλ: 6947 188318.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για εργασία σε εστιατόριο με 
ελληνική κουζίνα στην Κω. Δυνατότητα παροχής 
στέγης. Βιογραφικά στο e-mail: vrouvascom@
gmail.com, τηλ: 6973 380984.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για μπουφέ και service. Εμ-
φανίσιμα, επικοινωνιακά για αναψυκτήριο στην 
Απολλώνια της Μήλου. Γνώσεις service-μπουφέ-
κρέπας-παγωτού, βασικών cocktail γνώσεις θα 
εκτιμηθούν. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
giannisorfanos@hotmail.com.

ΑΠΟ ΤΟ ξενοδοχείο Orizontes Hotel and Villas 
στον Πύργο Σαντορίνης ζητείται Υπάλληλος για 
Βar - Service, για τη σεζόν 2015. Ωράριο 15:00-
23:00. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@santorinihotelorizontes.com, τηλ: 
2286 027045.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Μάγειρα, με 2 χρόνια προϋπη-
ρεσία, για μεζεδοπωλείο. 4ήμερο, 8ωρο με ασφά-
λιση. Ωράριο: 15:00 - 17:00. Τηλ: 6945 692329.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μαγείρισσα για κρύα κουζίνα με 2ετή 
προϋπηρεσία, από εστιατόριο μοντέρνας ελληνικής 
κουζίνας στο κέντρο της Αθήνας. Βιογραφικά στο 
e-mail: yannispap1@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα με προϋπηρεσία και γνώση 
Αγγλικών από το εστιατόριο 2μαζί στο κέντρο 
της Αθήνας. Δυνατότητα πλήρους απασχόλησης 
ή ημιαπασχόλησης. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: binozi_6@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα για μπουφέ και service σε 
καφετέρια στον Κορυδαλλό. Τηλ: 6983 736832, 
210 4975202, κος Θοδωρής.

CAFE - BAR ζητά νέο /α με γνώσεις παρασκευής 
καφέ - cocktails στη Φολέγανδρο. Βιογραφικά 
στο e-mail: aquatol@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψήστης με εμπειρία στον ξυλόφουρνο. 
Παρέχεται: διαμονή και διατροφή για περιοχή εκτός 
Χανίων. Βιογραφικά στο e-mail: work.affairs@
hotmail.com, τηλ: 2821 503033, 6992 186229.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι με γνώσεις Αγγλικών για καντίνα. 
Παρέχεται: διαμονή και διατροφή για περιοχή εκτός 
Χανίων. Βιογραφικά στο e-mail: work.affairs@
hotmail.com, τηλ: 2821 503033, 6992 186229.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός - Σερβιτόρα από cafe - restaurant 
στη Λευκάδα. Τηλ: 6980 984541.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Βοηθός Κουζίνας και Λάντζας. 
Παρέχεται διαμονή και διατροφή. Περιοχή εκτός 
Χανίων. Βιογραφικά στο e-mail: work.affairs@
hotmail.com. Τηλ: 2821 503033, 6992 186229.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τυλιχτές /τριες και Ψήστης, με 
εμπειρία, από σαντουϊτσάδικο στη Νέα Ιωνία. 
Τηλ: 210 2828612, 6936 800540.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για μπουφέ, από καφετέρια στον 
Άγιο Παύλο. Τηλ: 6937 379991.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ζαχαροπλάστης /τρια για γλυκά ταψιού. 
Τηλ: 210 9273044, 6977 984999.

LOOKING for hotel staff, to work in hotel as 
Chambermaid and Waitress. Good salary, plus 
medical insurance, free accommodation and food. 
CVs: akouteri@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Μάγειρα (σπουδαστής/από-
φοιτος) για την κουζίνα του Mia Feta Feta Bar. 
Βιογραφικά στο e-mail: fetabar@miafetafetabar.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό για μπουφέ-service, από 
cafe-εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας στο Μονα-
στηράκι. Πλήρης ή μερική απασχόληση. Απαραίτητη 
ανάλογη προϋπηρεσία. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: ermoustaff@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μαγείρισσα για οικογενειακή ταβέρνα 
στην Κάρπαθο. Τηλ: 6970 656907.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για cafe - internet στη Μπότσαρη 
Θεσσαλονίκης. Τηλ: 2310 989595, ώρες επικοι-
νωνίας: 10:00 - 15:00, υπεύθυνος κος Κώστας.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στη Σαντορίνη επιθυμεί 
να προσλάβει νέες /ους για τη θέση του Σερβιτόρου, 
για τη θερινή σεζόν 2015. Τηλ: 6944 651955.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για γυράδικο στη Χαλκιδική. 
Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση όλων των πόστων 
(τύλιγμα κόψιμο ψήσιμο). 4 μήνες εργασία, πολύ 
καλή αμοιβή, διαμονή. Τηλ: 6987 254630, κος Νίκος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ζευγάρι για κουζίνα σε ελληνικό εστιατό-
ριο στη Γερμανία. Παρέχονται: διαμονή, διατροφή, 
ασφάλεια, ικανοποιητικός μισθός. Οικογενειακό 
περιβάλλον. Τηλ: 0049 64239395617, 0049 
64239395622, κoς Απόστολος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες με εμπειρία, από κεντρικό 
κατάστημα στην Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@olympiacroissant.gr, τηλ: 6944 850749.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για bar στη Σάμο. Παρέχεται δωρε-
άν στέγη, ποσοστά και καλό μεροκάματο. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: kopelesbar@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για μπουφέ και service. Εμ-
φανίσιμα επικοινωνιακά για αναψυκτήριο στην 
Απολλώνια της Μήλου. Γνώσεις service, μπου-
φέ-κρέπας-παγωτού, βασικών cocktail γνώσεις 
θα εκτιμηθούν. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: giannisorfanos@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα A’ με γνώσεις Αγγλικών και 
Ρωσικών. Παρέχεται διαμονή και διατροφή. Βιο-
γραφικά στο e-mail: work.affairs@hotmail.com, 
τηλ: 2821 503033, 6992 186229.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα - Barwoman, για βραδινό 
ωράριο. Τηλ: 2821 503033, 6992 186229.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα Α’ με γνώσεις Αγγλικών, 
Ρωσικών για περιοχή εκτός Χανίων. Παρέχεται 
διατροφή και διαμονή. Τηλ: 2821 503033, 6992 
186229.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο Σερβιτόρες για σέρβις σε περιοχή 
εκτός Χανίων. Παρέχεται διαμονή και διατροφή. 
Τηλ: 2821 03033, 6992 186229.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας από πιτσαρία, για Ελληνική 
και Ιταλική κουζίνα. Περιοχή Περιστέρι. Τηλ: 210 
5770338.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα έμπειρη για κρύα κουζίνα και κα-
θαριότητα, από cafe - εστιατόριο στο Μπουρνάζι. 
Τηλ: 6988 413780.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό για την κουζίνα από πιτσαρία 
στον Γέρακα. Τηλ: 6977 076462.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, έμπειρη για σέρβις σε καφετέρια 
στον Πειραιά. Τηλ: 6930 367366.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα έμπειρη, για μπουφέ σε καφετέρια 
στον Πειραιά. Τηλ: 6930 367366.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες από αρτοζαχαροπλα-
στείο στους Αμπελόκηπους Αθηνών, με γνώση 
παρασκευής καφέδων. Tηλ: 6978 185025, ώρες 
επικοινωνίας: 10:00-13:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια από αρτοποιείο στο Χολαργό. 
Τηλ: 6936 625610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για εργασία σε φούρνο στην Ηλι-
ούπολη. Τηλ: 210 9927065.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με προϋπηρεσία σε αρτοποιείο - 
cafe - sandwich στη Γλυφάδα. Κατά προτίμηση 
κάτοικος περιοχής. Τηλ: 6987 450182.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ έμπειρο ζητείται από καινούριο cafe-
bar εστιατόριο. Μπουφετζήδες, Barman /woman, 
Σερβιτόρους, για cafe και φαγητό στην Κυψέλη. Τηλ: 
210 8610518, ώρες επικοινωνίας μετά τις 17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα έμπειρη ως Υπεύθυνη σε καφετέρια 
στο κέντρο του Πειραιά. Τηλ: 6930 367366.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με μικρή εμπειρία, από χώρο 
εστίασης στην περιοχή των Σπατών. Τηλ: 210 
4111139.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ζητά νέα για λάντζα και παρασκευή 
σε σαλάτες στη Σαντορίνη. Τηλ: 22860 23736, 
6944 782108.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μπουφετζήδες από cafe - εστιατόριο 
πλησίον μετρό Δάφνης. Τηλ: 210 9714167.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για μπουφέ και σέρβις σε καφετέρια 
στα Πατήσια. Τηλ: 6973 417498, ώρες επικοινω-
νίας: 11:00-14:00.

 

Αγροτικά Εφόδια & Υπηρεσίες 
-Γεωπόνοι-Ζωοτέχνες
ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ γεωργικών προϊόντων ψάχνει για 
εργασία, ανεξάρτητο /η συνεργάτη /ιδα για συνερ-
γασία. Απαραίτητη γνώση Γερμανικής γλώσσας. Οι 
αιτήσεις σας θα πρέπει να απευθύνονται: Haenel 
KG, Postbox 30 01 63, D 20301 Hamburg. E-mail: 
reinhardhaenel@web.de.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής - Κηπουρός για μικρή ξε-
νοδοχειακή μονάδα στη Σαντορίνη. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@kivotostravel.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υδραυλικός, Κηπουρός, Ηλεκτρο-
λόγος, Μαραγκός, για εργασίες συγκεντρωτικά 
πληρωμένες ως μεροκάματο. Σοβαροί-υπεύθυνοι-
εργατικοί-άριστη δουλειά-αποτέλεσμα, συνεννοή-
σιμοι-συνεπείς. Σταθερή συνεργασία μελλοντικά-
συστάσεις απαραίτητες, λογικές-προσιτές τιμές, 
ιδιώτης. Περιοχή Καλλιθέα. Βιογραφικά στο e-mail: 
elenisrc@windowslive.com.

Η ΒΙΟΜΕΚ ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΕΠΕ εταιεία εδρεύει 
στη Σπάρτη και δραστηριοποιείται στο χώρο των 
μεταλλικών κατασκευών, αναζητά Γεωπόνο και 
Ζωοτέχνη. Βιογραφικά στο e-mail: biomek@
blaxakis.com, τηλ: 27310 36296, 27310 44760.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής - Γεωπόνος από την εταιρία 
Στασινός ΑΕ για ανάπτυξη πελατολογίου στις περι-
οχές Σέρρες, Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Θεσσαλονίκη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@stasinos.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Γεωπόνος ζωικής παραγωγής. 
Άριστη γνώση H/Y-Αγγλικών, για το τμήμα πωλή-
σεων στη Θεσσαλία από μεγάλη εταιρία ζωοτρο-
φών. Δευτέρα-Παρασκευή. Ε-mail: n.pistofidis@
agrohellas.com, τηλ: 2310 710004, 2310 710005, 
fax: 2310 710006, ώρες επικοινωνίας 9:30-17:30.

Αισθητική-Μόδα-Ομορφιά 
-Γυμναστική-Ευεξία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Spa Therapist, από πολυτελές ξενοδοχείο 
στη Σαντορίνη. Θα πρέπει να γνωρίζει θεραπείες 
προσώπου - σώματος και μασάζ. Ευχάριστη προ-
σωπικότητα, προσεγμένη εμφάνιση, άνεση στην 
καλή επικοινωνία. Τηλ: 22860 28220.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γυμναστής /τρια για εξασφαλισμένη 
αποκατάσταση όσων έχουν πάθος με τη γυμνα-
στική σε μεγάλα γυμναστήρια της Θεσσαλονίκης. 
Βιογραφικά στο e-mail: gymhellas@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα που να γνωρίζει manicure - pedicure, 
μασάζ, από spa center. Απαραίτητη Αγγλική γλώσσα. 
Τηλ: 6977 915108.

H AEGEOSPAS αναζητά Συνεργάτες των ειδικοτήτων 
Managers, Αισθητικοί, Φυσικοθεραπευτές, Πωλητές, 
για να στελεχώσουν Spa της εταιρίας στην Ελλάδα. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: manager@
aegeospas.gr, τηλ: 2810 263700, 6940 650127.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κουρέας με εμπειρία, για κουρείο στο 
Κολωνάκι. Τηλ: 6951 695038.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για manicure - pedicure και ημι-
μόνιμο στο Μενίδι. Τηλ: 6981 912291, κα Νατάσα.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ζητεί Βοηθό και Τεχνίτρια για στα-
θερό full ή part time ωράριο. Κατά προτίμηση από 
Βόρεια Προάστια. Τηλ: 210 6215701.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτρια για manicure-pedicure, από 
κομμωτήριο στην Ομόνοια. Τηλ: 210 5238354.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμωτής /τρια πεπειραμένοι σε βαφείο, 
για κούρεμα, χτένισμα, για καινούριο κομμωτήριο 
στο Αιγάλεω. Τηλ: 6974 655572.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γυμναστές-Προπονητές ιμάντων αι-
ώρησης-spinning. Πλήρη απασχόληση ή ημιαπα-
σχόληση από γυμναστήριο στο Χαϊδάρι. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: info@fitnet.gr. Τηλ: 
210 9625411, 6944 624414, ώρες επικοινωνίας: 
09:00-22:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αισθητικοί - Πωλήτριες από εταιρία 
καλλυντικών στο Παγκράτι, για προώθηση των 
προϊόντων της σε προκαθορισμένο ραντεβού. 
Τηλ: 210 7250873, ώρες επικοινωνίας πρωινές.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στη Γλυφάδα ζητεί έμπειρη νέα για 
manicure - pedicure. Τηλ: 210 9600080.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια με γνώσεις και σε manicure 
- pedicure, από κομμωτήριο. 6 ώρες, συν ΙΚΑ, στην 
Αθήνα στον Άγιο Νικόλαο. Τηλ: 6981 995987, 6993 
350107.

ΤΟ BEAUTY SPIRIT.GR ζητά Υπάλληλο, για υπη-
ρεσίες αισθητικής-περιποίηση άκρων-μασάζ-μα-
κιγιάζ. Επαγγελματίας του είδους που να διαθέτει 
εξοπλισμό-μεταφορικό μέσο-όρεξη για εργασία στη 
Νο 1 εταιρία παροχής υπηρεσιών υγείας-ομορφιάς 
στο χώρο του πελάτη. E-mail: info@beautyspirit.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κομμωτές /τριες, με εμπειρία σε 
τεχνικές εργασίες, για τα κομμωτήρια Ariane στη 
Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο e-mail: hr@ariane.gr.

ΣΤΟΥΝΤΙΟ νυχιών στην Άνοιξη ζητά Τεχνίτρια Νυχιών 
με προϋπηρεσία. Αμοιβή ανάλογη προϋπηρεσίας. 
Τηλ: 6937 357733.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για πρακτική άσκηση σε studio νυχιών. 
Τηλ: 210 6086579.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Αισθητικού, από ινστιτούτο 
αισθητικής. Τηλ: 210 8318500.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός χειρίστρια λέιζερ αποτρί-
χωσης, από δερματολογικό κέντρο στην Κηφισιά. 
Παρέχεται: Μισθός και bonus. Τηλ: 6972 146779.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός με εμπειρία και προϋπηρεσία 
για ινστιτούτο αισθητικής στο κέντρο της Κηφισιάς. 
Παρέχεται μισθός και ασφάλιση ΙΚΑ. Τηλ: 6972 
146779.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια με γνώσεις βαφείου, κούρεμα, 

χτένισμα από κομμωτήριο στην Πατησίων. Τηλ: 213 
0358670, 6941 628677.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Παλαιό Φάληρο ζητά Κομμωτή 
/τρια για σαλόνι και βαφείο, με ταλέντο και ευχέρεια 
στην επικοινωνία. Τηλ: 210 4966161.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μανικιουρίστ πεπειραμένη, που να γνωρίζει 
πολύ καλά τεχνητά νύχια και αποτρίχωση. Πλήρης 
απασχόληση. Τηλ: 210 7622235.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μανικιουρίστ πεπειραμένη από αλυσί-
δα 2 κομμωτηρίων. Ικανοποιητικός μισθός, bonus, 
ασφάλιση. Περιοχές: Συγγρού Φιξ και Ίλιον. Τηλ: 
210 2630777, 210 9221261.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μανικιουρίστ με γνώσεις manicure-
pedicure και χαλάουα, από κομμωτήριο στη Γλυ-
φάδα. Παρέχεται μισθός, ασφάλιση, ποσοστά. Τηλ: 
210 9603100.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μανικιουρίστ έμπειρη και σε τεχνητά 
νύχια στη Μεταμόρφωση. Πλήρης απασχόληση. 
Τηλ: 211 4078499, 6940 720545.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα έμπειρη, να γνωρίζει πολύ καλά 
manicure - pedicure, φρύδια, αποτρίχωση για 
κατάστημα στην Καλλίπολη Πειραιά. Τηλ: 210 
4286184, 6983 733534.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για manicure - pedicure, ημιμόνιμο, 
από studio νυχιών. Τηλ: 210 8318500.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμωτής /τρια με προϋπηρεσία στο 
βαφείο, χτένισμα, κούρεμα από κομμωτήριο στο 
Μοσχάτο. Τηλ: 211 4065591.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμωτής /τρια με εμπειρία στο βαφείο, 
από κομμωτήριο στην Άνοιξη για πλήρη απασχό-
ληση. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών, μισθός 
ανάλογος προϋπηρεσίας. Αμοιβή συζητήσιμη. Τηλ: 
6937 357733.

ΒΟΗΘΟΣ Κομμωτή ζητείται από κομμωτήριο επί 
της Επτανήσου. Τηλ: 210 8642082.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στην Αθήνα ζητά Βοηθούς και Κομ-
μωτές για σαλόνι και βαφείο. Τηλ: 210 9216119.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σχεδιαστές /τριες μόδας από την εταιρία 
Grama ΑΒΕΕ, για πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@grama.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ρεσεψιόν κομμωτηρίου, με γνώσεις 
διαχείρισης, ταμείου, Η/Υ. Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 
6999 767991, 6932 227161, 6999 767991.

ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ ζητείται σε πολυτελές κομμωτήριο 
στη Γλυφάδα. Τηλ: 6972 200965.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητά Αισθητικό που να 
γνωρίζει manicure-pedicure και αποτρίχωση. Βιο-
γραφικά στο e-mail: operations@poseidon-paros.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κομμώτριες σε πολυετές κομμωτήριο 
στη Γλυφάδα. Τηλ: 6972 200965.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες ως Μοντέλα για φωτογραφήσεις, 
με καλή εμφάνιση. Βιογραφικά με φωτογραφίες 
στο e-mail: adgety@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Κομμώτριας έμπειρη, από κομ-
μωτήριο στο Παγκράτι για part time απασχόληση. 
Τηλ: 210 7222032.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με πολύ καλή εμφάνιση, για 
φωτογραφήσεις εσωρούχων, καλσόν. Άμεση πλη-
ρωμή. Βιογραφικά με φωτογραφίες στο e-mail: 
adgety@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διαιτολόγοι για το τμήμα διατροφικής 
αγωγής στο αθλητικό κέντρο του δήμου Παλαιού 
Φαλήρου. Προϋπόθεση να διαθέτουν δελτίο πα-
ροχής υπηρεσιών. Δευτέρα - Παρασκευή. Ωράριο: 
16:30-20:30, τηλ: 210 9848730.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φυσιοθεραπευτές / Αισθητικοί από 
κέντρο για φυσιοθεραπευτικό μασάζ. Τηλ: 6979 
618657.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια πεπειραμένη για πιστολάκι και 
αντρικό κούρεμα για full time. Παρέχονται: μισθός 
και ΙΚΑ, άμεση πρόσληψη στο Χαλάνδρι. Τηλ: 215 
5401799, 6983 430356.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια με εμπειρία άνω των 10 
ετών, με γνώσεις κουρέματος, χτενίσματος και 
βαφής, για κομμωτήριο στην Καλλιθέα. 3 φορές 
την εβδομάδα. Τηλ: 6993 377001.

 

Καθαριότητα-Φύλαξη- 
Εξωτερικές Εργασίες-Διανομή
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για φύλαξη ατόμου στο Μενίδι, ή 
γύρω περιοχών. Τηλ: 6906 604267.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διανομείς σε χώρο εστίασης από ψη-
τοπωλείο στην Αγία Παρασκευή. Τηλ: 210 6002750.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για λάντζα εστιατορίου στη Βέ-
ροια για 12μηνη απασχόληση. Φωτογραφία και 
προϋπηρεσία επιθυμητά. Μισθός ανάλογος προ-
σόντων. Βιογραφικά στο e-mail: restaurantveroia@
hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μάγειρες Α’ και Γ’ και Λαντζιέρηδες, 
για εστιατόρια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλ: 
6971 505885, κος Στέλιος.

ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητεί Φύλακες, με άδεια security. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: ceo@
protectionplus.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως Εσωτερική στη Σαντορίνη 
για την οικιακή φροντίδα οικογένειας με 2 παιδιά. 

Απαραίτητη προϋπόθεση γνώσεις μαγειρικής. Τηλ: 
6973 280889.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Γηροκόμος, για 4ωρη πρωινή 
απασχόληση-φροντίδα ηλικιωμένης και κάποιες 
δουλειές σπιτιού. Περιοχή Αχαρνές. Τηλ: 6988 
087066, ώρες επικοινωνίας 14:00 και μετά.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Βοηθός Κουζίνας και Λάντζας. 
Παρέχεται διαμονή και διατροφή. Περιοχή εκτός 
Χανίων. Βιογραφικά στο e-mail: work.affairs@
hotmail.com, τηλ: 2821 503033, 6992 186229.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, να εργασθούν ως Προσω-
πικό Ασφαλείας στην Αθήνα. Απαραίτητη η άδεια 
security, απολυτήριο Γυμνασίου και δίπλωμα ΙΧ. 
Τηλ: 6985 802568.

ΖΗΤΟΥΝΑΙ Λαντζιέρηδες, για εστιατόρια στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης. Τηλ: 6971 505885, κος Στέλιος.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός, εμφανίσιμη με συστάσεις, κατά 
προτίμηση Εσωτερική, ζητείται για 3μελή οικογένεια. 
Τηλ: 210 6858022, 6941 480980.

ΑΤΟΜΟ ζητείται ως Εσωτερική Οικιακή Βοηθός. 
Κατά προτίμηση με δίπλωμα οδήγησης. Περιοχή 
Λουτράκι. Τηλ: 6951 583779.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Baby Sitter για 3 παιδιά, με συστάσεις, 
για απογεύματα. Ωράριο μετά τις 14:30 και κάποια 
βραδινά. Περιοχή Αγία Σοφία. Τηλ: 6971 753562.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα έμπειρη για κρύα κουζίνα και κα-
θαριότητα, από cafe - εστιατόριο στο Μπουρνάζι. 
Τηλ: 6988 413780.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ζητά νέα για λάντζα και παρασκευή 
σε σαλάτες στη Σαντορίνη. Τηλ: 22860 23736, 6944 
782108.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λαντζιέρης έμπειρος για 3-4 ημέρες, 
για βραδινή απασχόληση σε εστιατόριο στη Νέα 
Ερυθραία. Τηλ: 6997 804990.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εντυποδιανομή, από ψη-
τοπωλείο στη Νέα Σμύρνη. Τηλ: 210 9752222.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσοκόμα - Γηροκόμος με εμπειρία 
από γηροκομείο στην Αθήνα. Τηλ: 210 6459236, 
210 6465724.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως Εσωτερική - Οικιακή Βοηθός 
για ζευγάρι. Άμεση πρόσληψη. Νομός Αττικής. Τηλ: 
6936 079907.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για φροντίδα ατόμου με ειδικές 
ανάγκες. Περιοχές Κάλαμος και Ωρωπός. Τηλ: 
6936029336.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα να μιλάει Ελληνικά για φροντίδα 
ηλικιωμένης με άνοια και για τις οικιακές δουλειές 
ως Εσωτερική. Ένα ρεπό την εβδομάδα, 3 μήνες 
το καλοκαίρι εκτός Αθηνών. Ε-mail: achiliis13@
hotmail.com, τηλ: 6982 776331.

ΖΗΤOYNTAI Διανομείς για στελέχωση νέου ψητο-
πωλείου στο κέντρο Αθηνών. Τηλ: 6986 886074.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διανομείς γνώστες περιοχών: Γουδί, 
Ιλίσια, Καισαριανή, Ζωγράφου, Κολωνάκι και Αμπε-
λόκηποι για πλήρη ή μερική απασχόληση. Παρέχεται 
μισθός και ΙΚΑ. Τηλ: 210 7474200.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διανομείς για πλήρη απασχόληση, από 
κεντρικό ψητοπωλείο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. 
Τηλ: 210 6444969, 6945 234633.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Βοηθός Μάγειρα και λάντζα. 
Τηλ: 6947 448133.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως Εσωτερική για φροντίδα 
ηλικιωμένου παραπληγικού, διαβητικού κυρίου. 
Απαραίτητη γνώση ενέσιμης ινσουλίνης στη Νέα 
Φιλαδέλφεια. Τηλ: 210 2529052.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα - Καθαρίστρια, με γνώσεις 
Αγγλικών, σε ξενοδοχείο στο Αίγιο. Τηλ: 6980 
857584.

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ γνωστής αλυσίδας στο Περιστέ-
ρι, ζητά Πωλήτριες και Διανομείς. Βιογραφικά στο 
e-mail: georgopoulosoe@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρα και Λαντζιέρης, για εστιατόριο 
στου Φιλοπάππου. Τηλ: 6977 262447.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο Μεταξουργείο ζητά Καθαρίστρια για τα 
γραφεία της δύο φορές την εβδομάδα. Βιογραφικά 
στο e-mail: job@galaxynet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λαντζιέρα πεπειραμένη από εστιατόριο 
- catering στο Μαρούσι. Τηλ: 6936 923510.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για λάντζα από ψητοπωλείο στην 
Ιουλιανού. Τηλ: 210 8210990.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ζευγάρι για καθαριότητα και λάντζα από 
εστιατόριο στο Λυκαβηττό. Τηλ: 210 7210701.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Προσωπικό στον τομέα του καθα-
ρισμού και γενικών καθηκόντων σε ξενοδοχείο στη 
Γερμανία. Παρέχεται δωρεάν σίτιση και στέγαση. 
Τηλ: 6975 424000.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα έμπειροι Καθαριστές /τριες και 
Χειριστές Μηχανημάτων, από συνεργείο καθαρισμού 
για μόνιμα πόστα. Τηλ: 2315 525967.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά νέες, εμφανίσιμες 
άμεσα, για 6ωρη απασχόληση δωρεάν διανομής 
αναψυκτικού. Παρέχεται ημερομίσθιο και ασφάλιση. 
Τηλ: 210 9525311.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α κάτοικοι Χαλανδρίου, από σχολή 
μέσης εκπαίδευσης για διανομή εντύπων. Τηλ: 210 
6800335, ώρες επικοινωνίας: 15:00-21:00.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΑ. ΜΑΚ.: Ημέρες Σχεδιασμού Σταδιοδρομίας 2015
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει την υλοποίηση των 
Ημερών Σχεδιασμού Σταδιοδρομίας 2015 με τίτλο: «AdMiSSion iS PoSSiBLe ii».

Πού & Πότε: Οι Ημέρες Σχεδιασμού Σταδιοδρομίας θα πραγματοποιηθούν στις 9 και 10 Ιουλίου 
2015, 10:00-17:00, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους του Ιδρύματος, για τους τελειόφοι-
τους, απόφοιτους, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου.

Περιεχόμενο:
Κατά τη διάρκεια της διημερίδας θα πραγματοποιηθούν:
• Προγραμματισμένες συνεντεύξεις τελειόφοιτων και νέων αποφοίτων προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών κατευθύνσεων.
• Προβολές/Παρουσιάσεις εταιρικών προφίλ: «CINE CAREER».
• Ατομικές συναντήσεις αποτίμησης της εμπειρίας των συνεντεύξεων.
• Networking events

Σεμινάρια Προετοιμασίας:
Για την προετοιμασία της συμμετοχής σας στις Ημέρες Σχεδιασμού Σταδιοδρομίας, θα πραγ-
ματοποιηθούν σεμινάρια στις θεματικές της σύνταξης βιογραφικού σημειώματος και της συ-
νέντευξης επιλογής. 
Δηλώστε συμμετοχή στα σεμινάρια με τίτλο «Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος»
Τετάρτη 13 Μαΐου, 12:00-14:30: https://dasta.uom.gr/Career/Events/19064.html
Τετάρτη 27 Μαΐου 12:00-14:30: https://dasta.uom.gr/Career/Events/19065.html

Το προσεχές διάστημα θα αναρτηθούν, στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης (https://
dasta.uom.gr/Career/default.aspx), ανακοινώσεις για την υλοποίηση σεμιναρίων με τίτλο 
«Προετοιμασία για τη συνέντευξη επιλογής».

Εμπειρη καθοδήγηση για νέες επιχειρηματικές ιδέες
VΗ Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Πελοποννήσου, θα πραγματοποιήσει 
τον Οκτώβριο 2015, σειρά συναντήσεων φοιτητών του Ιδρύματος με επιβλέποντες μέντορες στο 
πλαίσιο της υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων (business plans). Η συγκεκριμένη δράση θα 
έχει σαν στόχο τη δημιουργία απτών παραδειγμάτων επιχειρηματικής δράσης.
Πιο συγκεκριμένα από τους φοιτητές που θα δηλώσουν συμμετοχή στη δράση και θα επιλεγούν, 
θα δημιουργηθούν ολιγομελείς ομάδες, με στόχο τη ζύμωση-σύλληψη και τελικά την υλοποίηση 
μιας επιχειρηματικής, ιδέας. Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσα από τη συνεχή καθοδήγηση από 
γνώστες και στελέχη της αγοράς, οι οποίοι θα κατευθύνουν τους φοιτητές στη σύλληψη ιδεών 
και την εκπόνηση ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων.

Ειδικότερα η δράση θα περιλαμβάνει έναν περιορισμένο αριθμό αρχικών συναντήσεων του συνό-
λου των φοιτητών με μέντορες, προκειμένου να αποκτήσουν γνώση του τρόπου δημιουργίας ενός 
επιχειρηματικού σχεδίου. Στη συνέχεια, οι φοιτητές θα χωριστούν σε ολιγομελείς ομάδες και θα 
προτείνουν ή θα αναλάβουν μία επιχειρηματική ιδέα, πάνω στην οποία θα ξεκινήσει η δημιουργία 
ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου. Θα πραγματοποιηθούν 4 δια ζώσης συναντήσεις & 
θα υπάρχει η δυνατότητα τηλεδιασκέψεων και ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τους μέντορες. Οι 
συναντήσεις αυτές θα πραγματοποιούνται ανά τακτά διαστήματα, όπου και θα παρουσιάζεται 
κάθε φορά η πρόοδος κάθε ομάδας και θα υπάρξει σχετική καθοδήγηση από τους μέντορες για 
τα αδύνατα σημεία του μέχρι τότε σχεδίου, αλλά και για τυχόν παραλείψεις, βελτιώσεις κ.λ.π.
Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην δράση, να 
δηλώσουν συμμετοχή μέχρι και 10/6/2015 επικοινωνώντας με το γραφείο της ΜΟΚΕ (γραφείο 
44, 27210 45345 / 45343). Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος. Θα τηρηθεί 
σειρά προτεραιότητας. Η δήλωση του κάθε φοιτητή πρέπει να είναι δεσμευτική για την ομαλή 
διεξαγωγή της δράσης.

Το Careers in white φέρνει στην Ελλάδα  
τους μεγαλύτερους εργοδότες του Ιατρικού κλάδου
Το Careers in white ανακοινώνει την έναρξη του 12ου κύκλου Ιατρικών Ημερών Καριέρας 
στην Ευρώπη. Οι μεγαλύτεροι εργοδότες του κλάδου θα παρευρεθούν σε 8 Ευρωπαϊκές 
χώρες, μεταξύ 1 Μαρτίου και 24 Μαΐου 2015. 

Στην Ελλάδα οι εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα στην:
• Αθήνα, 23 Μαΐου, ώρες 10:00-16:00, στο Electra Palace Hotel (Ν. Νικοδήμου 18-20, Πλάκα). 
• Θεσσσαλονίκη, 24 Μαΐου, ώρες 10:00-16:00, στο Electra Palace Hotel Thessaloniki (Πλ. 
Αριστοτέλους).

Το Careers in White είναι μια ιδέα που χτίστηκε από μια ομάδα νέων επιχειρηματιών από το 
2008. Η 12η σειρά εκδηλώσεων φέτος φέρνει, εκτός από τους κορυφαίους εργοδότες στον 
κλάδο, νέους εργοδότες που αναζητούν ειδικευόμενους και ειδικούς γιατρούς, νοσηλευτές, 
οδοντιάτρους, φυσιοθεραπευτές, φοιτητές, φαρμακοποιούς, ερευνητές και μαίες. Νοσοκομεία 
και ιδιωτικές κλινικές θα παρευρεθούν στην εκδήλωση για να έρθουν σε επαφή με τους 
υποψήφιους και να τους παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με το 
αντικείμενο των θέσεων εργασίας. Εκτός από την προσφορά ελκυστικών μισθών, οι εργοδότες 
παρέχουν επίσης μαθήματα γλώσσας και επαγγελματική καθοδήγηση.

Οι Ημέρες Καριέρας θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την 
Ιταλία, την Κροατία, την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα. Ο κύκλος θα κλείσει με τη 
διαδικτυακή εκδήλωση, Careers in White Virtual Fair, που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 
Ιουνίου έως της 15 Ιουλίου, στη διαδικτυακή πλατφόρμα της σελίδας του Careers in White. 

Η συμμετοχή στις εκδηλώσεις είναι εντελώς δωρεάν και καλό είναι οι υποψήφιοι να έχουν 
μαζί το βιογραφικό τους. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης: www.
careersinwhite.com

Δωρεάν σεμινάρια γερμανικής γλώσσας
Σεμινάρια γερμανικής γλώσσας με τίτλο «Γερμανικά στον αέρα» θα πραγματοποιηθούν στην 
Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Κωνσταντινουπόλεως, με εισηγήτριες τις φοιτήτριες γερμανικής 
φιλολογίας του Α.Π.Θ., Μελίνα Βούρη και Μαρία-Ειρήνη Θεοχάρη, οι οποίες συμμετέχουν 
εθελοντικά.

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε ενηλίκους οι οποίοι γνωρίζουν ήδη τη γερμανική γλώσσα και 
στοχεύουν στην εξάσκηση του προφορικού λόγου.

Οι συναντήσεις θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 13 Μαΐου θα πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία 
βάση, από τις 18:00 έως τις 19:30 και θα έχουν δίμηνη διάρκεια.

Η συμμετοχή δεν προϋποθέτει οικονομική επιβάρυνση, ωστόσο απαιτείται προεγγραφή, 
κατόπιν επικοινωνίας με τη βιβλιοθήκη.

Στοιχεία επικοινωνίας: Κωνσταντινουπόλεως 45, τηλ.: 2310 315100

Εργαστήρια τεχνολογίας για νέους έως 14 ετών
Τo Εργαστήριο Τεχνολογίας UTech Lab του Ιδρύματος Ευγενίδου ανακοινώνει ότι οργανώνει 
τον Μάιο μια σειρά από πρωτοποριακά εργαστήρια τεχνολογίας για νέους και νέες ηλικίας 
δέκα έως 14 ετών.

Τα εργαστήρια αφορούν, μεταξύ άλλων, τους τομείς των οπτικοακουστικών, της ρομποτικής, 
της τρισδιάστατης εκτύπωσης, της φωτογραφίας, της δημιουργίας κόμικ και της δημιουργίας 
ιστοσελίδων. Στόχος του εργαστηρίου είναι να προσφέρει ερεθίσματα και να εμπνεύσει τους 
νέους να πειραματιστούν με τις σύγχρονες τεχνολογίες, να καλλιεργήσει την κριτική τους 
σκέψη, να ενθαρρύνει την ενεργή και ομαδική εργασία, να τους βοηθήσει να αποκτήσουν 
δεξιότητες στα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και να γίνουν δημιουργικότεροι.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά η εγγραφή απαραίτητη. Για περισσότερες πληροφορίες, 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλ.: 210 9469694 ή να επισκεφθούν 
την ιστοσελίδα του UTech Lab. Οι κρατήσεις θέσεων πραγματοποιούνται ανάλογα με την 
διαθεσιμότητα.

Σπουδάζω με Υποτροφία από την equal Society
Ξεκινά o τέταρτος κύκλος του προγράμματος «Σπουδάζω με Υποτροφία» του Μη Κυβερνη-
τικού Οργανισμού, Equal Society. Αντικείμενο της δράσης, είναι η παροχή δωρεάν υποτροφι-
ών, πλήρους φοίτησης για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, σε νέους και νέες που 
αναζητούν το επόμενο ακαδημαϊκό τους βήμα. Σε μια περίοδο που τα όνειρα και τα σχέδια 
της νέας γενιάς για ένα μέλλον προόδου πλήττονται από τη σκληρή πραγματικότητα της 
οικονομικής κρίσης, το πρόγραμμα «Σπουδάζω με υποτροφία» έρχεται με στόχο να δώσει 
σε νέους με ικανότητες και ταλέντο, την πρόσβαση στην εκπαίδευση που τους αξίζει.

Μεταπτυχιακές Σπουδές
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Μία υποτροφία για το full time πρόγραμμα του MBA 
International Program.

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Θεσσαλονίκη)
Τέσσερις υποτροφίες από το σύνολο των σχολών του εκπαιδευτικού ιδρύματος επιλογής 
του υποψηφίου.
• Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών
• Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
• Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Μία υποτροφία για το ΜΔΕ Επιστήμη των Υπολογιστών

ALBA Graduate Business School at the American College of Greece
Τρείς υποτροφίες στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:
• MSc in International Business & Management
• MSc in Tourism Management
• MSc in Strategic HRM

Πανεπιστήμιο Πειραιώς - Κέντρο Ερευνών: Τρεις υποτροφίες στην κατεύθυνση του Project 
Management & Τρεις υποτροφίες στην κατεύθυνση του eBusiness and Social Media
Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά & Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Τρείς υποτροφίες MSc in Policies and 
Applied Methods for the Protection of the Environment
BCA College: Τρείς υποτροφίες επιλογής του υποψηφίου
Athens tech College: Μια υποτροφία για MSc in Management of Business, Innovation & 
Technology
iSt College: Μια υποτροφία σε μεταπτυχιακό επίπεδο της επιλογής του ωφελουμένου

Προπτυχιακές Σπουδές
ΒCA College: Μία υποτροφία επιλογής του υποψηφίου για όλο το διάστημα σπουδών
Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ: Τρεις υποτροφίες σε : Μαγειρική, Παιδαγωγικά, Μηχανολογία
Ι.Ι.Ε.Κ. ΣΒΙΕ: Μία υποτροφία επιλογής του υποψηφίου
Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ: Μια υποτροφία για Αθλητικός Συντάκτης

Διαδικασία συμμετοχής:
Κάθε υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει τη συμμετοχή του ακολουθώντας την 
διαδικασία συμπλήρωσης δύο αιτήσεων:
Η αίτηση των κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων της Equal Society. Κατεβάστε την από 
την ιστοσελίδα: spoudazo.equalsociety.gr
Η ακαδημαϊκή αίτηση του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος που σας ενδιαφέρει. Βρείτε την στους πίνα-
κες της ιστοσελίδας, δίπλα από το Ίδρυμα που προσφέρει την υποτροφία που σας ενδιαφέρει.
Οι δύο αιτήσεις πρέπει σε συνέχεια να αποσταλθούν ως συνημμένα στο e-mail: equalsociety 
scholarships@gmail.com
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ψυχαγωγια

Τα θεατρόπαιδα του Ο.Π.Α. μας ταξιδεύουν στο χρόνο
Τρεις σπουδαίοι άνθρωποι της τέχνης, ο 

Ιάκωβος Καμπανέλλης, ο Φιοντόρ Ντοστο-
γιέφσκι και ο Μπέρτολτ Μπρεχτ συναντώ-

νται μέσα από μια θεατρική παράσταση γεμάτη 
σάτιρα και κοινωνική κριτική. Το αποτέλεσμα 
μόνο ενδιαφέρον θα μπορούσε να είναι, αφού 
εμπλουτίζεται με παραγωγή πρωτότυπου κειμένου 
της σκηνοθέτη της παράστασης. Βρεθήκαμε με 
τη Θεοδοσία Βασιλείου, σκηνοθέτη της θεατρι-
κής ομάδας του Ο.Π.Α. και μας μίλησε για την 
παράσταση που γίνεται στο θέατρο της Σχολής 
Καλών Τεχνών την Τρίτη και Τετάρτη στις 21:00.

Πότε ξεκίνησε η θεατρική ομάδα του Ο.Π.Α.;
Η ομάδα άρχισε να επαναλειτουργεί το 1992. 

Έχουμε ένα δικό μας χώρο που μας τον παραχωρεί 
η ΑΣΣΟΕ και τις πρόβες μας τις πραγματοποιούμε 
σε αμφιθέατρο της ΑΣΣΟΕ που έχει και σκηνή. 
Όλα τα μέλη της ομάδας είναι φοιτητές από 
την ΑΣΣΟΕ. 

Στην αρχή της χρονιάς ξεκινάμε κάνοντας εργα-
στήρια για τα καινούρια μέλη, όπου τα παλιά μέλη 
της ομάδας αναλαμβάνουν τη διεξαγωγή τους 
και στην πορεία βρίσκουμε υποψήφιους, κυρίως 
εξωτερικούς συνεργάτες, είτε παλιότερα μέλη, τα 
οποία θέλουν να σκηνοθετήσουν. Περνάνε περίπου 
3 δοκιμαστικά εργαστήρια και έπειτα ψηφίζουμε 
στις ολομέλειες της ομάδας μας με ποιον πιστεύ-
ουμε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε καλύτερα 
με σκοπό σαφώς να βγει καλύτερο αποτέλεσμα. 
Αφού λοιπόν γίνουν όλα αυτά, το Δεκέμβριο 
χωριζόμαστε σε θιάσους και ξεκινάμε τις πρόβες 
για τις παραστάσεις που θα σηκώσουμε.

Αυτή τη στιγμή πόσες ομάδες υπάρχουν;
Φέτος έχουμε 3 θιάσους, όμως η ομάδα είναι 

πάντα μία, αυτό ποτέ δεν το ξεχνάμε. Ο ένας 
θίασος βοηθάει τον άλλο οποιαδήποτε στιγμή. 
Οι ομάδες μας συμμετέχουν στο TedxΑueb όπου 
παρουσιάζουμε δρώμενα και επίσης συμμετέχουμε 
στα Φεστιβάλ, είτε είναι της Ένωσης (Πανελλήνιος 
Σύλλογος Ερασιτεχνικού Φοιτητικού Θεάτρου), 
που παρεμπιπτόντως αυτή τη στιγμή που μιλάμε 
ταξιδεύει ο ένας θίασός μας στα Γιάννενα για να 
ανεβάσει το θεατρικό του, είτε είναι της Πανεπι-
στημιάδας στις Σέρρες. 

Οι ομάδες από πόσα άτομα αποτελούνται;
Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι δεν απορρί-

πτουμε κανέναν ο οποίος υποβάλει αίτηση για 
να ενταχθεί στην ομάδα μας. Το μοναδικό που 
αρκεί για εμάς, να αγαπάει και να θέλει να γνω-
ρίσει το θέατρο και ό,τι αυτό περιλαμβάνει. Είναι 
βασική μας αρχή ότι τα άτομα που θα θελήσουν 
να παίξουν θα μπουν σίγουρα σε κάποιο θίασο. 
Βέβαια έρχονται και άτομα που δεν είναι ψυχο-
λογικά έτοιμα να εκτεθούν επάνω στη σκηνή. 
Φέτος στο σύνολό της, η ομάδα έχει 47 άτομα 
και στο δικό μας έργο παίζουν 13 ερασιτέχνες 
ηθοποιοί-φοιτητές. 

Η ομάδα σας έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι 
θεατρική ομάδα σχολής στην οποία όμως 
βρίσκονται άτομα για πολλά χρόνια και η 
οποία λειτουργεί ανελλιπώς 23 χρόνια τώρα. 
Ποιο είναι το μυστικό αυτής της εύρυθμης 
λειτουργίας;
Αυτό συμβαίνει γιατί αγαπάμε αυτό που κάνου-

με. Το κάνουμε με μεράκι και πάθος και όχι σαν 
αγγαρεία. Σε όλο αυτό έχει ευθύνη και ο τρόπος 
που λειτουργούμε, καθώς είμαι μια αυτοδιαχειρι-
ζόμενη ομάδα, που κάθε χρόνο βγάζουμε πόστα 
για την καλύτερη λειτουργία της και σε αυτά τα 
πόστα φροντίζουμε να βάζουμε και καινούρια 
παιδιά για να μεταφέρεται η εμπειρία από τους 
πιο παλιούς. Έχουμε ολομέλειες που ψηφίζου-
με για όλα, από τα πάρτι που διοργανώνουμε 
μέχρι και την ανεύρεση θεάτρου. Ακόμα και τα 
έργα που σηκώνουμε είναι έπειτα από συνολική 
ψηφοφορία των μελών. Κάπως έτσι νιώθουν τα 
παιδιά, ότι είναι δική τους η ομάδα, ότι δεν είναι 

κάτι ξένο προς αυτούς. Σαφώς υπάρχουν και 
πιο παλιά μέλη που αν χρειαστούμε τη βοήθειά 
τους μας στηρίζουν ανά πάσα στιγμή.

Το έργο που ανεβάζετε πως προέκυψε;
Το έργο βασίζεται στο «Μεγάλο μας Τσίρκο» 

του Καμπανέλλη και περιλαμβάνει κομμάτια από 
το «Όνειρο ενός γελοίου» του Ντοστογιέφσκι 
και ένα κομμάτι από το «Αυτός που λέει ναι και 
αυτός που λέει όχι» του Μπρεχτ και όλα αυτά τα 
συνθέτω, ελπίζω επιτυχώς, με δική μου παρα-
γωγή πρωτότυπου κείμενου δημιουργώντας μια 
ενδιαφέρουσα διασκευή. Είναι τρία άτομα που 
έχουν δώσει πολύ τροφή για σκέψη μέσα από 
τα έργα τους. Δεν ήθελα να ανεβάσω αυτούσιο 
το έργο του Καμπανέλλη, γιατί τόσο η εποχή 
που γράφτηκε όσο και ο σκοπός του ήταν για 
να αφυπνίσει την κοινωνία. Έπρεπε απέναντι 
στη χούντα ο κόσμος να κινητοποιηθεί. Εμένα 
ο στόχος μου είναι να θίξω τα κακώς κείμενα 
του σήμερα, γι’ αυτό το λόγο το δεύτερο μέρος 
της παράστασης αφορά τη νεότερη ιστορία της 
Ελλάδας και καταπιάνεται από τη μεταπολίτευση 
μέχρι σήμερα. Πάλι με ένα σχετικά κωμικό τρόπο 
θίγουμε καταστάσεις της καθημερινότητάς μας ή 
καταστάσεις που ζήσαμε π.χ. τα Ίμια, το σκάνδα-
λο Κοσκωτά, το σκάνδαλο με τον Ζαχόπουλο, 
σαφώς όμως ποτέ δεν αναφέρουμε ονόματα, 
πάντα έμμεσα. Βέβαια ο κόσμος το αντιλαμ-
βάνεται και το βλέπουμε από τις αντιδράσεις 
τους και ιδιαίτερα από τους μεγαλύτερους που 
βλέπουν το έργο καθώς οι πιο μικροί δεν έχουν 
ζήσει τα περισσότερα.. Σε όλη τη διαδικασία με 
βοήθησαν και τα παιδιά κατά τη διάρκεια των 
προβών κάνοντας προσθήκες πάνω στο κείμενο. 

Οπότε μέσα από τρεις κορυφαίους στο είδος 
τους ανθρώπους (Καμπανέλλης, Ντοστογιέφ-
σκι, Μπρεχτ) οι οποίοι έχουν ένα ιδιαίτερο 
στίγμα συνθέτεις και ανεβάζεις ένα έργο. Τι 
μήνυμα θέλεις να περάσεις;
Θέλω να θίξω τα κακώς κείμενα της πραγμα-

τικότητάς μας. Είναι εντελώς διαφορετικό να πει 
κάποιος ότι γνωρίζω τι έχει συμβεί και διαφο-
ρετικό αν σου το φέρει κάποιος μπροστά σου. 
Συνήθως το συνειδητοποιούμε περισσότερο 
όταν κάποιος άλλος μας βάζει μπροστά στις 
ευθύνες μας, δίνοντάς μας να καταλάβουμε ότι 
όλοι συμβάλλαμε με άμεσο ή έμμεσο τρόπο 
στην οικονομική κρίση, ότι κανένας δεν ενδια-
φέρθηκε τι δάνεια έπαιρνε η Ελλάδα πως δανει-
ζότανε, που πήγαιναν τα λεφτά και τώρα πλέον 
αφού έγινε το μεγάλο μπαμ αναρωτιόμαστε τι 
γινότανε όλα αυτά τα χρόνια. Σαφώς θέλουμε 
να περάσουμε ένα πολιτικό μήνυμα, άλλωστε 
είναι πολιτική σάτιρα και είναι στη φύση του 
έργου. Πάντα όμως με έμμεσο τρόπο και χωρίς 
να αναφέρουμε ονόματα. 

Παρόλα αυτά αν και ανεβάζετε ένα έργο που ο 
κόσμος ανταποκρίνεται, έχετε δωρεάν είσοδο. 
Αυτό για πιο λόγο;
Όλες οι παραστάσεις μας είναι δωρεάν γιατί 

δεν έχουμε νομική μορφή. Αυτό θα σήμαινε ότι 
έχουμε νομική υπόσταση, θα έπρεπε να είχαμε 
τα δικά μας βιβλία και να έχουμε θεωρημένα 
εισιτήρια. Αυτό βέβαια είναι καλύτερα, γιατί 
θέλουμε ο κόσμος να έρχεται, το θέατρο και η 
τέχνη συνολικότερα να είναι ανοιχτή προς το κοινό 
και ειδικά αυτή την περίοδο που διανύουμε η 
ελεύθερη είσοδος είναι ιδιαίτερο πλεονέκτημα. 

Άλλωστε η τέχνη είναι είδος πρώτης ανάγκης 
και σχετίζεται άμεσα με την παιδεία μας. Πρέπει 
να έχουμε γνώσεις και να ερχόμαστε σε τριβή 
μαζί της για να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε 
ολοκληρωθεί λίγο περισσότερο ως άνθρωποι. 

Τι άλλο να περιμένουμε από εσάς;
Έρχονται οι άλλες 2 παραστάσεις των άλλων 

θιάσων, στις 15/05 ξεκινάει ο 2ος θίασος και 
θα διαρκέσει μέχρι τις 23/05, ο οποίος ανεβάζει 
«το Ξύπνημα της Άνοιξης» στο δημοτικό θέατρο 
Καλλιθέας που έχει κοινωνική αναφορά και ο 
3ος θίασος θα ανεβάσει την παράσταση «το 
Στέμμα της Γης» στις 24-26 και 28-31 Μαΐου στο 
θέατρο του 3ου Λυκείου Ν. Ιωνίας που είναι σε 
συγγραφή του σκηνοθέτη της ομάδας και έχει 
ιδιαίτερα το πολιτικό στοιχείο μέσα της. Όπως 
είπαμε ο ένας θίασος φθάνει στο Φεστιβάλ τη 
Ένωσης και τέλος εμείς παίζουμε στις 3 Ιουνίου 
στις Σέρρες στην Πανεπιστημιάδα όπου θα πάμε 
να ανεβάσουμε και εκεί το τσίρκο μας. 

Για ποιο λόγο να έρθει κάποιος να έρθει να 
δει το έργο σας;
Γιατί αν δε φοβάται να ακούσει αλήθειες, θα 

περάσει καλά αλλά θα φύγει και λίγο περισσό-
τερο συνειδητοποιημένος. Το λέω αυτό μέσα 
από συζητήσεις που έκανα με κόσμο που μου 
είπαν ότι τους έμειναν κομμάτια μέσα από την 
παράσταση για γεγονότα και καταστάσεις που 
πλέον έχουμε ξεχάσει. Δυστυχώς στην Ελλάδα 
ξεχνάμε εύκολα, έχουμε αδύναμη μνήμη, ξεχνάμε 
την ιστορία μας, ξεχνάμε τις παραδόσεις μας και 
τόσα πολλά πράγματα. Ξεχνάμε και αυτόν που 
μας ωφέλησε και αυτόν που μας έβλαψε. Μόνο 
όταν θίγεται έντονα το συμφέρον μας κάτι πάμε 
να θυμηθούμε. Το ότι έχουμε στην ελληνική 
κοινωνία ανθρώπους με ακραίες απόψεις, το 
ότι μας περιβάλλουν σήμερα ακραίες ιδεολο-
γίες, μου δείχνει ότι ο Έλληνας έχει ξεχάσει την 
ιστορία του. Έχει ξεχάσει τι έγινε στο δεύτερο 
παγκόσμιο και στον εμφύλιο. Στην παράστα-
ση όμως, στο τέλος έρχεται η κάθαρση καθώς 
οι θεατές οικειοποιούνται τις καταστάσεις που 
συμβαίνουν καθημερινά ή έχουν συμβεί ήδη 
γύρω μας. Ταυτίζονται με το απρόσωπο και έτσι 
μπαίνουμε καλύτερα στη θέση του διπλανού 
μας. Όλη αυτή η διαδικασία ελπίζω τελικά να 
μας κινητοποιεί όλους και σαφώς να βάζει σε 
μια δράση όχι σε παθητική θέση.

Απόστολος Ζαβιτσάνος
Δημοσιογραφική Τεκμηρίωση,  

skywalker.gr

Συνεντευξη
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4 Δήμος Αθηναίων
Τηλέφωνο: 210 5210637  
E-mail: koin.ergasia@cityofathens.gr

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών  
Δήμου Αχαρνών
Διεύθυνση: Φιλαδελφείας & Μπόσδα.
Τηλ: 210 2415543

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Δήμου  
Αγίου Δημητρίου
Διεύθυνση: Αγ. Δημητρίου 55.
Τηλ: 210 9761680

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Δήμου  
Αργυρούπολης
Διεύθυνση: Κρήτης & Σπετσών 3.
Τηλ: 210 9956956, 210 9955671

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Δήμου Βούλας
Διεύθυνση: Ζέφυρου 2.
Τηλ: 210 8995423

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Δήμου Δάφνης
Διεύθυνση: Βύρωνος 65.
Τηλ: 210 9700300

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών  
Δήμου Κηφισίας
Διεύθυνση: Διονύσου 73 & Γορτυνίας.
Τηλ: 210 8019931

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Δήμου  
Λυκόβρυσης
Διεύθυνση: Ριμίνι 10
Τηλ: 210 2852945

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Δήμου  
Μαρκοπούλου 
Διεύθυνση: Πλ. Δ. Σωτηρίου 1.
Τηλ: 22990 20149

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Δήμου  
Μεταμόρφωσης
Διεύθυνση: Γκινοσάτη 86 & Πλαστήρα.
Τηλ: 210 2831133

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Δήμου  
Νέας Μάκρης
Διεύθυνση: Λ. Μαραθώνος 196, 19006. 
Τηλ: 22940 58921, 22940 58923

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Δήμου  
Υμηττού
Διεύθυνση: Υψηλάντου 5. Τηλ. 210 9704923

4 Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγείας  
Βύρωνα-Καισαριανής
Διεύθυνση: Δήλου 14, Καισαριανή.
Tηλ: 210 7640111, 210 7644705,  
210 7662247

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου
Διεύθυνση: Πλούτωνος 19 και Ηφαίστου, 
Περιστέρι.
Τηλ: 210 5756226, 210 5756401,  
210 5756664

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χαλανδρίου
Διεύθυνση: Μεσογείων και Ζαλόγγου 6,  
Αγ. Παρασκευή.
Τηλ: 210 6015079, 210 6016030

4 Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας  
Παγκρατίου Τμήμα Ενηλίκων
Διεύθυνση: Φερεκύδου 5, Παγκράτι.
Τηλ: 210 7016611

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αθηνών -  
Υπηρεσία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Ενηλίκων

Διεύθυνση: Ιουλιανού 18 και Μαυροματαίων, 
Aθήνα. Τηλ: 210 8210222

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αιγάλεω
Διεύθυνση: Σούτσου 4 - Πλατεία Δαβάκη, 
Αιγάλεω. Τηλ: 210 5449898

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Πειραιά
Διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 15, Πειραιάς.
Τηλ: 210 4170546

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Δραπετσώνας - 
Κερατσινίου
Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου και  
Ανδριανού 1, Δραπετσώνα.
Τηλ: 210 4630100, 210 4630134

4 Τμήμα Ψυχιατρικής Εφήβων και Νέων
Διεύθυνση: Μεσογείων 154.
Τηλ: 210 7480901

4 Κέντρο Ψυχοκοινωνικής  
Υποστήριξης Βοτανικού

Διεύθυνση: Ελασιδών 30 και  
Κωνσταντινουπόλεως, Βοτανικός.
Τηλ: 210 3424024

4 Κέντρα Ψυχολογικής και Κοινωνικής 
Υποστήριξης Μακροχρόνια ανέργων
Διεύθ.: Παπαναστασίου 22, Αιγάλεω
Διεύθ.: Αλκαμένους 8 & Χαρίσσης, Αθήνα  
Διεύθ.: Ζωσιμάδων 11 & Ελευθερίου  
Βενιζέλου, Πειραιάς. Τηλ: 210 8224674

4 Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 
Ζεφυρίου
Διεύθυνση: Εθν. Μακαρίου 2, Ζεφύρι.
Τηλ: 210 2682685, 210 2684194

4 Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης
Λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα έως  
Παρασκευή και ώρα 8.30 π.μ. έως 14.30 μ.μ. 
σε νέο χώρο επί της οδού Αλεξιουπόλεως 27, 
Αργυρούπολη στον Α΄ όροφο.  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 9961973.

4 Δήμος Ιλίου Αττικής
Διεύθυνση: Νέστορος 101, 131 22 Ίλιον,  
(2ος όροφος). Τηλέφωνα: 213 2030015,  
-016, -017, -018, -019, -029. 
Fax: 210 2696 898 - 
e-mail: koinoniki@ilion.gr 

4 Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής
Διεύθυνση: Ξενοφώντος 10.  
Τηλ - fax: 210 9754035, 210 9768565. 
E-mail: dadkoinyp@yahoo.gr

4 Δήμος Αγίων Αναργύρων Αττικής 
Το γραφείο της Κοινωνικής Υπηρεσίας  
λειτουργεί καθημερινά και παρέχει  
τις υπηρεσίες του δωρεάν σε δημότες και 
κατοίκους του Δήμου Αγίων Αναργύρων. 
Διεύθυνση: Χίου & Καλύμνου 
Τηλ./Fax: 210 2690852

4 Δήμος Αλίμου Αττικής
Διεύθυνση: Τσουκανέλη 7.  
Τηλ.: 210 9883140 - 210 9853580.  
Fax: 210 9853580. Ώρες εξυπηρέτησης  
του κοινού: 9:00 έως 14:00 μ.μ.

4 Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 2793916,  
210 2777198, 210 2723675.

4 Δήμος Κορυδαλλού Αττικής
Διεύθυνση: Ξενοφώντος 5 & Πελοπίδα,  
τ.κ. 18120, Κορυδαλλός.  
Τηλ.: 210 4963917. Fax: 210 4970518.

4Δήμος Ζωγράφου Αττικής-ΣΚΟ  
(Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογενειών)
Διεύθυνση: Ι. Μαράτου & Ευρυνόμης.  
Τηλ: 210 7793622, 210 7488382.

4 Δήμος Ζωγράφου Αττικής-Κέντρο  
Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής 
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
Διεύθυνση: Ανακρέοντος 60, τ.κ. 157 71, 
Ζωγράφου. Τηλ: 210 7473328 -9.

4 Δήμος Πεντέλης
Επικοινωνία κάθε Δευτέρα, Τετάρτη,  
Παρασκευή στα τηλέφωνα: 213 2140538 
ώρες 8:00 - 15:00, Τρίτη, Πέμπτη στα  
τηλέ-φωνα: 213 2140621, ώρες 8:00-15:00.

4 Δήμος Ηρακλείου Αττικής -  
Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης
Διεύθυνση: Στ. Καραγιώργη 2, 1ος όροφος. 
Τηλ.: 213 2000272

4 Δήμος Ηρακλείου Αττικής - Εργαστήριο 
Ψυχολογικής Συμβουλευτικής φοιτητών
Λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 
10:00 π.μ. έως 4:00 μ.μ. Τηλ: 210 7277553 
και 210 7277554.

4 Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 
Δήμου Αμαρουσίου
Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9, Μαρούσι  
Τ.Κ. 15124. Τηλ.: 213 2031923 -924.  
Fax: 213 2031938, e-mail: kpsy@maroussi.gr. 
Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 
8:00 έως 15:00.

4 Τμήμα Ψυχολoγικής Υποστήριξης  
Δήμου Ηλιούπολης
Τηλ: 210 9970053 -055.  
Καθημερινά: 9.00 π.μ.-2.00 μ.μ.

4 Συμβουλευτική και Ψυχολογική  
Υποστήριξη Δήμος Περιστερίου
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5747888  
(Δευτέρα & Τρίτη από 09:00-14:00) 

4 Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης  
Δήμου Ηρακλείου Αττικής
Διεύθυνση: Σαλαμίνος & Ελευσινίων.  
Τηλ.: 210 2840899

4 Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αιγάλεω
Διεύθυνση: Ιερά Οδός 364 & Κάλβου,  
Αιγάλεω. Τηλ: 213 2044800 - 210 5314771 - 
210 5315667 - 210 5315668.

Κέντρα ψυχολογικής & συμβουλευτικής υποστήριξης           σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη & υπόλοιπη Ελλάδα
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4 Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης  
Δήμου Αχαρνών
Διεύθυνση: Πλατεία Αγίου Νικολάου 2  
(Παλαιό Δημαρχείο), Αχαρναί.  
Τηλ.: 210 - 2445778, 2403182.

4 Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας  
Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου
Διεύθυνση: Κοραή 51, 1ος όροφος,  
Τ.Κ. 18345, Μοσχάτο. Τηλ.: 210 9418655.  
Ώρες εξυπηρέτησης: Δευτέρα - Παρασκευή: 
09:00 - 15:00

4 Γραφείο Υποστήριξης 
Δήμου Παλλήνης
Διεύθυνση: Ιθάκης 12 - 1ος όροφος  
(Δημαρχείο Γέρακα). Ώρες Λειτουργίας  
08.00 - 15.00 καθημερινά. Τηλέφωνο  
Κοινωνικής Υπηρεσίες & Ψυχολογικής  
Υποστήριξης: 210 6604659, 210 6604720.

4 Κέντρο Ημέρας «Γαλήνη»
Διεύθυνση: Γ. Παπανίκα 43-45, Αχαρναί.
Τηλ: 210 2478830

4 Διεπιστημονικό Κέντρο Ψυχολικής  
και Θεραπευτικής Υποστήριξης  
του Δήμου Καλλιθέας
Διεύθυνση: Αθηνάς 67, Καλλιθέα. 
Τηλ.: 211 7157423, 
e-mail: diepistimoniko@yahoo.com

4 Δήμος Πάτρας
Διεύθυνση: Γούναρη 76. Τηλ: 2610 390961, 
390975. Υπεύθυνη: Ολγα Δημητροπούλου

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Πάτρας
Διεύθυνση: Επιδαύρου 8 Αγιά - Πάτρα 
Τηλ: 2610-439569

4 Ψυχολογική Υποστήριξη  
στο Δήμο Θεσσαλονίκης
Η ψυχολογική στήριξη ασκείται 
από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, 
κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, 
στα τηλέφωνα: 2310 509040, 509038 
(Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας 
των Φύλων). Οι συναντήσεις θα 
πραγματοποιούνται στο χώρο  
του Πνευματικού Κέντρου «Πορτοκαλιάν» 
(Σπάρτης 6Α, περιοχή Ευζώνων).

4 Γραφείο Συμβουλευτικής - Ψυχολογικής 
Υποστήριξης Δήμου Καλαμαριάς
Τηλ: 2313 314505 -508.

4 Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης  
Δήμου Ωραιοκάστρου
Το κέντρο στεγάζεται στον όροφο του κτιρίου 
«Παύλος Μελάς», στο Παλαιόκαστρο  
(γωνία Καραϊσκάκη και Μακεδονικού  
Αγώνα). Η ψυχολόγος του Κέντρου δέχεται 
κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή,  
από τις 9.00 έως τις 14.00.  
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 
2310 809370 και 2313 304068.

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κεντρικού Τομέα 
Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Τσιμισκή και Κομνηνών 15
Τηλ: 2310 270036, 2310 268841

4 Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Δυτικού Τομέα 
Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Πατρ. Γρηγορίου Ε΄4,  
Αμπελόκηποι. Τηλ: 2310 726918

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βορειοδυτικού 
Τομέα Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Στ. Παπαδοπούλου 20, Συκιές.
Τηλ: 2310 629159, 2310 629310

4 Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Καυτατζόγλου 36 και Παπάφη.
Τηλ: 2310 845130-1, 2310 845900

4 Δήμος Θέρμης Θεσσαλονίκη-Γραφείο 
Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών 
Υπηρεσιών
Διεύθυνση: Ταβάκη 28, 1ος όροφος.  
Ημέρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή. 
Ώρες λειτουργίας: 08:00-16:00.  

Τηλέφωνο και fax: 2310 466691

4 Δήμος Παύλου Μελά-Θεσσαλονίκη
Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε 
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  
στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής  
του Δήμου Παύλου Μελά Λήμνου 2  
και Στ. Καζαντζίδη 56430 Σταυρούπολη
Τηλ: 2310 020179, 2310 020193.  
Fax: 2310 020191

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αλεξανδρούπολης
Διεύθυνση: Δήμητρας 19  
(Παλαιό Νοσοκομείο, 3 ος όροφος),  
Αλεξανδρούπολη.
Τηλ: 25510-20287, 25210-25845

4 Δήμος Κορδελιό Ευόσμου
Το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης  
του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου  
στεγάζεται επί της οδού Πυθαγόρα  
και Μαβίλη γωνία. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 
2310 558505, 2310 558506.

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Σερρών
Διεύθυνση: Ιπποκράτους 9 Ηλιούπολη,  
Σέρρες. Τηλ: 23210-51230

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Καβάλας
Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 10 Άγιος Λουκάς, 
Καβάλα. Τηλ: 2510-246233, 25210-243992, 
25510-246443

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων
Διεύθυνση: Βαλαωρίτου 35, Ιωάννινα. 
Τηλ: 26510-74227, 38919

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κατερίνης
Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 102, Κατερίνη.
Τηλ: 23510-20020, 23510-29655

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βόλου
Διεύθυνση: Νικοτσάρα 20, Βόλος. Τηλ: 
24210-36811, 24210-32431, 24210-31551

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Λάρισας
Διεύθυνση: Δημοκρατίας 119 Νεάπολη,  

Λάρισα. Τηλ: 2410-611002-3

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χαλκίδας
Διεύθυνση: Τσιριγώτη 29 Α, Χαλκίδα.
Τηλ: 22210-75991-3

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Τρίπολης
Διεύθυνση: Τσακοπούλου 2, Τρίπολη. 
Τηλ: 2710-232048

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χανίων
Διεύθυνση: Κροκιδά 25, Χανιά. 
Τηλ: 28210- 51364

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας  
Ηρακλείου Κρήτης
Διεύθυνση: Σπιναλλόγγας 1 Ηράκλειο. 
Τηλ: 2810-276441, 224256

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Σάμου
Διεύθυνση: Πλατεία Γρηγορίου 
Αυξεντίου, Σάμος. Τηλ: 22730-80953, 
22730-80060
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. Γραμμές υποστήριξης
4 Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη - 
Τηλ.: 1034

4 Χαμόγελο του Παιδιού - Τηλ.:1056

4 Αν είστε γονιός ή εκπαιδευτικός -  
Τηλ.: 801 801 1177

4 Αν είσαι παιδί ή έφηβος -  
Τηλ.: 116 111

4 Κέντρο Κακοποιημένης Γυναίκας -  
Τηλ.: 210 5235318  
και 210 4112091 - 9 π.μ. - 6 μ.μ.  
Τηλ.: 210 3220900 - 6 μ.μ. - 10 μ.μ.

4 Γραμμή κατά της Οικογενειακής Βίας 
"ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ" - Τηλ.: 800 1188881, 
210 7786800. Πανελλαδική Γραμμή Άμεσης 
Βοήθειας από σταθερό χωρίς χρέωση.

4 Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών 
Πανεπιστημίου Αθηνών -  
Τηλέφωνο: 210 7277553 και 210 7277554  
Γραμμή Άμεσης Βοήθειας.

4 Υπηρεσία Συμβούλου Ψυχικής Υγείας  
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών -  
Τηλ.: 210 8203239

4 Συμβουλευτικό Κέντρο Πανεπιστημίου 
Πειραιά - Τηλ.: 210 4142042 και 210 
4142043 για επικοινωνία με φοιτητές.

4 Γραμμής SoS Αιγινητείου -  
Τηλ.: 210 7222333

4 Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής 
Βοήθειας (Ε.Κ.Κ.Α.) - Τηλέφωνο: 197 
Γραμμή Άμεσης Βοήθειας του Εθνικού 
Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

4 Γραμμή Μαζί για το Παιδί - Τηλ.: 115 25

4 Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας  
του Παιδιού και του Εφήβου - Γραμμή -  
σύνδεσμος για γονείς -  
Τηλ.: 801 8011177

4 Μονάδα Επείγουσας Τηλεφωνικής 
Βοήθειας - Τηλ.: 210 7222333

4 Κέντρο "Έλλη Λαμπέτη" Ελληνική 
Εταιρεία Μαστολογίας -  
Τηλ.: 210 7773112

4 ΟΚΑΝΑ - Οργανισμός Καταπολέμησης 
Ναρκωτικών - Γραμμή SOS: 1031

4 Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 
για Καρκινοπαθείς - Τηλ.: 210 6464598

4 Ανακουφιστική Συμπονετική 

Παρηγορητική Αγωγή Σωματείο 
"ΑΓΑΠΑΝ" για καρκινοπαθείς -  
Τηλ.: 210 7291079

4 Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης 
Ενηλίκων -  
Τηλ.: 116 123

4 Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων 
ατόμων (ΚΕΘΕΑ) -  
Τηλ. 210 3300058, 210 3820833

4 Μονάδα Απεξάρτησης Τοξικομανών  
& Αλκοολικών 18 & άνω -  
Τηλ.: 210 3617089

4 Γραμμή για τον Τζόγο -  
Τηλ.: 800 1110401

4 Συνήγορος του Παιδιού -  
Τηλ.: 210 7289703

4 Ξενώνας Κακοποιημένων Γυναικών - 
Τηλ.: 210 5244657

4 Silver Alert Hellas - Γραμμή Ζωής - 
Γραμμή για καταγγελίες κακοποίησης 
- ψυχολογική υποστήριξη και αναγγελία 
απώλειας ηλικιωμένων - Τηλ.: 1065

4 Συμβουλευτική Γραμμή Σεξουαλικής 
Υγείας -  
Τηλ.: 210 7797979

4 Γραμμή για το Αλτσχάιμερ -  
Τηλ.: 210 3303678

4 Γιατροί SoS -Τηλ.: 1016

4 hoMed - Τηλ.: 1144

4 Γιατροί κατ’ οίκον - Τηλ.: 1151

4 Κέντρο Επιχειρήσεων ΚΕΕΛΠΝΟ -
Τηλ.: 210 5212000, 210 5212054

4 Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία -  
Τηλ.: 210 6401200, 210 6456713-15

4 Εθνική γραμμή υποστήριξης  
ανθρώπων που εμπλέκονται  
με τον καρκίνο -  
Τηλ.: 1069

4 Ανώνυμοι Ναρκομανείς -
Tηλ.: 210 3474777

4 Ανώνυμοι Αλκοολικοί -  
Τηλ.: 210 5220416, 210 4224142

4 Ενιαία Ευρωπαϊκή Γραμμή  
για την Εξαφάνιση των Παιδιών -  
Τηλ.: 116000

4 Ανοιχτή γραμμή απεξάρτησης ΙΑΣΩΝ -
Τηλ.: 210 8656600

4 Γραμμή για εξάρτηση από τυχερά 
παιχνίδια - Τηλ.: 800111-0401

4«Γραμμή Ελπίδας» της Αντικαρκινικής 
Εταιρείας - Τηλ.: 210 3802800

4 Γραμμή Βοήθειας για θέματα AidS 
(Νοσοκ. Συγγρού) - Τηλ.: 210 7222222

4 Κέντρο Aμεσης Ψυχολογικής 
Υποστήριξης - Τηλ.: 210 8840712

4 Μονάδα Απεξάρτησης  
του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής - 
Τηλ.: 210 3617089

4 Ανοιχτή γραμμή οικογενειακής 
συμβουλευτικής & θεραπείας -  
Τηλ.: 210 5234737

4 Ανοιχτή γραμμή εφήβων και νέων -
Τηλ.: 210 3638833

4 Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων 
Ατόμων (ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ) -  
Τηλ.: 1145 

4 ΑΡΣΙΣ -Υποστήριξη νέων (έως 25 
ετών) που αντιμετωπίζουν προβλήματα 
αποκλεισμού - 
Τηλ.: 210 8259880, 2310 526150,  
2310 552813, 24210 23110

4 Γραμμή βοήθειας της Ελληνικής 
Εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ  
και Συγγενών Διαταραχών -  
Τηλ.: 2310 909000

4 Κέντρο Πρόληψης ΕΛΠΙΔΑ - 
Τηλ.: 2310 442044, 2310 442044

4 Δωρεάν ψυχολογική στήριξη  
παιδιών, εφήβων και οικογενειών,  
που η ζωή τους ανατρέπεται λόγω  
των απωλειών που έχουν βιώσει -  
Τηλ.: 2310 510010

4 Κέντρο Συμβουλευτικής και 
Ψυχολογικής Υποστήριξης του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης -
Τηλ.: 2310 992643-21.

4 Η γραμμή SoS - Τηλ.: 15900 

4 Γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης  
της ΙΘΑΚΗΣ -
Τηλ.: 2310 515150
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Ενότητες συνεδρίου: 
✓ Panel 1 
«Η αρχιτεκτονική του εργασιακού τοπίου  
στην Ελλάδα»

✓ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας 
«Η σημασία των social media  
στην πρόσληψη προσωπικού»

✓ Panel 2 
«HR Community: Υπηρετώντας  
την Ελληνική Επιχειρηματικότητα»

✓ Προβολή βίντεο 
«Proud to be HR» 
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