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

25.000 Αντίτυπα

183 θέσεις εργασίας για Υπαλλήλους Γραφείου σελ. 16-17, 20

Ενδιαφέροντα & Χρήσιμα
σελ. 3

Στελέχη Επιχειρήσεων, 
Λογιστές

σελ. 4

Προγραμματιστές
σελ. 6

Γραφίστες, 
Promotion- Merchandisers, 
Εμποροϋπάλληλοι,  
Στελέχη Πωλήσεων

σελ. 8

Ιατροί 
σελ. 10

Νοσηλευτές,  
Εκπαίδευση, 
Μηχανικοί Πωλήσεων,  
Τεχνίτες, Τεχνικοί,  
Μηχανικοί, Εστίαση

σελ. 12-13

Τουρισμός
σελ. 14

Αισθητικοί
σελ. 18

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

2.257
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Σας ενδιαφέρουν!

ΧΡΗΣΙΜΑi

ΤΡΙΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

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

ΤΡΙΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20152

Διαρκή σημεία παραλαβής εφημερίδας:

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

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

Εκδότης: Δημήτρης Φυντάνης

Αρχισυντάκτρια: Άννα Βενιέρη

Διευθυντής πωλήσεων: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

Υπεύθυνη αγγελιών: Ελένη Κούτσικου

Υποδοχή αγγελιών: Μάγδα Ζουπαντή

Υποδοχή μικρών αγγελιών: Αθανάσιος Λογαράς

Υπεύθυνος διαφημίσεων: Γιάννης Σοϊλεμές

Υποδοχή διαφημίσεων: Ελισάβετ Καλαρούτη

Διευθύντρια marketing: Ελένη Ροκά

Διαδικτυακό marketing: Αθανασία Τσουκαλά

Διαδικτυακή έρευνα: Γεωργία Κωνσταντίνου

Κοινωνική διασύνδεση: Αρτίνα Γκέτση

Οριζόντια δικτύωση: Ιωάννα Παπαγγελή

Συντονισμός ύλης: Ελευθερία Βενιζέλου

Επιμέλεια δομής: Έλενα Κεντάρχου

Επιμέλεια κειμένων: Βάσω Καδά

Διόρθωση κειμένων: Ειρήνη Μήτση

Καταχώρηση κειμένων: Μαρία Γκούνη

Υπεύθυνη ροής αγγελιών: Γεωργία Παναγιώταρου

Οικονομικός διευθυντής: Νεκτάριος Κολλάρος

Λογιστήριο: Παναγιώτης Τριάντης

Υπεύθυνη διεκπεραίωσης: Κορνέλια Καραγιαννίδου

Βοηθός διεκπεραίωσης: Γωγώ Δίγκα

Διευθυντής δημιουργικού: Στέλιος Σπανουδάκης

Υπεύθυνη δημιουργικού: Γεωργία Κούσκουρη

Ατελιέ: Φερενίκη Κουτσούμπα

Υπεύθυνη χορηγιών: Κέλλυ Μπαντή

Δημοσιογραφική τεκμηρίωση: Αποστόλης Ζαβιτσάνος

Τεχνική υποστήριξη: Κώστας Τσουράκης

Διανομή: Fast Messengers Ε.Π.Ε.

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

Εκτύπωση: Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.

Υπεύθυνη διανομής: Μαριάννα Μάρκου

Σύβουλοι έκδοσης:  Ειρήνη Τσικνιά-Αριστέα Δημητρούση

 ΑΤΤΙΚΗ
•  Άγ. Ανάργυροι - Καματερό,  

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

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου
•  Αγία Βαρβάρα, Δημαρχείο  

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

Παντοπωλείο - Γραφείο Διαμεσολάβησης
•  Αθήνα, Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο Ιεράς 

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

Μετσόβιο Πολυτεχνείο
•  Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικό & 

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

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

(Γραφείο υποστήριξης απασχόλησης)
•  Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη Φιλοσοφικής 

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

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

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

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

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

& Κοινωνικής Υποστήριξης  

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

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

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

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

Κοινωνικής Μέριμνας
•  Ζωγράφου, Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο
• Ζωγράφου, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ηλιούπολη, Δημαρχείο  

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

Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Ηλιούπολη, Κοινωνικό Φαρμακείο 

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

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

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Κερατσίνι - Δραπετσώνα,  

Βιβλιοθήκη Αμφιάλης

•  Κερατσίνι - Δραπετσώνα,  
Βιβλιοθήκη Ευγενείας

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

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

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

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

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

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

 ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
• Αμπελόκηποι, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Αταλάντη, Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη
• Αταλάντη, Δημαρχείο
• Αυλώνα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Βέροια, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Βόλος, Δημαρχείο
• Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη Νέας Ιωνίας
•  Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη  

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

& Τουρισμού
•  Δομοκός, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ερέτρια Ευβοίας, Αγροτικός Σύλλογος
• Εύβοια, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ψαχνών
• Εύβοια, ΚΕΠ Πισσώνα
• Εύβοια, ΚΕΠ Βασιλικό
• Εύβοια, ΚΕΠ Διρφύων - Μεσσαπίων
• Εύοσμος, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Θερμαϊκός, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Θεσσαλονίκη, ΑΤΕΙ
• Θεσσαλονίκη, Δημαρχείο
• Θεσσαλονίκη, City College
• Θεσσαλονίκη, Dei College
• Θεσσαλονίκη, ΙΕΚ Ξυνή
• Θεσσαλονίκη, Metropolitan College
• Θεσσαλονίκη, ΙΕΚ Παστέρ
• Θεσσαλονίκη, ΙΕΚ Δέλτα
• Θεσσαλονίκη, New York College
•  Θεσσαλονίκη, ΠΑ.ΜΑΚ.  

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

Πολυτεχνικής
•  Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ. Κυλικείο 

Φυσικομαθηματικού
•  Θεσσαλονίκη, Καφωδείο Ελληνικό
•  Θεσσαλονίκη, Αστόρια Ελληνικό
•  Θεσσαλονίκη, Πρώτο Πάτωμα
•  Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας 

Υποδοχής Αστέγων
•  Θεσσαλονίκη, Κέντρο Υποστήριξης Νέων
•  Θεσσαλονίκη, Μ.Κ.Ο. Άρσις
•  Θεσσαλονίκη, Δημαρχείο
•  Θεσσαλονίκη, ΚΕΘΕΑ Προμηθέας
•  Θεσσαλονίκη, Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Θεσσαλιώτιδα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Θήβα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ιτέα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ιωάννινα, Γραφείο Διασύνδεσης,  

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

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

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

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Κρήτη (Άγιος Νικόλαος), Κουνδούρειος  

Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Κως, Anko Academy
• Λάρισα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Λειβανάτες, Δημαρχείο
•   Λιβαδειά, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Μηχανιώνα, Δημοτική  

Βιβλιοθήκη Θερμαϊκού
• Νάξος, Δημαρχείο
• Νάουσα, Δημαρχείο
•  Ναύπακτος, Παπαχαραλάμπειος,  

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

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

πληροφόρησης ΕΑΠ
• Πρέβεζα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Πυλαία, Αμερικάνικο Κολέγιο 

Θεσσαλονίκης
• Ρόδος, Δημαρχείο
• Σάμος, Δημαρχείο
• Σάμος, ΚΕΠ
• Σαμοθράκη, Δημαρχείο
• Σέρρες, Δημαρχείο 
•  Σίνδος, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
• Σκόπελος, Δημαρχείο 
• Τήνος, Δημαρχείο
•  Τούμπα, Βιβλιοθήκη Άνω Τούμπας
• Χαλκίδα, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Χαλκίδα, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Kαθενών
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Πάρκο Βούρκου
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Πλατανιώτη 1 & Δούνα
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Δροσιάς
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Αυλίδας
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Νέα Αρτάκη
•  Χαριλάου, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ωραιόκαστρο, ICBS Business College

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

Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής εφημερίδας:

Αιγίου Αγρινίου

Καβάλας

Συνεργασίες - Ένθετα:

Άρτας Αιτωλοακαρνανίας

• Μετρό - Ελληνικό

• Μετρό - Δάφνη

• Μετρό - Συγγρού - Φιξ

• Μετρό - Ευαγγελισμός

• Μετρό - Μέγαρο Μουσικής

• Μετρό - Αμπελόκηποι

• Μετρό - Κατεχάκη

• Μετρό - Εθνική Άμυνα

• Μετρό - Δουκ. Πλακεντίας

• Μετρό - Αττική

• Μετρό - Άγιος Αντώνιος

• Μετρό - Αιγάλεω

• Η.Σ.Α.Π. - Μαρούσι

• Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο

• Η.Σ.Α.Π. - Νέα Ιωνία

• Η.Σ.Α.Π. - Πετράλωνα

• Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα

• Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτι-
κών Προγραμμάτων (ΤΕΕΠ) του Α.Π.Θ. 
ασχολείται με όλα τα προγράμματα που 
περιλαμβάνει το Erasmus+ τα οποία χρη-
ματοδοτούνται και ελέγχονται από το 
ΙΚΥ και ακολουθούν τις βασικές αρχές 
και προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής (Ε.Ε.).

Το Erasmus+ είναι νέο πρόγραμμα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, 
την κατάρτιση, τη νεολαία. Συνδυάζει όλα 
τα σημερινά προγράμματα της Ε.Ε. για την 
εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία:
• ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δια Βίου 
Μάθησης (LLP) (Erasmus, Leonardo da 
Vinci, Comenius, Grundtvig)
• το πρόγραμμα «Νεολαία σε Δράση»
• πέντε προγράμματα διεθνούς συνερ-
γασίας (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, 
Edulink και τα προγράμματα συνεργασίας 
με τις βιομηχανικές χώρες).
Δεν καταργεί κανένα, αλλά τα αναβαθμίζει.

Το ΤΕΕΠ είναι υπεύθυνο για τα πα-
ρακάτω:
• Μετακίνηση φοιτητών για Σπουδές
• Μετακίνηση φοιτητών για Πρακτική 
Άσκηση
• Μετακίνηση ακαδημαϊκού προσωπικού 
για διδασκαλία και ερευνητικούς σκοπούς 
• Μετακίνηση διοικητικού και ακαδημα-
ϊκού προσωπικού για κατάρτιση
• Εντατικά προγράμματα διδασκαλίας 
σύντομης διάρκειας
• Θεματικά Δίκτυα

Ευθύνη του ΤΕΕΠ είναι η εφαρμογή του:
1. Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς 
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων 
(ECTS) 
2. Παραρτήματος Διπλώματος (DS) , η 
σχετική πιστοποίηση (DS Label) έχει απο-
νεμηθεί στο ΑΠΘ για την περίοδο 2012-15

Το Τμήμα υποστηρίζεται από την Επι-
τροπή Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προ-
γραμμάτων. Το ΤΕΕΠ δίνει τη δυνατότητα 
σε φοιτητές να κάνουν για ένα διάστημα 
πρακτική άσκηση σε έναν δημόσιο ή 
ιδιωτικό φορέα μιας άλλης ευρωπαϊκής 
χώρας και να:
1. εξοικειωθούν με την ευρωπαϊκή αγορά 
εργασίας
2. αναπτύξουν συγκεκριμένες δεξιότητες
3. μάθουν καλύτερα μια ξένη γλώσσα
4. συγκροτήσουν μια σαφέστερη εικόνα 
για την οικονομική και κοινωνική δομή 
μιας ξένης χώρας
5. αποκτήσουν πολύτιμη επαγγελματική 
εμπειρία

Φοιτητές όλων των βαθμίδων που είναι 
εγγεγραμμένοι στο ΑΠΘ ή που μετακινή-
θηκαν για σπουδές ή για πρακτική άσκηση 
κατά το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση, 
μπορούν να μετακινηθούν στο Erasmus 
+ για μια περίοδο μετακίνησης μέχρι το 
ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά κύκλο 
σπουδών σε επιχειρήσεις, ερευνητικά κέ-
ντρα ή και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Οι φοιτητές μπορούν να εργασθούν:
• στο πλαίσιο του οργανογράμματος του 
φορέα υποδοχής
• με συγκεκριμένα καθήκοντα
• με συγκεκριμένους όρους εργασίας
• με στόχο την παραγωγή συγκε κριμέ
νων αποτελεσμάτων για το φορέα υπο
δοχής χωρίς φυσικά να τους αφαιρεί-
ται η δυνατότητα να αξιοποιήσουν την 
εμπειρία της πρακτικής άσκησης για να 
υποστηρίξουν και να εμπλουτίσουν τις 
επιστημονικές τους δραστηριότητες.

Το ΤΕΕΠ μέσω ενημερωτικών εκδη-
λώσεων προσπαθεί να βοηθήσει τους 
εξερχομένους φοιτητές σε όλα τα βή-
ματά τους, από την υποβολή αίτησης 
και επιλογής τους, μέχρι την επάνοδο 
και αναγνώριση του φόρτου εργασίας 
τους στην αλλοδαπή. Ουσιαστικά τους 
βοηθάει να αποκτήσουν προϋπηρεσία 
και να βρουν δουλειά βάσει αυτής.

Καθηγήτρια Μαρία Λαζαρίδου
Πρόεδρος της Επιτροπής ΤΕΕΠ 

Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών  
Προγραμμάτων - Αριστοτέλειο  

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Απλά πράγματα που μπορεί-
τε να αποφύγετε για να είστε 
περισσότερο αποτελεσματικοί

1Έλλειψη δικτύωσης: Οι 
αγγελίες που δημοσιεύ-

ονται στο Internet και τις 
εφημερίδες αντιπροσωπεύ-
ουν μικρό σχετικά ποσοστό 
των πραγματικών διαθέσιμων 
θέσεων εργασίας. Η δικτύω-
ση είτε μέσω γνωριμιών, είτε 
ηλεκτρονικά (κυρίως μέσω 
LinkedIn) είναι ιδιαίτερα ση-
μαντική και χρήσιμη.

2Συνηθισμένο βιογραφικό: 
Το βιογραφικό σημείωμα 

θα πρέπει να αποτελεί έναν 
παράγοντα διαφοροποίησης 
σε σχέση με τους άλλους υπο-
ψήφιους, αλλά και να προ-
βάλλει σωστά τα προσόντα 
και την εμπειρία σας. Τόσο 
το περιεχόμενο, όσο και η 
εμφάνιση είναι σημαντικά.

3Λάθη και ψέματα στο βι-
ογραφικό: Ορθογραφικά, 

γραμματικά και συντακτικά 
λάθη δεν έχουν θέση στο 
βιογραφικό σας. Δίνουν μία 

άσχημη εικόνα για εσάς και 
μπορούν να ακυρώσουν τα 
περισσότερα θετικά σας ση-
μεία, ιδιαίτερα σε μία τόσο 
ανταγωνιστική αγορά εργασί-
ας, με πολλούς υποψήφιους. 
Επίσης, η έλλειψη ειλικρίνει-
ας, μπορεί να σας στερήσει 
περισσότερο από μία θέση 
εργασίας: Την εικόνα σας ως 

επαγγελματία.

4Ελλιπής προετοιμασία για 
τη συνέντευξη: Η έρευνα 

για την εταιρεία είναι σημα-
ντική, ώστε να ξέρετε που 
πηγαίνετε και να δείξετε ότι 
γνωρίζετε την εταιρεία και 
ενδιαφέρεστε για τη θέση. 
Ψάξτε πληροφορίες και ειδή-
σεις για την εταιρεία και δείξτε 

στη διάρκεια της συνέντευξης 
ότι ενδιαφερθήκατε.

5Αργοπορία στη συνέντευ-
ξη: Σε κάθε επαγγελματική 

συνάντηση, το να είναι κανείς 
στην ώρα του είναι σημα-
ντικό, στη συνέντευξη όμως 
η αργοπορία θα εκληφθεί 
πιθανότατα ως αδιαφορία και 
έλλειψη επαγγελματισμού, 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται για 
τον υποψήφιο.

6Απουσία ερωτήσεων στη 
συνέντευξη: Αν δεν έχετε 

ερωτήσεις για το συνεντευ-
κτή, μπορεί να δώσετε την 
εντύπωση ότι σας ενδιαφέρει 
γενικά μία θέση και όχι η συ-
γκεκριμένη θέση και εταιρεία 
και αυτό είναι κάτι που δεν 
αρέσει στους εργοδότες.

Προετοιμαστείτε, κάντε 
ερωτήσεις και θα δείξετε ότι 
ξεχωρίζετε και ενδιαφέρεστε 
πραγματικά.

Θεόδωρος  
Παναγιωτόπουλος 

Σύμβουλος Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

www.humanvalue.cο

Το πρόγραμμα ERASMUS+ σχετίζεται  
με την ανεργία και την προϋπηρεσία;

Έξι λάθη που πρέπει να αποφύγετε κατά την αναζήτηση εργασίας

➤  Δωρεάν εκμάθηση ηλεκτρονικών 
υπολογιστών στη Θεσσαλονίκη.  
Η Διεύθυνση Βιβλιοθηκών του Δήμου 
Θεσσαλονίκης διευρύνοντας τις δράσεις 
της με τη βοήθεια των συμπολιτών 
παρέχει δωρεάν υπηρεσίες στους 
δημότες της πόλης. Σε αυτό το πλαίσιο 
λοιπόν επιθυμούμε να δημιουργήσουμε 
τμήματα εκμάθησης ηλεκτρονικών 
υπολογιστών στις Δημοτικές Βιβλιοθήκες 
με την εθελοντική προσφορά φοιτητών, 
αποφοίτων, μεταπτυχιακών φοιτητών  
ή καθηγητών του αντίστοιχου τμήματος.
Τα μαθήματα απευθύνονται  
σε ενήλικες, αρχάριους ή 
προχωρημένους. Για οποιαδήποτε 
διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε 
με την κα Κουτρολίκου στο τηλ: 6980 
886595. Οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε 
να στείλετε μήνυμα με τα στοιχεία σας 
(όνομα, επίθετο, έτος σπουδών, 
τηλέφωνα, email και επίπεδο 
ενδιαφέροντος (αρχαρίων  
ή προχωρημένων) στο e-mail:  
c.koutrolikou@thessaloniki.gr

➤  Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθήνα. 
Λένε ότι αν προσπαθήσεις να δεις,  
να ανακαλύψεις την πόλη που ζεις  
με τα μάτια και την κουλτούρα ενός 
τουρίστα, η πόλη σου θα σε εκπλήξει. 
Αυτό αποδεικνύουν και οι επιτυχημένες 
ξεναγήσεις που πραγματοποιεί  
στην Αθήνα ο Οργανισμός Πολιτισμού, 
Αθλητισμού & Νεολαίας του δήμου  
σε συνεργασία με το Σωματείο 
Διπλωματούχων Ξεναγών.  
Οι ξεναγήσεις, που έγιναν αγαπημένη 
συνήθεια και μας έμαθαν σημαντικά 
μυστικά της πόλης, επιστρέφουν  
απο 4/1/2015 έως 28/3/2015.  
Για τη συμμετοχή στις ξεναγήσεις  
είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής 
στο 210 3313038 (κα. Ε. Βαλκανά -  
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, Δευτέρα 
- Παρασκευή από 10.00 - 13.00).  
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά 
προτεραιότητας. Σε περίπτωση 
κακοκαιρίας οι ξεναγήσεις  
στους εξωτερικούς χώρους  
δε θα πραγματοποιούνται. 

➤  Δήμος Θεσσαλονίκης: Σεμινάρια 
συμβουλευτικής γυναικών. Σειρά 
συμβουλευτικών σεμιναρίων  
που απευθύνονται σε γυναίκες  
θα ξεκινήσουν μέσα στον Ιανουάριο  
του 2015 στις Περιφερειακές 
βιβλιοθήκες Ορέστου,  
Κωνσταντινουπόλεως και Τριανδρίας. 
Το πρόγραμμα προβλέπεται  
να επεκταθεί σταδιακά σε όλες  
τις Περιφερειακές βιβλιοθήκες  
του Δήμου Θεσσαλονίκης. Τα σεμινάρια 
με γενικό τίτλο «Ομάδα αφύπνισης 
γυναικών» θα συντονίζει η ψυχολόγος 
Χαρά Βλαχοδήμου, που συμμετέχει 
εθελοντικά και θα έχουν δίμηνη διάρκεια. 
Η συμμετοχή δεν προϋποθέτει 
οικονομική επιβάρυνση, ωστόσο 
απαιτείται προεγγραφή, κατόπιν 
επικοινωνίας με τις συγκεκριμένες 
βιβλιοθήκες. Το πρόγραμμα των 
σεμιναρίων διαμορφώνεται ως εξής: 
Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Ορέστου 
Χαλκιδικής και Ορέστου 33, τηλ:  
2310 852384. Κάθε Τετάρτη 10:00 
- 11:00 (έναρξη 21/01/2015) 
Περιφερειακή Βιβλιοθήκη 
Κωνσταντινουπόλεως. 
Κωνσταντινουπόλεως 45, τηλ:  
2310 315100. Κάθε Πέμπτη 14:00 - 
16:00 (έναρξη 22/01/2015). 
Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Τριανδρίας 
«Ιωάννης Διαμαντής». Αμοργού 29, 
τηλ:2310 921660. Κάθε Παρασκευή 
10:00 - 12:00 (έναρξη 23/01/2015).



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

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η ανώνυμη ελληνική εταιρία γενικών ασφαλειών 
“Η ΕΘΝΙΚΗ” η μεγαλύτερη εταιρία παροχής ασφαλι-
στικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, ανταποκρινόμενη 
στις αλλαγές που επιτάσσει το σύγχρονο και διαρκώς 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον, αναβαθμίζει τις εσωτερικές 
δομές της και αναζητά 2 ικανούς και δημιουργικούς 
συνεργάτες που θα υποστηρίξουν το έργο της διεύ-
θυνσης πληροφορικής, με την ειδικότητα του:

Υπεύθυνου Έργου
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ / ΑΕΙ κατεύθυνσης μηχανικού  
πληροφορικής 
•Άριστη γνώση λογισμικού MS Project & MS Office 
•Πιστοποίηση PMP (project management 
professional) επιθυμητή 
•Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 
2 ετών 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Οργανωτικές και διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Δυναμισμός, ευελιξία και προσήλωση  
στο αποτέλεσμα 
•Επιθυμητή η εμπειρία σε ασφαλιστική εταιρία  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλή-
ρες βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: prosopiko@insurance.nbg.gr. Θα ληφθούν 
υπόψη μόνο τα βιογραφικά που καλύπτουν τις 
απαιτήσεις της θέσης. Όλες οι υποψηφιότητες θα 
αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Η KSM Human Resources Ελλάς δημιουργήθηκε 
με σκοπό την κάλυψη των μόνιμων ή προσωρινών 
αναγκών των εταιρειών σε ανθρώπινο δυναμικό. 
Λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, σέβεται 
τον εργαζόμενο και προστατεύει τον επιχειρηματία.
Πελάτης: Μεγάλη εταιρία στο χώρο των προϊόντων 
αισθητικής και υγείας αναζητά Συνεργάτες στην Αθήνα.
Κύριες αρμοδιότητες 
•Εύρεση και ανάπτυξη νέων πελατών. 
•Πωλήσεις door to door. 
•Συνάντηση με υποψήφιους πελάτες και διερεύνηση 
των αναγκών τους. 
•Παρουσίαση επιλογών, σύμφωνα με τις ανάγκες 
των πελατών  
Προσόντα 
•Ηλικία 25 - 40 ετών. 
•Φιλοδοξία, εξωστρέφεια και επιχειρηματική  
νοοτροπία 
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ - αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα 
και διάθεση για δημιουργική εργασία.  
Παροχές 
•Ελκυστικό πακέτο αμοιβών 
•Διαρκής εξάσκηση σε τεχνικές επικοινωνίας  
και πωλήσεων

Αποστολή βιογραφικών μέσω του link: http://www.
ksmhr.gr/submit-cv. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται 
απόλυτα εμπιστευτικές.

Aventia Ltd is a new vibrant and constantly growing 
Greek company active in the solar energy sector. We 
are currently looking for enthusiastic multilingual:

Sales Executives

With vision and desire for progress to assist us 
develop our international business.

Core duties 
•International product sales and negotiation with 
business partners 
•Build long lasting relations with customers  
in order to ensure repeat sales 
•Maintenance of client database and preparation 
of sales report and forecast 
•Company representation in various international 
marketing events  
Εducation & skills 
•Bachelor’s degree in engineering, economics, 
business administration or similar 
•Previous B2B sales experience 
•Thorough knowledge of Microsoft Office 
•Excellent knowledge of English & Greek plus  
of minimum one more European language 
•Proactivity and high moral and business ethics 
•Ability to develop and maintain relationships with 
new or existing business partners. 
•Ability to identify and exploit new business 
opportunities 

We offer 
•A motivational remuneration package 
•The exciting opportunity to join us in our 
International marketing activities 
•Training by leading professionals on various 
topics related to the position that will allow you 
to acquire invaluable professional knowledge on 
international sales

If you believe that you are qualified, with an International 
business network in the solar sector, (preferred but not 
mandatory) wish to become a member of a very dynamic 
team of first class professionals and part of a company 
with International orientation that will substantially 
boost your career, we will be happy to receive your 
details at the following e-mail: hr@aventiasolar.com

 
Μεγάλη εμπορική εταιρία που δραστηριοποιείται στο 
χώρο ηλεκτρολογικού υλικού ζητά έναν:

Product Manager

Αναφερόμενος στο γενικό διευθυντή θα είναι υπεύθυνος 
για την υποστήριξη των πωλητών, την παρακολούθηση 
του ανταγωνισμού & των τιμών, τη στοχοθέτηση ανά 
κανάλι, τη δημιουργία ενημερωτικού υλικού καθώς 
και για την προβολή της εταιρίας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία 30 - 40 ετών. 
•Πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού απαραίτητο ΑΕΙ 
ή ΤΕΙ. 
•Αγγλικά καλά & καλή χρήση Η/Υ. 
•Τουλάχιστον 4-6 χρόνια πείρα σε ανάλογη θέση 
στον χώρο των βιομηχανικών ειδών 
•Παρέχεται καλό πακέτο αποδοχών και δυνατότητα 
εξέλιξης.

Παρακαλούμε προωθήστε το βιογραφικό σας σημεί-
ωμα αναγράφοντας τον κωδικό P.M./ΑΜ στο e-mail: 
alamrop@gmail.com

Η εταιρία διαχείρισης ξενοδοχείων  Lamway Hotel 
Management Group, επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό του:

Marketing Associate

Αρμοδιότητες: 
•Υλοποίηση και παρακολούθηση marketing plan 
της εταιρείας 
•Διαχείριση των διάφορων θεμάτων προβολής 
της επιχείρησης 
•Διαχείριση του site της εταιρείας, των ξενοδοχείων 
καθώς και των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης 
•Δημιουργία newsletter και δελτίων τύπου 
•Αναγνώριση ευκαιριών και ανάπτυξη νέων 
στρατηγικών προώθησης 
•Ανάπτυξη διαδικτυακών/online στρατηγικών  
σε συνεργασία με το τμήμα πωλήσεων  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης 
marketing ή/και διοίκησης επιχειρήσεων 
•Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών 
•Ηλικία μέχρι 35 ετών 
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office) 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστος χειριστής των social media και γνώστης 
της χρησιμοποίησης τους για σκοπούς marketing 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Οργανωτικό πνεύμα, υπευθυνότητα, ομαδικότητα 
και ευελιξία

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα με μία φωτογραφία, 
στη διεύθυνση: marketing@lamway.gr

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

Υπεύθυνο Διοίκησης  
Έργου - Project Manager 

(κωδ. PM1)
Αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση του κύκλου ζωής των έργων  
από το αρχικό σχεδιασμό μέχρι την ολοκλήρωση 
•Στενή συνεργασία με πελάτη, εσωτερική ομάδα 
μηχανικών και εξωτερικών συνεργατών 
•Ανάπτυξη και διατήρηση βασικών εγγράφων  
του έργου, όπως προδιαγραφές έργου, ελέγχου 
κόστους, χρονοδιάγραμμα κλπ 
•Διαχείριση ρίσκου και κινδύνων έργου  
Υποχρεωτικά προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ κατεύθυνσης μηχανικού 
•Πιστοποίηση PMP (project management 
professional) 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση λογισμικού ΜS Project & ΜS 
Office 
•Οργανωτικές και διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Δυναμισμός, ευελιξία και προσήλωση  
στο αποτέλεσμα 

•Ευχάριστη προσωπικότητα και επαγγελματική 
συμπεριφορά 
•Γνώση νομοθεσίας κτιρίων (νέος ΝΟΚ κλπ) 
•Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση  
τουλάχιστον πέντε ετών   
Επιθυμητά προσόντα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών οικον.  
κατεύθυνσης 
•Πιστοποίηση PMI-PBA (PMI Professional  
in Business Analysis) 
•Πιστοποίηση PMI-RMP (PMI Risk Management 
Professional) 
•Πολύ καλή γνώση Γερμανικών  
Προσφέρουμε: 
•Αμοιβή  
•Εκπαίδευση  
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ευχάριστο περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν 
βιογραφικό με τον κωδικό ένδειξης PM1 στο 
e-mail: HR@ZEB.GR

 
Το Athens Lotus Hotel στην Αθήνα, ζητά να προσλάβει:

Hotel Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής τουριστικών επιχειρήσεων 
Ελλάδος ή εξωτερικού 
•Απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία - προϋπηρεσία 
σε ξενοδοχεία πρώτης κατηγορίας 
•Ικανότητες οργάνωσης και διοίκησης 
•Άριστη γνώση τουλάχιστον δύο ξένων γλώσσων 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Ικανότητες στον τομέα των πωλήσεων  
και των δημοσίων σχέσεων 
•Δυναμική εξωστρεφής προσωπικότητα με ομαδικό 
πνεύμα 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Απαραίτητες συστάσεις  
Προαιρετικά προσόντα: 
•Γνώση Ermis Windows 
•Γνώση extranets channels και channel manager 
 
Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρεία μας 
προσφέρει: 
•Αποδοχές ανάλογες προσόντων και bonus 
•Μόνιμη εργασία 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας

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

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Build your career with a company that is making 
an impact on a global scale!

If you are seeking a stimulating career in a revolutionizing 
industry, join the company who is leading the crusade 
of the energy revolution. RECOM Corporation, the 
global leader in solar modules, offers incredible 
opportunity to ambitious, motivated individuals 
seeking a rewarding work environment. The diverse, 
multinational company is comprised of highly-skilled 
professionals who possess expert knowledge and 
extensive experience in their fields.

RECOM stands at the forefront of the Solar Energy 
industry and has established corporate branches 
in 8 countries. In all of its operations, the company 
maintains ‘best workplace practices’ and upholds 
the highest ethical standards. RECOM is an equal 
opportunity employer who prides itself for its diverse 
background and has developed its work force based 
solely on skill and expertise.

Description of role: RECOM Corporation is currently 
seeking an Accounting Professional to provide 
assistance to the accounting department of the 
Athens branch office. The selected candidate will 
possess knowledge of bookkeeping practices & 
regulations, and will be able to manage day-to-day 
finance activities. He/she must be extremely organized 
and detail-oriented, so as to effectively complete 
deadlines in a fast-paced environment.

Key responsibilities: 
•Prepare commercial invoices, billing, delivery  
notes, packing lists, credit notes, and other  
accounting documentation 
•Manage daily bookkeeping, credit/debit card 
transactions, and managing petty cash of office 
•Manage various company bank accounts with 
various currency requirements 
•Reconcile bank statements & finance accounts, 
and assist in preparing the weekly/monthly 
reporting for executive management 
•Perform credit control, including accounts 
payable/receivable follow up 
•Confirm accuracy and process vendor & supplier 

invoicing, expense forms, and payment requests  
in a timely manner 
•Assist department regarding declaration of Tax 
& VAT duties 
•Monitor all expenses concerning the customs 
clearance of goods 
•Management of new customer contracts, 
files, data entry, and routing of new customer 
documents to appropriate company personnel  
Desired skills & experience: 
•Bachelor’s degree in accounting or finance; 
Master’s degree is considered an asset 
•Minimum 5year related work 
experience, preferably in a fast paced 
international entrepreneurial environment 
•Maximum organizational skills and the ability  
to prioritize multiple competing tasks seamlessly 
and with excellent attention to detail 
•Excellent command of invoicing-billing 
procedures 
•In depth knowledge of WHB (warehouse Book), 
Entersoft, and Kefalaio 
•Must be extremely proficient in Microsoft 
Outlook, Word, Excel and PowerPoint 
•High level of ethics, integrity and reliability,  
so as to handle matters confidentiality  
and manage sensitive data and information 
•Maximum organizational skills, attention  
to detail, and the ability to multi-task in order  
to meet simultaneous deadlines

Outstanding verbal and written communication skills 
in the English language; additional languages are 
considered assets. Our expectations for selected 
candidates are high because we only deliver the best to 
our clients. Professionals fitting the abovementioned 
description, may forward their CVs to: cv@recom.gr. 
For more information visit www.recom-solar.com

Από την εταιρία Πλαστικά - Κ. Κοτρώνης Α.Β.Ε.Ε., 
μία δυναμικά αναπτυσσόμενη βιομηχανία, η οποία δρα-
στηριοποιείται στον κλάδο της πλαστικής συσκευασίας 
τροφίμων, ζητείται: 

Στέλεχος Λογιστηρίου 
(Ναύπακτος)

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Προετοιμασία & διεκπεραίωση φορολογικών  
και ασφαλιστικών υποχρεώσεων της επιχείρησης 
•Τιμολόγηση, καταχώρηση παραστατικών  
και ενημέρωση λογιστικών καταστάσεων 
•Έλεγχος και συμφωνία των εταιρικών  
λογαριασμών (πελάτες, προμηθευτές, τράπεζες) 
•Ενημέρωση του συστήματος διαχείρισης  
πληροφοριών της επιχείρησης σχετικά  
με τους συμφωνηθέντες όρους συνεργασίας  
με νέους & υφιστάμενους πελάτες 
και παρακολούθηση της τήρησής τους  
σε συνεργασία με το τμήμα πωλήσεων.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο A.E.I. / Α.Τ.Ε.Ι., ιδανικά με κατεύθυνση 
λογιστικής  
•Δύο χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση,  
με εμπειρία σε Βιβλία Γ΄ κατηγορίας επιθυμητή 
•Εξοικείωση με τις αρχές γενικής λογιστικής  
και άριστη γνώση του ΕΓΛΣ 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ, Excel & λογιστικών 
προγραμμάτων 
•Οργανωτικές & επικοινωνιακές ικανότητες,  
ομαδικότητα 
•Υπευθυνότητα, ακρίβεια και προσοχή  
στη λεπτομέρεια 
•Συνεχές ενδιαφέρον και ενημέρωση για αλλαγές 
στη φορολογική νομοθεσία 
•Εχεμύθεια 
•Ηλικία έως 35 ετών  
Η εταιρία παρέχει: 
•Άριστες συνθήκες & φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση, δυνατότητες εξέλιξης 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν 
τις προϋποθέσεις να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
hr@kotronis-plastics.gr

Ο όμιλος ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗ που βρίσκεται 
στην Κω, ζητά να προσλάβει άμεσα για 12μηνη 
απασχόληση:

Cost Controller  
για το Τμήμα Αγορών & Προμηθειών

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
•Απόφοιτος σχολής οικονομικής ή τουριστικής 
κατεύθυνσης 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε μεγάλη εται-
ρεία τροφοδοσίας, μεγάλη αλυσίδα super market ή 
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μεγάλη ξενοδοχειακή επιχείρηση 
•Γνώση λειτουργίας αποθηκών 
•Γνώση προγράμματος Soft One ή άλλου  
παρόμοιου 
•Άριστη γνώση Η/Υ και MS Office 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και άριστη  
επαγγελματική συμπεριφορά 
•Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα  
υπό συνθήκες πίεσης

Αρμοδιότητες: Έρευνα αγοράς σε συνεργασία με 
τον διευθυντή του τμήματος, επικοινωνία με τους 
προμηθευτές βάσει των οδηγιών του διευθυντή του 
τμήματος, έλεγχος παραγγελιών, έλεγχος τιμολογίων, 
παρακολούθηση κόστους/εσόδων, έκδοση οικονομι-
κών αποτελεσμάτων, μηνιαίες απογραφές, ενημέρωση 
εντύπων του τμήματος και τήρηση των διαδικασιών.

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

Join the leader in online forex trading FXCM Hellas 
is now seeking a motivated and enthusiastic person 
for the position of:

Account Executive 

Key responsibilities 
•Assist in driving the sales for FXCM’s Retail 
products and services 
•Contact, mainly by phone, potential clients who 
have shown their interest in our products/services 
(no cold calling) 
•Perform sales daily tasks such as logging calls, 
chats and correspondences 
•Discuss the benefits of our trading platform  
and the FX market with prospective clients 
•Other duties as assigned  
Qualifications 
•Must have a bachelor’s degree, preferably  
in finance or economics 
•1 - 2 years of sales experience is a plus 
•Must have strong writing skills and can speak 
persuasively and clearly in Greek and English 
•Be able to think quickly and problem-solve  
in real-time 
•Strong interest and passion for financial markets 
and international affairs 
•Team -player with excellent interpersonal skills  
Our offer 
•Dynamic and friendly environment where you will 
be able to showcase your skills and enthusiasm 
•Challenging responsibilities and career 
development opportunity 
•A full time job with attractive salary with 
compensations that rewards your performance
Who we are: FXCM is a leader in the rapidly expanding 
field of online currency trading services for retail and 
institutional traders. The firm operates out of offices 
in New York, Plano, San Francisco, London, Paris, 
Hong Kong, Milan, Berlin, Athens, Tokyo and Sydney. 
With substantial operations around the world, FXCM 
currently has over 174,000 live accounts trading via 
trading platforms offered by FXCM from over 180 
different countries. FXCM, a profitable and stable 
company, registered in NYSE, has a proven track 
record of reliability and success. Additional information 
can be found at www.fxcm.com / www.fxcm.gr. FXCM 
HELLAS is the Greek division of Forex Capital Markets 
LTD. We offer complete FOREX services to our clients, 
promoting one of the most successful FOREX and 
CFD trading platforms in the world.
Send your CV to the following e-mail:  
ekollia@stentorgroup.com

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 
•Άριστη γνώση ασφαλιστικής και εργατικής  
νομοθεσίας 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση MS Office 

•Τουλάχιστον 1-3 έτη προηγούμενη εμπειρία  
σε αντίστοιχη θέση  
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.

Βοηθός Λογιστή

Zητείται για τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας.    
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
kimon@danairesort.com

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Η ανώνυμη ελληνική εταιρία γενικών ασφαλειών 
“Η ΕΘΝΙΚΗ” η μεγαλύτερη εταιρία παροχής ασφαλι-
στικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, ανταποκρινόμενη 
στις αλλαγές που επιτάσσει το σύγχρονο και διαρκώς 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον, αναβαθμίζει τις εσωτε-
ρικές δομές της και αναζητά ικανούς και δημιουργι-
κούς συνεργάτες που θα υποστηρίξουν το έργο της 
διεύθυνσης πληροφορικής, με την ειδικότητα του:

Database Administrator

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ / ΑΕΙ κατεύθυνσης μηχανικού  
πληροφορικής 
•Άριστη γνώση βάσεων δεδομένων Oracle,  
MS-SQL 
•Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση  
τουλάχιστον 3 ετών 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Δυναμισμός, ευελιξία και προσήλωση  
στο αποτέλεσμα 
•Επιθυμητή η εμπειρία σε ασφαλιστική εταιρία  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλή-
ρες βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση: prosopiko@insurance.nbg.gr. Θα ληφθούν υπόψη 
μόνο τα βιογραφικά που καλύπτουν τις απαιτήσεις 
της θέσης. Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπι-
σθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Software Competitiveness International (SOFT COM 
INTERNATIONAL), is a rapidly growing company, 
specializing in software research & development and 
information & communications technologies services, 
located in Athens, and headquartered in Crete. The 
skills, the experience and the methodologies of the 
company and its experts, most of them with a long 
presence and a high recognition internationally, 
provide to its clients, both locally and internationally, 
technical excellence and valuable services, and to its 
employees the working conditions to further develop 
their technological expertise within a multi-national 
environment. The company continuously expands 
its activities, currently increasing its presence for 
the German Automotive Market. We are looking for:

Senior Software Engineers, Java/ J2EE  
for Automotive

To offer their services (SW analysis, design, coding, 
testing) for one of our international long term 
cooperation, from our company’s premises in Athens. 

In case: 
•you are a talented software engineer, passionate 
about Java/ J2EE, 
•you like to take on new challenges, 
•you have a strong analytical-, problem solving- 
and quantitative ability, 
•you are able to adapt quickly to new and 
challenging technical and business related 
environments 
•you are able to work independently, 
•you are a team player, able to cooperate with 
others within a multi-national team, 
•you are flexible enough to work in a fast paced 
environment, according to the customer’s mentality, 
•you like to be part of a very dynamically working 
company,  
And you cover the following set of skills: 
•University degree in computer science, 
electrical-/ electronics engineering or relevant 
discipline 
•Excellent knowledge and proven working 
experience of 4 years, as a minimum, as a 
professional software developer, using the 
following technologies: 

-Object oriented programming 
-programming skills in Java / J2EE 
-application servers (Apache, Tomcat, Winstone) 
-SQL (Oracle 11g) 
-Version Control Systems (GIT, SVN, CVS) 
-Eclipse IDE 
-MVC  
Good knowledge in continuous integration 
principles: 
•Continuous delivery principles 
•Jenkins CI server (architecture, multi-
configuration projects, Master-Slave etc) 
•Jenkins plug-in development 
•Maven 
•Linux 
•JavaScript, Jquery 
•HTML, CSS 
•XML-SAX, DOM parsers, XPath query language 
•Junit  
Knowledge in: 
•Multi-module and multi-layer applications 
architecture designing 
•Jelly, JSP, Servlets 
•Message Queuing (AMQP) 
•SOAP 
•Jira 
•UML and data structure modelling 
•Database design and data mining 
•Strong oral and written communication skills  
in English and Greek
The successful candidate will be part of a team of 
highly qualified professionals, established in Greece 
(Athens), being involved in the full software development 
lifecycle for one of our international customers, who 
is one of the key players of the German Automotive 
Market. They will have an enabling in market- and 
product- specifics in Germany.
Prerequisites: 
•Ability to travel abroad (Germany) for 1 to 2 
weeks, periodically 
•Participation to a technical test
In case you are willing to become part of our team 
and make a difference, please send your detailed CV 
in English, quoting reference ref: AUJ-S/12/14, to 
the following e-mail address:hr@softcom-int.com, 
not later than 15.01.2015. All applications will be 
treated as confidential. For information regarding 
our company, please consult our web site: www.
softcom-int.com

Η ανώνυμη ελληνική εταιρία γενικών ασφαλειών 
“Η ΕΘΝΙΚΗ” η μεγαλύτερη εταιρία παροχής ασφαλι-
στικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, ανταποκρινόμενη 
στις αλλαγές που επιτάσσει το σύγχρονο και διαρκώς 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον, αναβαθμίζει τις εσω-
τερικές δομές της και επενδύει στην ανάπτυξη ενός 
νέου,καινοτόμου ολοκληρωμένου συστήματος πλη-
ροφορικής. Στο πλαίσιο αυτό, αναζητά 3 ικανούς και 
δυναμικούς συνεργάτες που θα υποστηρίξουν το έργο 
της διεύθυνσης πληροφορικής, με την ειδικότητα του:

Προγραμματιστή

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ / ΑΕΙ κατεύθυνσης μηχανικού  
πληροφορικής 
•Άριστη γνώση γλώσσας βάσης δεδομένων Oracle 
PL/SQL 
•Γνώση εργαλείου ανάπτυξης Oracle / ADF 
•Γνώση γλώσσας προγραμματισμού Java 
•Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 
2 ετών 
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Δυναμισμός, ευελιξία και προσήλωση  
στο αποτέλεσμα 
•Επιθυμητή η εμπειρία σε ασφαλιστική εταιρία  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλή-
ρες βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: prosopiko@insurance.nbg.gr. Θα ληφθούν 
υπόψη μόνο τα βιογραφικά που καλύπτουν τις 
απαιτήσεις της θέσης. Όλες οι υποψηφιότητες θα 
αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

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

Προγραμματιστή 
Εφαρμογών Η/Υ - Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση ανάπτυξης database εφαρμογών 

με τη χρήση Microsoft.NET Framework, C#  
και Microsoft SQL Server 
•Προϋπηρεσία 1 τουλάχιστον έτη 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Ευχάριστη, δυναμική προσωπικότητα 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας απαραιτήτως τον 
κωδικό της θέσης μέσω του link: http://www.epsilonnet.
gr/content.aspx?id=2154. Τηλέφωνο επικοινωνίας 
211 5007000. Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμετω-
πισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Job Opportunity Announcement

ITSM Consultant

Performance Technologies SA is currently seeking 
for a professional to cover the following position: 
ITSM Consultant

Job description: Analysis, design and implementation 
of IT Service Management projects for enterprise 
customers. Understanding of ITSM methodologies 
and procedures in order to design and implement 
solutions based on ITIL v3 framework.
Candidate profile/desired skills and experience: 
•BSc in computer information systems or 
computer science, (applications from candidates 
who currently have not fulfilled their studies,  
will be also accepted) 
•Knowledge of ITIL v3 framework 
•Excellent communication and writing skills  
in Greek and English 
•Ability to work as a team  
•Scripting skills - javascript, perl, groovy, web 
services 
•SQL skills 
•ITIL v3 foundation certification is desirable. 
•ISO 20001 standards knowledge is desirable. 
•Project management skills. 
•Experience with tools such as peregrine service 
center, service now, HP service manager / service 
desk, BMC Remedy, CA service desk, MS Service 
manager 
•Experience with EMS/NMS/ITSM tools, such as 
HP Openview, IBM Tivoli, MS SCOM, BMC Remedy, 
Nagios, etc.) will be considered an asset.

All applications will be treated in confidence. For 
more information contact Mrs Ageliki Papadimitriou 
at: ageliki.papadimitriou@performance.gr tel: 210 
9947006, 210 9947100. For more job openings please 
visit our website www.perfromance.gr and register 
your CV in our database to be eligible for current or 
future job openings. (Performance Technologies 
AE, 338 Vouliagmenis Avenue. Agios Dimitrios, 
Attiki GR-17342 ).

Η ξενοδοχειακή εταιρία Castello Hotels,  επιθυμεί 
για άμεση πρόσληψη και μόνιμη απασχόληση:

Τεχνικό Συστημάτων  
Πληροφορικής & Δικτύων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ / ΤΕΙ με κατεύθυνση  
στον τομέα πληροφορικής και τα δίκτυα H/Y 
•Πολύ καλή γνώση τεχνολογιών Networking, 
Wireless 
•Γνώση διαχείρισης Windows και βάσεων  
δεδομένων (MSSQL Server) 
•Γνώσεις εγκαταστάσεων δικτύων 
•Άριστη γνώση του πακέτου εφαρμογών MS Office 
(Word, Excel, Access, PowerPoint) 
•Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Δυνατότητα νυκτερινής απασχόλησης  
(22:00 - 07:00) 
•Μόνιμος κάτοικος Ηρακλείου  
Κύριες αρμοδιότητες: 
•Εγκατάσταση, υποστήριξη και παραμετροποίηση 
δικτυακών λύσεων/εφαρμογών Hospitality 
Management 
•Εγκατάσταση και υποστήριξη συστημάτων  
πληροφορικής 
•Επίλυση τεχνικών θεμάτων - παροχή τεχνικής 
βοήθειας 
•Επίβλεψη και διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας 
της μηχανογραφικής υποδομής  
Επαγγελματικές ικανότητες: 
•Ευχάριστη και οργανωτική προσωπικότητα 
•Ευχέρεια στην προφορική και γραπτή επικοινωνία 
•Υπευθυνότητα και ομαδικότητα 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
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συνέχεια στη σελ. 10

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Αποδοχές ανάλογες προσόντων
Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
kasmirlis@castellohotels.com. Συστάσεις απαραίτητες.

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

Γραφίστα  
(Κωδ. Graphics 1214)

Ρόλος/αρμοδιότητες: Ο/η κάτοχος της θέσης θα γίνει 
μέλος μίας δυναμικής ομάδας στελεχών που έχει στόχο 
την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας 
μέσω του www.e-gate.gr. Συμμετέχει στον εμπορικό 
σχεδιασμό και στην ανάπτυξη των ενεργειών marketing 
και επικοινωνίας (banners, landing pages, online 
campaigns, SEO, graphics for internal / external use).
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Άριστες γνώσεις σε τεχνολογίες HTML (up to 5)/
CSS (up to 3), JavaScript/JQuery 
•Άριστες γνώσεις σε Adobe Illustrator, In Design, 
Photoshop & Corel Draw 
•Προϋπηρεσία σε σχετικό αντικείμενο 
•Ικανότητα να λειτουργεί εντός αυστηρών  
προθεσμιών 
•Πτυχίο ΤΕΙ / ΙΕΚ γραφιστικής 
•Ηλικία από 18 έως 30 ετών  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία σε πακέτα σχεδίασης ιστοσελίδων 
(Dreamweaver, Flash κλπ.) 
•Facebook Applications 
•Ικανότητα στην οργάνωση και το σχεδιασμό 
•Να είναι σε θέση να επικοινωνεί αποτελεσματικά 
με τους συναδέλφους 
•Γνώση των νέων trends & τεχνικών στο graphic 
design
Η E-GATE Ε.Π.Ε. προσφέρει ένα ανταγωνιστικό σύ-
νολο αμοιβών και ανταμοιβών, ιδιαίτερα σύγχρονο 
και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, συνθήκες που 
ενισχύουν τη γνώση και την επαφή με την «αφρόκρεμα» 
της επιχειρηματικής κοινότητας, σημαντικές ευκαιρίες 
εξέλιξης στο πλαίσιο μίας δυναμικά αναπτυσσόμενης 
εταιρείας στο χώρο της πληροφορικής.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες 
για τις δραστηριότητές μας στην ιστοσελίδα www.e-
gate.gr .Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό 
σας, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης εργασίας 
στο e-mail:hr@e-gate.gr

Η εταιρεία γραφικών τεχνών ΛΥΧΝΙΑ ΑΕ ζήτα να 
καλύψει θέσεις για πρακτική άσκηση τελειόφοιτους 
ΤΕΙ για τις παρακάτω θέσεις:

Βοηθός Λιθογράφου-Βιβλιοδέτη 
Τεχνολόγος Γραφικών Τεχνών

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τελειόφοιτος του ΤΕΙ Η ΑΕΙ 
•Καλή γνώση της αγγλικής 
•Χειρισμό εφαρμογών Η/Υ
Αν ο ενδιαφερόμενος έχει τα κατάλληλα προσόντα για 
τη θέση αυτή υπάρχει και το ενδεχόμενο της μόνιμης 
συνεργασίας με την Λυχνία. Ειδικά στον τομέα της 
βιβλιοδεσίας θα χρειαστεί άμεσα.
Στοιχεία επικοινωνίας: Οι ενδιαφερόμενοι παρακα-
λούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα 
είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@lyhnia.gr είτε στο 
φαξ. 210 3425967 αναφέροντας ότι ενδιαφέρονται 
για πρακτική άσκηση.

PROMOTION - 
MERCHANDISERS

Promoters

Η POINT-BLANK, εταιρία που δραστηριοποιείται στο 
χώρο της προώθησης πωλήσεων και της below the 
line επικοινωνίας, αναζητά PROMOTERS με ικανό-
τητες πώλησης για λογαριασμό μεγάλου πελάτη της 
σε γνωστά εμπορικά καταστήματα.

Ημέρες εργασίας: Παρασκευή και Σάββατο.  
Προσόντα: 
•Επικοινωνιακή δεξιότητα και ευχέρεια λόγου 
•Ηλικία 20-35 ετών 
•Συνέπεια και διάθεση για εργασία 
•Παρέχεται ικανοποιητικός μισθός και ασφάλιση.
Οι ενδιαφερόμενες παρακαλούνται να αποστείλουν 
τα βιογραφικά τους με επισυναπτόμενη φωτογραφία 
προσώπου και ολόσωμη,  αναγράφοντας τον κωδικό 
θέσης εργασίας PR004 μέσω email: point-blank@
point-blank.gr, website:  www.point-blank.gr

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Η αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων THE BAKERS Α.Ε 
αναζητά:

Πωλητές - Πωλήτριες

Mε κύριο χαρακτηριστικό την επικοινωνία και το 
ομαδικό πνεύμα.

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

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

Υπεύθ. Καταστήματος, Service (με εμπειρία)  
Barista, Ταμία και Κουζίνα

Αποστολή βιογραφικών (με επισυν. φωτογρα-
φία) στο e-mail: hr.ath@georgiaff.gr. Fax: 211 
8004885 Τηλ. 210 2517255.

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

Συνδυάζουμε προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, 
κατηρτισμένο 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.

Ταμίας

Περιγραφή ρόλου: Ο/Η ταμίας, έχει την ευθύνη της 
εύρυθμης λειτουργίας του ταμείου τηρώντας τις δι-
αδικασίες έκδοσης παραστατικών, διακίνησης εμπο-
ρευμάτων, χρημάτων και αξιογράφων. Εξυπηρετεί και 
επικοινωνεί με τους πελάτες τηρώντας τα εταιρικά 
πρότυπα λειτουργίας.
Αναζητάμε: Υποψήφιο/α που πιστεύει και επενδύει 
στην προσωπική και επαγγελματική του ανάπτυξη, 
με προσανατολισμό στα αποτελέσματα.
Ο ρόλος, απαιτεί αποτελεσματική και ασφαλή διαχεί-
ριση των χρημάτων και αξιόγραφων που διακινούνται 
από το ταμείο. Σωστή έκδοση παραστατικών πώλησης 
και διακίνησης εμπορευμάτων καθώς και διαχείριση 
παραγγελιών πελατών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι 
η τήρηση όλων των διαδικασιών της εταιρείας. 
Άν επιλεγείτε για τη θέση: Θα παρακολουθήσετε 
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα σας βοηθήσει να 
κατανοήσετε τον τρόπο λειτουργίας και την εταιρική μας 
φιλοσοφία ενώ θα λάβετε εξειδικευμένη εκπαίδευση, 
προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του εργασιακού σας 
ρόλου. Κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής σας εκπαί-
δευσης θα γνωρίσετε τη βασική δραστηριότητα όλων 
των τμημάτων της εταιρείας, την προϊοντική γκάμα 
και τις διαδικασίες της εταιρείας.
Προϋποθέσεις - γνώσεις - ικανότητες: 
•Ηλικία 22-35 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη θέση 
•Πτυχίο ΤΕΙ λογιστικής 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιθυμητή) 
•Ευχέρεια χρήσης πληροφοριακών συστημάτων 
και εφαρμογών MS Office 
•Επιθυμητή γνώση του SAP / CRM 
•Επικοινωνία, ομαδικότητα, οργάνωση, διαχείριση 
χρόνου, δυνατότητα ανταπόκρισης σε απαιτητικές 
συνθήκες πίεσης χρόνου

Εάν επιλεγείτε για τη θέση: Θα παρακολουθήσετε 

ένα εκπαιδευτικό 15ήμερο, που θα σας βοηθήσει να 
κατανοήσετε τον τρόπο λειτουργίας αλλά και στην 
εταιρική μας φιλοσοφία, αλλά και εξειδικευμένη εκ-
παίδευση, με συγκεκριμένη θεματολογία, 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. Απο-
στείλατε βιογραφικό με φωτογραφία στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση:  hr@kafkas.gr. Υπεύθυνη κ. 
Μαίρη Αλεξανδροπούλου. 

Η αναπτυσσόμενη εταιρεία ‘1001 Γεύσεις’ καταστη-
μάτων λιανικής πώλησης και επεξεργασίας ξηρών 
καρπών, αποξηραμένων φρούτων, μπαχαρικών, βο-
τάνων και ειδικών ειδών διατροφής, ζητά:

Υπεύθυνο Καταστημάτων 
(2 στον αριθμό) με έδρα τηv Αττική

Προφίλ ιδανικού υποψηφίου: 
•Απόφοιτος ανώτερης εκπαίδευσης. 
•Επιθυμητή η προϋπηρεσία στη λιανική πώληση. 
•Διοικητικές ικανότητες. 
•Αντίληψη όλων των δραστηριοτήτων  
μιας επιχείρησης λιανικής πώλησης. 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
•Καλός χειρισμός Η/Υ. 
•Πάθος για την υγιεινή διατροφή και τις γεύσεις.  
Αρμοδιότητες: 
•Συντονισμός και ανάπτυξη των εμπορικών  
δραστηριοτήτων και της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
•Διαχείριση προσωπικού. 
•Επικοινωνία με προμηθευτές

Ο/Η επιλεχθείς θα εκπαιδευτεί σε όλα τα σημεία της 
εφοδιαστικής αλυσίδας και λιανικής πώλησης προτού 
αναλάβει πλήρως εύρος των αρμοδιοτήτων.

Προσφέρεται ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλ-
λον και η δυνατότητα ανάπτυξης σε μία δυναμικά 
αναπτυσσόμενη επιχείρηση και κλάδο.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
1001athens@gmail.com

Το πολυτελές ξενοδοχείο στη Χαλκιδική ζητεί να 
προσλάβει:

Υπάλληλο Mini Market 
Κοσμηματοπώλες

Προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση απαραίτητη 
•Γνώση εμπορικής διαχείρισης θα εκτιμηθεί 
•Γνώση χρήσης Η/Υ - Windows απαραίτητη 
•Άριστη γνώση Αγγλικών απαραίτητη 
•Γνώση επιπρόσθετης ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί

Αποστείλατε πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο 
e-mail:  management@possidi-holidays.gr αναγρά-
φοντας τον κωδικό της θέσης.

Η εταιρεία «Σ.Γιαννικάκης ΑΕ» για το εμπορικό κα-
τάστημα KUA που βρίσκεται στον Αδελιανό Κάμπο 
Ρεθύμνου επιθυμεί να προσλάβει για τη σεζόν 2015:

Πωλητές/Πωλήτριες

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία σε εμπορικό κατάστημα/πωλήσεις 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: accounting@fodelebeach.gr. Επικοινωνία 
θα γίνει μόνο με τους υποψήφιους που ανταποκρί-
νονται στις απαιτήσεις της θέσης.

Η γνωστή αλυσίδα καταστημάτων οικιακού εξο-
πλισμού ζητά:

Υπεύθυνες Καταστημάτων 
για το Νομό Αττικής

Αντικείμενο εργασίας 
•Εξυπηρέτηση προσερχομένων στα καταστήματα 
πελατών μας 
•Διερεύνηση αναγκών καταστήματος και προτάσεις 
βελτίωσης λειτουργίας του 
•Τήρηση των διαδικασιών και των αρχών 
λειτουργίας 
•Διαχείριση προσωπικού καταστήματος  
Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος λυκείου ή ΤΕΙ 
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
•Δυναμικός χαρακτήρας με ικανότητα επικοινωνίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με επαγγελματική  
παρουσία και ήθος 
•Γνώση Αγγλικών 

•Ηλικία έως 40 ετών 
•Προϋπηρεσία στο χώρο του λιανικού εμπορίου 
τουλάχιστον 5 χρόνια. (Η εμπειρία σε κατάστημα 
οικιακού εξοπλισμού θα ληφθεί σοβαρά υπόψη)  
Η εταιρία προσφέρει 
•Άριστο περιβάλλον και συνθήκες εργασίας 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών (Περιλαμβάνει μισθό 
βάσει προϋπηρεσίας και υψηλά bonus  
επί τη επίτευξη στόχων του καταστήματος) 
•Δυνατότητες εξέλιξης  
Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείω-
μα αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, στη διεύ-
θυνση e-mail:hr@andreadis.com

Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Υπεύθυνο/η Καταστήματος για Πλήρη Απασχόληση, 
για το Κατάστημα στo Ηράκλειο Κρήτης

Απαραίτητα προσόντα / ικανότητες: 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα στο χώρο  
των πωλήσεων 
•Γνώση Αγγλικών 
•Γνώση υπολογιστών (Η/Υ) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στις πωλήσεις γενικότερα 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία στο χώρο της υπόδησης 
•Γνώση της αγοράς υπόδησης  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Συνεχόμενη εκπαίδευση στις νέες τεχνικές  
πωλήσεων, σύμφωνα με τις νέες τάσεις  
της αγοράς 
•Εργασία σε πολυτελείς χώρους 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης  
και ανάπτυξης.

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα: 
DEXIM A.E.: 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών -Λαμίας Άγι-
ος Στέφανος Αττικής, 145 10, τηλ. 210 6217691, 
fax: 210 814080, e-mail: hr@dexim.gr. Κωδικός 
αγγελίας: 2015001

Εμπορική εταιρεία στο χώρο των επίπλων ζητά:

Πωλητή -τρια 

•ηλικίας 30 με 45 ετών, 
•απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.   
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
konstantopoulou@modabagno.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Στην IP DIgital προσφέρουμε web, mobile και digital 
marketing υπηρεσίες με υψηλή αξία και σε αποδοτικό 
κόστος. Ιδρύσαμε την IP Digital το 1998 και από τότε 
αναπτύσσουμε διαρκώς νέες τεχνολογικές υποδομές 
και διαδικασίες και σήμερα διαθέτουμε στην αγορά 
ένα φάσμα A-Z υπηρεσιών web, mobile, και ψηφιακού 
marketing. Ζητάμε:

Στέλεχος Πωλήσεων 
για τη Θεσσαλονίκη

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων: 
•3-5 χρόνια προϋπηρεσία στην αγορά του Web 
•Προσήλωση στα αποτελέσματα 
•Αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα  
στις πωλήσεις, με υψηλές επαγγελματικές  
φιλοδοξίες 
•Ικανότητες αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου, 
αυτό-παρακίνησης και έγκαιρης επίτευξης στόχων 
•Άριστη επικοινωνία και υψηλή διαπραγματευτική 
ικανότητα 
•Πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS Office  
και Internet 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Επιθυμητή η γνώση της αγοράς του SMS 
Marketing 
•Επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
(Γερμανικά)  
Κύριες αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη νέων αγορών / πελατολογίου 
•Υποστήριξη υπάρχοντος πελατολογίου   
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό μισθό και bonus επίτευξης στόχων 
•Έξοδα κίνησης 
•Δυνατότητες επαγγελματικής και οικονομικής 
εξέλιξης 
•Άνετο και φιλικό περιβάλλον με συνεχή εκπαίδευση

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

General company overview: TrueGreece is a leading 
luxury travel company with a mission of delivering 
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a Greek Islands experience focused on authenticity, 
intimacy, and personalized luxury. Since 2008 Christos 
Stergiou, TrueGreece founder and CEO, has been named 
each year one of the world’s Top Travel Specialists 
by Condé Nast Traveler Magazine, and since 2009 he 
has been continuously included in Travel and Leisure’s 
A-List as a Top Travel Agent for Greece a global scale. 
Both distinctions showcase TrueGreece’s commitment 
to planning and executing a once-in-a-lifetime travel 
experience for its guests. For additional information, 
please visit www.TrueGreece.com.

TrueGreece’s entrepreneurial climate and varied, 
challenging assignments create a stimulating 
environment for driven individuals. Our approach—
building a service-oriented team that combines expertise 
in the tourism industry, solid managerial, organizational, 
communication, and social skills, and is comprised by 
motivated individuals who seek to grow their skill set 
and responsibilities within the company—is geared 
towards maintaining TrueGreece’s position as a leader 
in the incoming luxury travel industry. What is perhaps 
most striking about TrueGreece is our constant pursuit 
for improving the quality of service and experience 
for our guests and affiliates, and creating a strong, 
team-based company culture founded on respect, 
personal and corporate growth, and job satisfaction 
stemming from our company’s achievements.

Sales and Operations  
Associate Position

Candidates with a bachelors or masters degree 
will enter the firm as a sales and operations 
associate at an entry level position.  
Sales and operations associates must have: 
•A strong commitment to a career at TrueGreece 
•Excellent command of English 
•Solid knowledge of and familiarity with common 
desktop applications as well as standard analytic 
and word processing tools 
•Proven communication skills (both written  
and oral) 
•Strong will for developing oral and written client 
interaction, presentation, and team and project 
management skills 
•Previous work experience is welcome 
 but not required 
•Previous industry experience is welcome  
but not require 
•Bilingual candidates, native speakers of English, 
or candidates who have studied in the U.S.  
or the U.K. are encouraged to apply. Interviews 
will be conducted in both English and Greek.  
Sales and operations associates are typically 
expected to: 
•Demonstrate the ability to adjust to our company 
culture, and learn from our team 
•Communicate in exceptional oral and written 
English with our guests 
•Handle customer inquiries and booking requests 
by telephone or e-mail 
•Handle complex information gathering from 
clients and effectively arrange, promote, and sell 
our packages within our structured framework 
•Handle complex operational procedures  
and effectively arrange and execute the travel 
packages of our guests within our structured 
framework 
•Demonstrate an understanding of and ability 
to communicate with our hotel partners or other 
suppliers 
•Demonstrate an understanding of both  
the American and Greek cultures 
•Develop, with minimal guidance, well-structured 
written materials in English 
•Demonstrate an understanding of the overall 
economics of our business 
•Pursue appropriate training or research  
to enhance individual skills and industry 
knowledge, with the help of the TrueGreece team 
•Contribute to business development efforts

We expect our sales and operations associates 
to learn quickly, apply prior knowledge to current 
situations, solve problems, manage time, prioritize 
tasks, and communicate well with peers, customers, 
and suppliers.

All CVs should be provided in English to the 
following e-mail: accounting@truegreece.com

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

Διευθυντή Πωλήσεων  
για Κρήτη και Στερεά Ελλάδα

Αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση ομάδας πωλήσεων 

•Ανάπτυξη του δικτύου 
•Έλεγχο πωλήσεων   
Απαιτούμενα:  
•Πτυχίο ΑΕΙ γεωπόνου επιστήμης φυτικής 
•Παραγωγής (προαιρετικό)  
Προσόντα: 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση  
Έδρα: Αθήνα  
Προσφέρονται: 
•Αυτοκίνητο, ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
Για αποστολή βιογραφικού υπόψη κας Πρί-
φτη Αφροδίτη στο fax: 210-6217246, e-mail: 
espyropoulou@gr.roullier.com

Η εταιρία Ermia Hotels & Resorts, επιθυμεί να προ-
σλάβει για τα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη:

Στέλεχος Πωλήσεων  (κωδ. Θέσης: SL1)  
για τα Ξενοδοχεία της σε Ελλάδα και Βουλγαρία

Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία σε οργανωμένο τμήμα πωλήσεων  
ξενοδοχείου και/ή σε τουριστικό γραφείο  
εισερχόμενου τουρισμού 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής. Δεύτερη γλώσσα  
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Ευχέρεια στον χειρισμό ξενοδοχειακών  
προγραμμάτων 
•Δυνατότητα συχνών ταξιδίων 
•Οργανωτικότητα 
•Πνεύμα ομαδικότητας   
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ετήσια εργασία 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και προοπτικές εξέλιξης

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας σημεί-
ωμα μέσω e-mail: cv@shelby.gr

Μεγάλη εταιρία γραφικών τεχνών ζητεί:

Υπεύθυνο/η Πωλήσεων

Περιγραφή θέσης: 
•Ανάπτυξη πελατολογίου 
•Επισκέψεις σε πελάτες βάσει του ημερησίου  
προγράμματος με σκοπό την κάλυψη αναγκών τους, 
την αύξηση των πωλήσεων και τη διαχείρισή τους.  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Απόφοιτος λυκείου/ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•Γνώση αγγλικών 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας 
•Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη 
•Προϋπηρεσία σε πωλήσεις υπηρεσιών εκτύπωσης 
θα συνεκτιμηθεί  
Παροχές εταιρίας: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως  
προσόντων και αποδοτικότητας. 
•Προοπτικές εξέλιξης. 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας σε μία δυναμικά 
αναπτυσσόμενη εταιρία.

Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
george@mindtint.com

HotelBrain, an independent company specializing 
in hotel management, consulting and development, 
is currently seeking to recruit for all 85 hotels under 
management, professional for the position of:

Sales Executive  
(Code SE)

Responsible to create-implement and monitor on a 
daily basis the sales plan of the hotel -the hotel’s 
reservations and creating the pricing strategy of the 
property.

Qualifications 
•Degree in hospitality/ tourism/marketing/sales. 
•3-4 years minimum experience as a sales-
reservations agent preferably in a luxurious 
boutique hotel. 
•Excellent command of both English and Greek 
language is essential. 
•Very good knowledge of a second foreign 
language will be considered as an asset. 
•Self-motivated, enthusiastic, budgets  
and numbers oriented. 
•Excellent knowledge of any PMS,  
MS Office-computer skills. 
•Negotiation and excellent communication skills. 
•Well groomed with strong interpersonal skills 
•An attractive package of benefits is offered 
according to qualifications.

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

Η PharmWorks, εισαγωγική εταιρεία ιατρικού εξοπλι-
σμού και παραφαρμακευτικών ειδών, αποκλειστικός 
εισαγωγέας των πρωτοποριακών γυναικείων προϊόντων 
προσωπικής φροντίδας Lybera, αναζητά:

Στελέχη Πωλήσεων 
για Μακεδονία

Με αντικείμενο εργασίας την επικοινωνία την ανάπτυξη 
και προώθηση των πωλήσεων του Lybera στα φαρμακεία 
και γυναικολογικά ιατρεία, σε καθεστώς εξωτερικής 
συνεργασίας. Περισσότερα στο: www.lybera.gr

Η ανταμοιβή είναι ικανοποιητική και άμεση, στην λο-
γική των ποσοστών και των bonus, με δυνατότητα 
της πλήρους απασχόλησης και πρόσληψης με την 
επίτευξη των στόχων.

Αναζητούμε λοιπόν νέες - νέους 25-38 ετών που να 
διαθέτουν, όρεξη για δουλειά, ευχάριστη προσωπικό-
τητα, επικοινωνιακές ικανότητες, και υπευθυνότητα.

•Επιθυμητή η εμπειρία στις πωλήσεις καθώς  
και της γνώσης του χώρου των φαρμακείων.

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στο e-mail: 
lybera@pharmworks.gr

ΙΑΤΡΟΙ
Ιατροί Χωρίς Ειδικότητα  

ή σε Αναμονή για Μεγάλη Βρετανία

Άμεσα ζητούνται από κρατικό νοσοκομείο NHS στην 
Αγγλία 30 Ιατροί χωρίς ειδικότητα ή σε αναμονή για 
στελέχωση των μονάδων Accidents & emergency units.

Απαιτείται 
•Πανεπιστημιακή εκπαίδευση 
•Ολοκληρωμένο αγροτικό 
•Καλή γνώση Αγγλικών (minimum B2)  
Παρέχεται 
•Συμβόλαιο αορίστου χρόνου 
•Ικανοποιητικό εργασιακό περιβάλλον 
•Υψηλές οικονομικές απολαβές 
•Δυνατότητες συνεχούς εξέλιξης και μετεκπαίδευσης

Σε ένα ιδανικό περιβάλλον αγγλικού κρατικού νοσοκο-
μείου δίνεται η δυνατότητα επαφής με όλες τις κλινικές 
και παρέχεται η υποστήριξη για την σωστότερη επιλογή 
ειδικότητας αναλόγως προσόντων και επιθυμιών. Οι 
υπηρεσίες διαμεσολάβησης ευρέσεως εργασίας είναι 
δωρεάν προς τους υποψηφίους.

Τηλέφωνο: 2313 032690 Υπόψιν Κου Ζώζη Βασί-
λη. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: contact@
jobsallover.eu

Oδοντίατροι 

Πρόθυμοι να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες 
σε επαρχιακές περιοχές της Γαλλίας.  
Περιγραφή θέσης εργασίας: 
•ελεύθερος επαγγελματίας σε ανεξάρτητο ιατρείο, 
με ήδη υπάρχον πελατολόγιο 
•σχέση με τους αρμόδιους φορείς 
•διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε όλη τη γαλλική 
επικράτεια, σε αγροτικές κοινότητες με τουλάχιστον 
1.500 κατοίκους

Περιοχές: Normandie, Rhône-Alpes, Dordogne, 
Languedoc-Roussillon, κτλ.  
Προφίλ: 
•πτυχίο οδοντιατρικής 
•3 έτη εμπειρία 
•πρόθυμος να εργαστεί στη Γαλλία 
•συνείδηση, υπευθυνότητα, εντιμότητα,  
εργατικότητα, ευελιξία, δεξιότητες επικοινωνίας 

Προσφέρουμε: 
•εγκατάσταση και τακτοποίηση οδοντιάτρων  
σε οδοντιατρεία 
•μετάφραση εγγράφων, προετοιμασία και υποβολή 
εγγράφων στους αρμόδιους φορείς για  
την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος 
•μαθήματα Γαλλικών on-line, μέσω Skype,  
προσανατολισμένα σε ειδική ορολογία, διδακτικό 
υλικό, αξιολόγηση και πιστοποίηση σύμφωνα  
με το CERF 
•οργάνωση επίσκεψης οδοντιατρείου στη Γαλλία 
•προετοιμασία ενός επιχειρηματικού σχεδίου,  
€ 250.000 τζίρο/ έτος εγγυημένα 
•υποστήριξη στη χώρα προορισμού (υποδοχή  
στο αεροδρόμιο, υποστήριξη στα διοικητικά βήματα 
εγκατάστασης, υποστήριξη στην εύρεση μιας  
μόνιμης κατοικίας, καθοδήγηση και επίβλεψη  

τους πρώτους τρεις μήνες από τον οδοντίατρο  
που έχει το ιατρείο). 
•διαπραγμάτευση ενός τραπεζικού δανείου  
στη Γαλλία, εάν χρειαστεί

Κόστος εγκατάστασης: €65.000

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

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

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

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

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

Η GLOBALMEDIREC έχει δέκα άμεσες θέσεις εργασίας 
σε κρατικά νοσοκομεία NHS στην ευρύτερη περιοχή 
της μεγάλης Βρετανίας:

•Τρείς θέσεις εργασίας για νευρολόγους - 
consultant in neurology 1 ανατολική, 1 βόρεια  
& 1 κεντρική Αγγλία 
•Δύο θέσεις εργασίας για νέους παιδίατρους - 
specialty doctor (registrar) in paediatrics  
πανεπιστημιακό νοσοκομείο - university 
hospital 

Στη Νότια Αγγλία 
•Δύο θέσεις εργασίας για νέους οφθαλμίατρους -  
specialty doctor (registrar) in ophthalmology  
στην Νοτιοανατολική Αγγλία 
•Τέσσερεις θέσεις εργασίας για ανειδίκευτους 
ιατρούς - Trust SHO’s in Cardiothoracic 
Surgery στη Βορειοδυτική Αγγλία

Details about the consultant vacancies: Ο βασικός 
ετήσιος μικτός μισθός του Consultant είναι μεταξύ 
£75,249 έως £101,451 (αναλόγως προηγούμενης 
εμπειρίας). Οι ώρες εργασίας είναι 37½ την εβδο-
μάδα συν On-Calls (εφημερίες).

Specialty doctor (registrar): Μια θέση εργασίας κα-
τάλληλη για έναν ιατρό που μόλις έχει αποκτήσει τον 
τίτλο ειδικότητας του ή είναι πολύ κοντά στην λήψη 
αυτού, καθώς επίσης και για τα επόμενα 2-3 χρόνια 
σαν Ειδικός. Ετήσιος, μικτός μισθός ενός specialty 
doctor από £50000 - £55000 (αναλόγως προϋπηρεσίας). 
Ώρες εργασίας είναι 48/7 συμπεριλαμβανόμενες οι 
εφημερίες (On-Calls).

Ετήσιο συμβόλαιο, με προοπτική ανανέωση αν και 
εφόσον το επιθυμεί ο ιατρός και το νοσοκομείο μετά 
την λήξη του αρχικού συμβολαίου.

Trust SHO: Απαραίτητη εμπειρία: Τουλάχιστον 2 
χρόνια εμπειρίας ως ειδικευόμενος

Ο βασικός ετήσιος μισθός του Trust SHO είναι με-
ταξύ £27,798 - £38,705 (αναλόγως προηγούμενης 
εμπειρίας). Ένας μέσος ετήσιος μισθός είναι περίπου 
£40000 - £45000 συνολικά. Ώρες εργασίας είναι 40/7 
συν On-Calls (εφημερίες) Αρχικό συμβόλαιο 6 μηνών.

Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς 
δωρεάν για τους ιατρούς.

Στις υπηρεσίες της GlobalMediRec συμπεριλαμβά-
νονται: Προετοιμασία του βιογραφικού - προετοιμασία 
του ιατρού για την τηλεφωνική συνέντευξη - βοήθεια 
με την εγγραφή του ιατρού στον GMC - άνοιγμα λο-
γαριασμού τραπέζης στην Αγγλία κτλ.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι: 
•Πρόσφατη νοσοκομειακή εμπειρία (στις consultant 
θέσεις) 
•Τίτλος ειδικότητας (στις consultant θέσεις) 
•Δικαίωμα εγγραφής στο general medical council

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επικοινω-
νία μαζί μου για περαιτέρω πληροφορίες και τυχών 
διευκρινίσεις. Κατερίνα Κοντάλιπου GlobalMediRec , 
Τηλ:+30 6934 803930. E-mail: katerina.kontalipou@
globalmedirec.com, website: www.globalmedirec.com/
jobs/greek-doctors.htm

Ιατρός

Σε αναμονή ειδικότητας ζητείται για την Αθήνα, από 
τoν όμιλο Figura για εφαρμογή φωτοαποτρίχωσης. 

•Απαραίτητη εκπληρωμένη υπηρεσία υπαίθρου.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
figuragr@gmail.com. Τηλ: 210 3232325.
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Διαχειρίζεται αποτελεσματικά την ομάδα συντήρη-
σης με τέτοιο τρόπο που η συνέχιση της παραγωγής 
και δευτερογενείς διεργασίες είναι σύμφωνες με τα 
πρότυπα ποιότητας που σχετίζονται με την τεχνική και 
την ασφάλεια. Διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία 
και ασφάλεια των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και 
πληρεί όλες τις διαδικασίες ασφάλειας και αξιοπιστίας 
σύμφωνα με τα πρότυπα της εταιρίας.

•Κάτοχος πτυχίου μηχανικού από το πολυτεχνείο 
•Εμπειρία 2-3 χρόνια σε παρόμοια θέση και κατά 
προτίμηση σε βιομηχανία τροφίμων. 
•Τεχνικές γνώσεις σε θέματα συντήρησης  
μηχανολογικού εξοπλισμού 
•Εμπειρία σε εκτέλεση project. 
•Εμπειρία σε έκδοση προδιαγραφών  
και κοστολόγηση έργων. 
•Γνώση των προτύπων ποιοτικού ελέγχου 
•Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα  
στην επικοινωνία. 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών. 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (Power Point, Excel, 
Word).

Αποστολή βιογραφικών μέσω του link:  
http://tinyurl.com/pu8wosj

Η Αφοί Φιλοσίδη α.ε.  εξουσιοδοτημένος έμπορος 
Kosmocar A.E. ζητά για άμεση πρόσληψη:

Ηλεκτρολόγο Αυτοκινήτων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Πολυετή επαγγελματική εμπειρία (κατά προτίμηση 
σε VW-AUDI) 
•Τεχνική εκπαίδευση επαγγελματική συνέπεια  
και υπευθυνότητα  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη  
Βιογραφικά στο e-mail: fotmal@filosidis.gr

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

Restaurant Captain

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 χρόνια σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχείο, με εμπειρία στην ημιδιατροφή 
σε στυλ buffet, σε a la carte εστιατόρια και στο 
banqueting 
•Άριστη γνώση αγγλικών και μίας δεύτερης ξένης 
γλώσσας 
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ και συγκεκριμένα  
στo πρόγραμμα Protel 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία  
και στις διαπροσωπικές σχέσεις 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά,  
ομαδικό πνεύμα συνεργασίας  
Καθήκοντα: 
•Ακολουθεί συγκεκριμένο καθημερινό πρόγραμμα 
επίσκεψης στα εστιατόρια (στο σέρβις) και ελέγχει 
την παρουσία του προσωπικού, την εμφάνιση τους, 
τη συμπεριφορά τους, την αποτελεσματικότητα  
στην εργασία τους αναλαμβάνει ο ίδιος  
διορθωτικές ενέργειες. 
•Παρουσία στα τμήματα εστίασης, εξυπηρέτηση 
πελάτη και επικοινωνία με πελάτες για ερωτήματα, 
παράπονα, ευχαριστήρια κλπ. Διασφάλιση πελάτη 
ότι λαμβάνει ζεστή υποδοχή, φροντίδα και ατομική 
αναγνώριση 
•Καθοδηγεί, ελέγχει και επιβλέπει τους υπαλλήλους 
παραγωγής προϊόντων και προσφοράς υπηρεσιών 
στα εστιατόρια. 
•Έχει την ευθύνη εκτέλεσης εκδηλώσεων και γάμων, 
για τον εξοπλισμό και για τα προσφερόμενα προϊόντα 
και υπηρεσίες 
•Αναφέρει καθημερινά στον manager  
τις παρατηρήσεις του για το προσωπικό,  
τις υπηρεσίες των τμημάτων και εν γένει ότι πέφτει 
στην αντίληψή του και αφορά την εύρυθμη λειτουργία 
των τμημάτων. 
•Είναι υπεύθυνος για τoν έλεγχο των εντύπων  
του F&B (Καταλόγους, Posters κτλ.) και τη σωστή 
διανομή και ποιότητα αυτών στα τμήματα. 
•Προσέρχεται στην εργασία του στο προκαθορισμέ-
νο ωράριο με την ενδεδειγμένη στολή. 
•Ακολουθεί τις εντολές και τις οδηγίες  
της διεύθυνσης. 
•Εκτέλεση καθηκόντων σύμφωνα με τις επίσημες 
ποιοτικές προδιαγραφές της εργασίας  
και τις διαδικασίες λειτουργίας.  
Η επιχείρηση προσφέρει: 

•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Απασχόληση από Μάιο έως και Σεπτέμβριο

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

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

Α’ Μάγειρα & Β’ Μάγειρα 
(κρύα & ζεστή κουζίνα)

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
•Απόφοιτος αντίστοιχης σχολής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 4*/5*  
στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, δυναμικότητας  
άνω των 1000 φιλοξενουμένων 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία, 
 υγειονομικού χαρακτήρα (πιστοποιητικό υγείας) 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
συνθήκες σίτισης all inclusive πελατών άνω  
των 1000 ατόμων καθημερινά 
•Διάθεση για προσφορά υπηρεσιών υψηλών  
προδιαγραφών  
Προσφέρονται: 
•Οικονομικές απολαβές αναλόγως προσόντων 
•Διαμονή για εργαζόμενους με μόνιμη κατοικία 
εκτός Κω 
•Διατροφή καθημερινά 
•Σταθερό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης

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

Το ξενοδοχείο AIGIALOS στα Φηρά της Σαντορίνης,με 
έμφαση στην προσφορά ποιοτικών υπηρεσιώνζητά 
να προσλάβει για εποχική απασχόληση και για την 
κεντρική κουζίνα:

Chef

Βασικοί τομείς ευθύνης και δραστηριοτήτων 
•Καθημερινή προετοιμασία και καθοδήγηση  
του βοηθού για την προσφορά του πρωινού  
στον χώρο του εστιατορίου (α λα καρτ)  
και εξυπηρέτησης δωματίων (room service). 
•Καθημερινή προετοιμασία και προσφορά  
του δείπνου στον χώρο του εστιατορίου (α λα καρτ) 
και εξυπηρέτησης δωματίων (room service). 
•Εποπτεία και καθοδήγηση από την executive chef 
Κωνσταντίνα Φάκλαρη , σύμβουλο της ιδιοκτήτριας 
εταιρείας του ξενοδοχείου.  
Προαπαιτούμενα προσόντα 
•Ηλικία έως 35 ετών. 
•Απόφοιτο ελληνικής ή ξένης σχολής μαγειρικής. 
•Άριστο οργανωτικό πνεύμα, ευπρεπές  
παρουσιαστικό, ευγενικό και συγκροτημένο  
χαρακτήρα. 
•Ικανότητα στην δημιουργική και σύγχρονη  
κουζίνα. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών 
 σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο 4* ή 5*  
ή εστιατόριο πολυτελείας. 
•Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας  
και πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη. 
•Πολύ καλό πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας 
με τα λοιπά μέλη της ομάδος προσωπικού του  
ξενοδοχείου. 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
καταστάσεις και συνθήκες υπό πίεση. 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας  
τροφίμων.  
Η εταιρία προσφέρει 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και παροχών,  
αναλόγως προσόντων. 
•Διαμονή και πλήρη διατροφή. 
•Πλήρη ασφάλιση. 
•Φιλικό και ευπρεπές περιβάλλον εργασίας.

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση: aigialossa@gmail.com

Υπεύθυνος Κουζίνας

Γαλλική πολυεθνική εταιρεία στο χώρο της εστίασης 
αναζητά Υπεύθυνο Κουζίνας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη 
θέση 
•Απόφοιτος σχολής μαγειρικής 
•Γνώσεις σε ειδικά προϊόντα (σφολιάτες, κρουασάν, 
προϊόντα αρτοποιίας) θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα 
•Γνώση σε βασική ζαχαροπλαστική επιθυμητή 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 

•Γνώση και σεβασμός πρώτων υλών 
•Άριστη γνώση οργάνωσης και λειτουργίας  
της κουζίνας 
•Έμπρακτη πείρα στις παραγγελίες, παραλαβές, 
σωστές συνθήκες αποθήκευσης συντήρησης  
των τροφίμων 
•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας  
& προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις 
•Ικανότητα διοίκησης ομάδας 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Υψηλό πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας 
•Να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην καθαριότητα 
•Επαγγελματισμός 
•Δεξιότητες επικοινωνίας  
Προφίλ υποψηφίου/επιθυμητά προσόντα: 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και όρεξη για δουλειά 
•Ηλικία άνω των 25 ετών 
•Γνώσεις Η/Υ (excel, word) 
•Γνώση αγγλικών 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία  
σε καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα  
(καθαρό ποινικό μητρώο και βιβλιάριο υγείας)  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Εργασία σε ευχάριστους χώρους 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

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

Το ξενοδοχείο Avra Imperial Beach Resort & Spa 
που βρίσκεται στο Κολυμβάρι Χανίων ζητά:

Restaurant Manager

•Με απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχα  
ξενοδοχεία.

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

Σερβιτόροι-ες Α’ 
για όλα τα Ξενοδοχεία του Ομίλου

Η θέση των σερβιτόρων -ες Α’ θα πρέπει να διαθέτει τα 
παρακάτω στοιχεία απαραίτητα για την εποικοδομητική 
συνεργασία τους μαζί μας αλλά και την προσφορά 
τους στο έργο τους.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής, στον τομέα 
των επισιτιστικών 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε ξενοδοχεία 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευχέρεια λόγου και συμβολή στην αύξηση  
πωλήσεων  
Τα παρακάτω επιθυμητά προσόντα  
θα επισημανθούν επίσης: 
•Γνώση ακόμη μιας γλώσσας  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και συμβίωσης 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δίκαιες αποδοχές με βάση τα προσόντα σας  
Aποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
cv@calderacollection.gr fax: 22860 36119

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

Ζαχαροπλάστη

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 4* 
& 5* all inclusive  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ελκυστικό πακέτο παροχών 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή

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

Το Aeolos Beach Hotel στην Κω,  ζητάει για την 
επόμενη τουριστική περίοδο:

F&B Manager

Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος/η τουριστικής σχολής 
•Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 3 
ετών 
•Άριστη γνώση Αγγλικής και/ή Γερμανικής 
•Κατανόηση και σύνταξη οικονομικών αναφορών 
•Δυναμισμός, ευελιξία και προσήλωση  

στο αποτέλεσμα 
•Διοικητικές, οργανωτικές και επικοινωνιακές 
ικανότητες 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού H/Y 
•Καινοτόμες ιδέες 
•Διαχείριση παραπόνων 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας 
•Ηλικία έως 35 έτη  
Κύρια καθήκοντα 
•Καθημερινή διοίκηση, συντονισμός και υποστήριξη 
των επισιτιστικών τμημάτων. 
•Διασφάλιση ποιοτικής παροχής υπηρεσιών  
και ικανοποίησης του πελάτη 
•Καθοδήγηση, υποκίνηση των εργαζομένων 
•Συνεργασία με τους άλλους προϊσταμένους 
•Διαχείριση των απαιτήσεων των πελατών  
με αποτελεσματικό τρόπο 
•Διαχείριση οικονομικών στοιχείων-αναφορών 
•Άμεση προσέγγιση με τους πελάτες 
•Αποτελεσματική διαχείριση των καταστάσεων  
και άμεση εξεύρεση λύσεων 
•Εφαρμογή της πολιτικής της εταιρίας  
Παροχές εταιρίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο παροχών 
•Φιλικό και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
cv@aeolosbeach.com

Sous Chef (code SC)

Location: Greek Islands

Position summary: The ideal candidate should be 
responsible for the food and beverage control. An 
experienced sous chef with bags of passion for the 
industry. The candidate should motivate and inspire his 
colleagues. He/she will have to apply the company’s 
standards, control and check the incoming supplies, 
apply the health and safety measures according to 
the health & safety and food hygiene standards, be 
responsible for the menu preparations and the quality 
of the food provided.

Position requirements: 
•At least 2 years’ experience at chef or sous chef 
level in a luxurious boutique hotel 
•Age up to 35 
•Good command of the English and Greek 
language 
•Ability to work under intense pressure 
•Being able to work as part of a team is essential 
•Have an ability to develop and evolve new dishes 
in line with the menu style 
•Have an ability to take instruction as well as give 
instruction

Should you wish to be a member of our team, 
please send us  your CV at:hr@synergyspirit.net. 
All applications will be treated in the strictest 
confidence.

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

Maitre d’ Hotel

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

Βιογραφικά που δεν πληρούν τις παραπάνω προ-
ϋποθέσεις δε θα λαμβάνονται υπόψη. Αποστολή 
βιογραφικών με απαραίτητη πρόσφατη φωτογραφία: 
hrlr@lindoshotels.com. Fax: 22440 32007. Τηλ: 22440 
32001 - 6945306949 (10.00 - 14.00).

Το ξενοδοχείο 5* Kapari Natural Resort στη Σα-
ντορίνη, αναζητεί για το 2015:

Α’ Μάγειρα 
Chef de Partie

Απαραίτητα χαρακτηριστικά: 
•Aπόφοιτος ξεν/κής σχολής. 
•Σχετική εμπειρία. 
•Διάθεση για εργασία σε απαιτητικό περιβάλλον. 
•Ομαδικό πνεύμα. 
•Ηλικία έως 32 ετών  
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Διαμονή 
•Διατροφή  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
kaparijobs@gmail.com

Ο πελάτης μας είναι επώνυμη εταιρία στον κλάδο της 
αισθητικής. Στα πλαίσια της ενίσχυσης του ανθρώπι-
νου δυναμικού της εταιρίας, αναζητούνται κατάλληλες 
υποψήφιες για την κάλυψη της παρακάτω θέσης, με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη:

Δερματολόγος 
(κωδ DE-14)

Το έργο: Αποτελεσματική ανάπτυξη και υλοποίηση (in-
house) των υπηρεσιών αισθητικής δερματολογικής φύσης.

Προδιαγραφές θέσης: 
•Αναγνωρισμένοι τίτλοι σπουδών ιατρικής  
και ειδικότητας δερματολογίας 
•Επιθυμητή θεωρητική κατάρτιση ή άσκηση  
σε θέματα αισθητικής 
•Ικανότητα πολύ καλής επικοινωνίας  
και παρουσιάσεων 
•Καλή χρήση Η/Υ με γνώση MS Office και ERP. 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας σε ομάδα 
•Δυνατότητα απασχόλησης σε ωράρια καταστημάτων 
λιανικής 
•Άτομο ευπαρουσίαστο, ευγενικό, κοινωνικό, εργατικό, 
υπεύθυνο, με υπομονή, επιμονή και πρωτοβουλίες 
•Επαγγελματισμός και προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα
Οι υποψήφιες 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 αντι-
μετωπίζονται με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το 
ομορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό συ-
γκρότημα στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει για 
εποχιακή απασχόληση με έδρα στο Πόρτο Καρράς 
για τα κέντρα θαλασσοθεραπείας - spa:

Θεραπευτές (Code: ΤΗΜ)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας 
•Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αντίστοιχο spa 
ξενοδοχείων 5*, City spa ή πολυδύναμο κέντρο 
ομορφιάς, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό 
•Γνώση πολιτικών και διαδικασιών σε θέματα  
υγιεινής και ασφάλειας 
•Πολύ καλή γνώση του μηχανολογικού και άλλου 
εξοπλισμού των κέντρων θαλασσοθεραπείας. 
•Απαραίτητη γνώση Ρώσικων και Ιταλικών. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

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

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Νοσηλευτές /τριες ΤΕΙ-ΑΕΙ 
για Εργασία στην Αγγλία

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

Απαιτείται 
•Πτυχίο ΤΕΙ /ΑΕΙ 
•Καλή γνώση αγγλικών(μίνιμουμ 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, σύνταξης 
βιογραφικού, προετοιμασία συνέντευξης. Όσοι ενδιαφέ-
ρεστε για άμεση απασχόληση αποστείλετε βιογραφικό 
contact@jobsallover.eu να σας ενημερώσουμε για 
κάθε λεπτομέρεια και ξεκινήστε την καριέρα σας στην 
Αγγλία μαζί μας. Τηλέφωνο: 2313 032690 . Υπόψιν 
Κου Ζώζη Βασίλη. Οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης 
ευρέσεως εργασίας παρέχεται δωρεάν προς τους υπο-
ψηφίους εργαζομένους. Website: www.jobsallover.eu

Βοηθοί Νοσηλευτών για τη Βόρειο Ιρλανδία 
(Μόνιμη Απασχόληση) 

Nurse Assistants for Northern Ireland  
(Permanent Employment Contract)

Purpose of job: On a daily basis, to define and 
supervise the delivery of excellent standards of care 
which promotes privacy and dignity, whilst enhancing 
independence, rehabilitation and personal choice. 

Main job activities and responsibilities: All job 
activities and responsibilities are to be carried out 
in accordance with the attached Ethos of Care and 
personal responsibility Framework and in line with 
all current Four Seasons Policies and Procedures. 

This excellent opportunity will give you the chance to 
start work in Northern Ireland as a nurse care assistant 
for a nursing care home working with elderly who have 
dementia. You will have an opportunity to progress in your 
career. Your training will be provided by the employer. 

•Requirements: you must have a good level of English 
and basic computer skills. 

•Length of contract: permanent contract 
Place: Belfast 

You can find your own accommodation but if needed 
our client can assist you to find it. Also help with the 
initial costs of accommodation can be provided on a 
loan basis by our client. 

You will be paid once every four weeks  
into your British Bank account.   
What documents will be needed?  
•Copy of the passport or ID  
•Copy & translation of your Birth certificate  
•Fully completed application form  
•Completed carers questionnaire  
•Police check (confirmation that you have  
no criminal records) & translation  
•References & translation  
•Complete access NI   
Please send your cv in Microsoft Word 
format to the following link: http://www.
cremedelacreme.gr/el/jobs/fulltime/nurs-assist

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το κέντρο σπουδών Αρνός με αντικείμενο την on 
line εκπαίδευση ζητά  συνεργάτες - καθηγητές  για 
υποστήριξη εργασιών Ε.Α.Π:

Φιλόλογοι - Δάσκαλοι 
(κωδ. Θέσης 4103)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση του αντικειμένου 
•Εξειδίκευση στις ενότητες ΕΛΠ και ΕΠΟ 
•Άριστη χρήση Η/Υ 
•Συνέπεια 
•Αξιοπιστία 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Μεράκι και διάθεση για έρευνα  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Διδακτική και ερευνητική εμπειρία 
•Μεταπτυχιακό ή άλλο τίτλο σπουδών σε συναφές 
αντικείμενο  
Το Κέντρο Σπουδών Αρνός προσφέρει: 
•Συνεχή κατάρτιση και εξέλιξη στο χώρο  
της on-line εκπαίδευσης (e-learning) 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης  
σε νέες αγορές 
•Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  hr@arnos.
co.gr. Προσοχή, στο θέμα του e-mail να αναφέρε-
ται ο κωδικός θέσης.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η LABOCHEM Α.Ε, εταιρεία αντιπροσωπειών 
πρώτων υλών και μηχανολογικού εξοπλισμού 
για βιομηχανίες, επιθυμεί να προσλάβει:

Μηχανικό Πωλήσεων

Απαραίτητα εργασιακά προσόντα: 
•Εργασιακή εμπειρία σε πωλήσεις μηχανημάτων 
για βιομηχανίες τροφίμων -φαρμάκων 
•Πτυχίο ΤΕΙ αυτοματισμού / ηλεκτρολόγου  
μηχανικού / μηχανολόγου μηχανικού 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Ηλικία μέχρι 35 ετών 
•Δυνατότητα για ταξίδια εντός και εκτός Ελλάδος  
Προσφέρουμε: 
•Εκπαίδευση σε οίκους του εξωτερικού 
•Μισθός - bonus 
•Αυτοκίνητο - κινητό 
•Καλό εργασιακό περιβάλλον  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
labochemsa@gmail.com

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Το βραβευμένο ξενοδοχείο Minos Imperial Luxury 
Beach Resort & Spa στη Μίλατο, Λασιθίου επιθυμεί 
να προσλάβει χειμερινή περίοδο  επαγγελματίες για 
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις & εργασίες στο χώρο 
του ξενοδοχείου.

Προϋποθέσεις: 
•Κάτοικος περιοχής Ηρακλείου/Λασιθίου 
•Εμφανίσιμη παρουσία 
•Επαγγελματική συμπεριφορά

Για αποστολή βιογραφικών & αιτήσεων (υποχρεωτικά 
με πρόσφατη φωτογραφία), καθώς και για συνεντεύξεις, 
παρακαλώ επικοινωνήστε με: Κα Έλλη Γενιατάκη, 
ξενοδοχείο Minos Imperial Luxury Beach Resort, 
κεντρικά γραφεία: 25ης Αυγούστου 11, Ηράκλειο 
Κρήτης.  Τηλ: 2810.240.222. Αποστολή βιογραφικού 
στο e-mail: hr@minosimperial.com

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

Υπεύθυνο 
Τμήματος Συντήρησης

Απαραίτητα προσόντα  
•Πτυχίο τουριστικής σχολής και πτυχίο αντιστοίχων 
ειδικοτήτων 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχειακή 
μονάδα τουλάχιστον 2 έτη 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Γνώση Γερμανικών θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση 
τους είτε απευθείας στα γραφεία του ξενοδοχείου είτε 
αποστέλλοντας το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω 
της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της ιστοσελίδας του 
ξενοδοχείου.
Βιογραφικά στο e-mail: hr@bluelagoonprincess.gr. 
Όλα τα βιογραφικά θα πρέπει να συνοδεύονται από 
μία πρόσφατη φωτογραφία.

Ο όμιλος ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗ που βρίσκεται 
στην Κω, ζητά να προσλάβει για μόνιμη απασχόληση:

Υπεύθυνο Συντήρησης 
Ξενοδοχειακών Μονάδων

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
•Πτυχίο μηχανολόγου-μηχανικού 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε παρόμοια 
θέση σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας  
Προσφέρονται: 
•Πλήρης 12μηνη απασχόληση 
•Οικονομικές απολαβές αναλόγως προσόντων 
•Διαμονή για εργαζόμενους με μόνιμη κατοικία 
εκτός Κω 
•Διατροφή καθημερινά κατά τη διάρκεια λειτουργίας 
των ξενοδοχείων 
•Σταθερό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιο-
γραφικό με φωτογραφία στο φαξ: 22420 55656 
ή μέσω e-mail στο: cv@kipriotis.gr

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

Γυψοσανιδάς 
με Απαραίτητη Προϋπηρεσία

Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές και ασφάλιση 
•Διαμονή και διατροφή 
•Εποχική απασχόληση 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας  
Επικοινωνία: 
•Τηλεφωνικά στο 22420 23537 
•Στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
manager@aegeanview.gr

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Από την εταιρία Πλαστικά - Κ. Κοτρώνης Α.Β.Ε.Ε., 
μία δυναμικά αναπτυσσόμενη βιομηχανία, η οποία 
δραστηριοποιείται στον κλάδο της πλαστικής συ-
σκευασίας τροφίμων, ζητείται για την ενίσχυση του 
τμήματος παραγωγής και συντήρησης:

Ηλεκτρολόγος Βιομηχανίας 
(Κωδικός θέσης: ΒΕ_EL)

Κύριες αρμοδιότητες: 

•Συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
•Αντιμετώπιση ηλεκτρολογικών βλαβών 
•Επέκταση και αναβάθμιση ηλεκτρολογικού δικτύου 
•Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού 
•Εφαρμογή των καταγεγραμμένων απαιτήσεων  
του συστήματος διασφάλισης ποιότητας  
της επιχείρησης  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Πτυχίο Α.Τ.Ε.Ι. ηλεκτρολογίας 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Καλή γνώση Αγγλικών - η γνώση Γερμανικών  
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Γνώση PLC επιθυμητή 
•Δυναμική προσωπικότητα & δημιουργικότητα, 
υπευθυνότητα 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Η εταιρία παρέχει: 
•Άριστες συνθήκες & φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν 
τις προϋποθέσεις να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@
kotronis-plastics.gr

Η Redex Α.Ε., μέλος του ομίλου εταιριών Κοπελούζου, 
εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης 
& διαχείρισης εγκαταστάσεων, ανακατασκευών και 
παροχής υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας.

Η ικανοποίηση των πελατών της REDEX και εν συ-
νεχεία η επιτυχία της βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο 
καταξιωμένο και άριστα καταρτισμένο προσωπικό που 
αποτελεί τις βάσεις στήριξης των προσπαθειών μας. 
Για αυτό το λόγο η Redex ζητά για μόνιμη συνεργασία:

Μηχανικό Υπεύθυνο Συντήρησης 
 Κωδικός Θέσης: TD 12.14

Αντικείμενο εργασίας: 
•Συντονισμός της ομάδας των τεχνικών 
•Παρακολούθηση και ενημέρωση του προγράμματος 
συντήρησης§ 
•Αρχειοθέτηση δελτίων εργασιών και ενημέρωση 
του λογισμικού συντήρησης 
•Κοστολόγηση έργων και αποστολή προσφορών 
στους πελάτες  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο μέσης ή ανώτερης σχολής ηλεκτρολόγων 
ή μηχανολόγων μηχανικών 
•Πενταετής αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλογη 
θέση 
•Εμπειρία σε έργα κατασκευής κτιριακών  
εγκαταστάσεων (Η/Μ & Οικοδομικών) 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Επικοινωνία-προθυμία-εργατικότητα-ομαδικό 
πνεύμα εργασίας-αποτελεσματικότητα 
•Ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Δίπλωμα μηχανής, αυτοκινήτου
Αποστολή CV (GR/EN) στο: cv@redex.gr αναφέροντας 
απαραιτήτως τον Κωδικό Θέσης: TD 12.14. Για όλα τα 
βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Website: 
http://www.redex.gr

Η Auto Marin A.E.  αναζητά:
Μηχανικό Αυτοκινήτων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τεχνική εκπαίδευση 
•Εμπειρία στον τομέα εμπορίας αυτοκινήτων 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Ικανότητα συνεργασίας 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη 
θέση  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Διαρκής εκπαίδευση 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βι-
ογραφικό τους σημείωμα στο e-mail:  hr@automarin.
gr. Για ευκαιρίες καριέρας στην Auto Marin A.E  επι-
σκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.
automarin.gr. Στα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεμύθεια.

Προϊστάμενος  
Μηχανικών Συντήρησης

Ο κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος για τη σωστή 
εφαρμογή του προγράμματος συντήρησης Μηχανικών 
διασφαλίζοντας την σωστή εφαρμογή των εργασιών 
που σχετίζονται με τη συντήρηση και τις επισκευές, 
τηρώντας τους κανόνες ασφαλείας των τροφίμων. 
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Ο όμιλος ξενοδοχείων AQUA VISTA HOTELS αναζη-
τά για το εστιατόριο «The Bone» στη Σαντορίνη, για 
άμεση πρόσληψη έμπειρο συνεργάτη για τη θέση:

Captain 
(Κωδ. Θέσης: THE_B_S_C)

Προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε εστιατόριο, 
τουλάχιστον 3 έτη. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και χειρισμού  
ηλεκτρονικού υπολογιστή 
•Ευγένεια, ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα. 
•Προσεγμένη εμφάνιση. 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη. 
•Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα  
υπό συνθήκες εργασιακής πίεσης. 
•Ικανότητες διοργάνωσης & διοίκησης προσωπικού. 
•Ομαδικό πνεύμα.  
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές  
απολαβές, αναλόγως προσόντων 
•Ασφάλιση 
•Δωδεκάμηνη απασχόληση 
•Διατροφή 
•Πρόσληψη άμεση
Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας 
σημείωμα μαζί με φωτογραφία μέσω e mail: at@
aquavistahotels.com. Όλα τα e-mail θα χειριστούν 
με απόλυτη εχεμύθεια & σεβασμό της ιδιωτικής 
ζωής του κάθε ατόμου.

To εστιατόριο ΚFC στον Σύνταγμα ζητά:
Μάγειρες

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

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

Μάγειρας Β’ ή  
Μάγειρας Γ’

Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη  
σε αντίστοιχη θέση 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Επιθυμητή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Ευχάριστος και φιλικός χαρακτήρας  
Προσφέρονται: 
•Οικονομικές απολαβές αναλόγως προσόντων 
•Διαμονή και διατροφή  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@lichnosbeach.gr

Αρτοποιός / Αρτεργάτης

Γαλλική πολυεθνική εταιρεία στο χώρο της εστίασης 
αναζητά για τα καταστήματά της Βοηθό Αρτοποιού - 
Αρτεργάτη μέχρι 40 ετών.

•Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση τουλάχιστον 3 έτη 
απαραίτητη.  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Εργασία σε ευχάριστους χώρους 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
jobs@paulgreece.com

Το ξενοδοχείο Doryssa Seaside Resort 5* αναζητά:

Sous Chef

Απαραίτητα προσόντα:  
•Κάτοχος πτυχίου αντίστοιχης σχολής 
•Άριστη γνώση ελληνικά, Αγγλικά 
•Προϋπηρεσία 2-3 χρόνια  
Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα στο e-mail: manager@doryssa.gr

Τα ξενοδοχεία πολυτελείας “Myconian Villa Collection” 
- Exclusive Villa Resort,  “Myconian Utopia Resort” 
member of Relais & Chateaux, “Myconian Ambassador 
Hotel” member of Relais & Chateaux, Myconian 
Imperial Resort” member of the Leading Hotels of 
the World,  “Royal Myconian Resort” member of the 
Leading Hotels of the World,  “Myconian K hotels” - 

Charming Hotels ζητούν για τη σεζόν 2015:
Breakfast Cook / Μάγειρα  

Πρωινού Μπουφέ

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου ελληνικής ή ξένης σχολής 
μαγειρικής 
•Προϋπηρεσία σε μονάδες πολυτελείας 
•Αντίστοιχη εμπειρία σε μπουφέ για πρωινό 
•Γνώση προϋποθέσεων HACCP 
•Καλή γνώση Αγγλικών  
Παρέχεται: Χώρος διαμονής, ικανοποιητικό πακέτο 
αποδοχών ανάλογο προσόντων και δυνατότητα 
επαγγελματικής εξέλιξης.  
Δυνατότητα άμεσης εκκίνησης.

Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
hr@myconiancollection.gr. Υπόψη κ. M. Δακτυλίδη.

Σερβιτόροι-ες A’

Με τη φιλόξενη ατμόσφαιρα και την εκλεπτυσμένη 
κομψότητα που το διακρίνει, το ξενοδοχείο Liostasi 
Ios Hotel & Spa μέλος των Small Luxury of the World 
δίνει την δυνατότητα σε λίγους και ικανούς, να συμ-
μετάσχουν στην ομάδα που θα συντελέσει και φέτος 
στις υψηλότερες προδιαγραφές υπηρεσιών.
Η θέση των σερβιτόρων -ες A’ θα πρέπει να διαθέτει τα 
παρακάτω στοιχεία απαραίτητα για την εποικοδομητική 
συνεργασία τους μαζί μας αλλά και την προσφορά 
τους στο έργο τους.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής, στο τομέα 
των επισιτιστικών 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε ξενοδοχεία 5 
αστέρων ή αναγνωρισμένα εστιατόρια Ελλάδος  
η Εξωτερικού 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευχέρεια λόγου και συμβολή στην αύξηση πωλήσεων 
•Εμπειρία επάνω στο χειρισμό των MICROS  
Τα παρακάτω επιθυμητά προσόντα  
θα επισημανθούν επίσης: 
•Γνώση ακόμη μιας γλώσσας  
Προσωπικές ικανότητες 
•Ευελιξία, προσαρμοστικότητα και ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και συμβίωσης 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Δίκαιες αποδοχές με βάση τα προσόντα σας  
Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία 
•Ε-mail: personnel@liostasi.gr 
•Fax:22860 92680 
•Συστάσεις απαραίτητες

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
The Hotel Honeymoon Petra Villas, located 
in Imerovigli on Santorini, is seeking to recruit:

Front Office Agents

for the daily operation of the front office department 
of the hotel during the 2015 season.

Essential qualifications 
•2 years previous experience in similar position. 
•Hospitality or tourism degree. 
•Ability to communicate fluently in both Greek  
and English language. 
•Second foreign language, preferably German,  
will be consider an asset. 
•Computer literate and experienced with PMS, 
Channel Management System and OTA extranets. 
•Excellent organization and communication skills 
•Multitasking 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  
Send your CV to the following e-mail:  
info@honeymoonpetra.com

Το ξενοδοχείο Petasos Beach Resort & Spa μέλος της 
αλυσίδας “Small Luxury Hotels of the World”, ζητά:

 Housekeeper
Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Απαραίτητη γνώση ξένων γλωσσών 
•Εξαιρετική ικανότητα στην επικοινωνία  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
ypetasos@otenet.gr, website: www.petasos.gr

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

Reservation / FO Managers

We are looking for young, enthusiastic, self-motivated, 
customer-orientated graduates in hotel management 
or similar academic background with previous work 
experience in similar positions, of at least 4 years, 
in 4* and 5* hotels. Perfect knowledge of English 
is essential and good knowledge of German and/or 
Russian will be considered as an advantage.

•The successful candidates should be able to 
work in a challenging and demanding environment 
within a team.

An attractive package of benefits is offered according to 
qualifications. Please forward all CVs to the following 
e-mail: mkoutrouli@atlanticahotels.com. All CV’s will 
be treated in strict confidence.

Άτομo για τη θέση των Κρατήσεων 
 (εμπειρία σε Web Bookings, Ids)

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Τουλάχιστον δύο χρόνια προϋπηρεσία  
στην παραπάνω θέση 
•Απαραίτητη η άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας  
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Μισθός ανάλογος προσόντων  
Aποστολή βιογραφικού στο e-mail:   
cv@calderacollection.gr, fax: 22860 36119

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

Υπάλληλος Κρατήσεων

•Απαραίτητη προϋπόθεση η καλή γνώση Αγγλικής 
και μιας ακόμη δεύτερης γλώσσας, κατά προτίμηση: 
Γερμανικής ή Γαλλικής ή Ιταλικής ή Ρωσικής.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@
lakitira.gr. Fax: 210 6233321.Τμήμα Προσωπικού.

Ο ξενοδοχειακός όμιλος Aegean Star Hotels για τα 
ξενοδοχεία στην Κρήτη, επιθυμεί να προσλάβει για 
τη σεζόν 2015:

Front Office

Ο ιδανικός υποψήφιος -α, θα πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση Αγγλικής και Γερμανικής γλώσσας 
•Γνώση Ρωσικής γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Άριστη γνώση Η/Υ (επιθυμητή η γνώση  
του τουριστικού προγράμματος Protel) 
•Ευχέρεια στις δημόσιες σχέσεις 
•Επαγγελματική συμπεριφορά 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις  
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Μισθός ανάλογος προσόντων
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋ-
ποθέσεις, να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους 
σημείωμα με φωτογραφία: Τηλ: 23740 20820, φαξ: 
23740 20544, e-mail: manager-chal@aegeanstar.com

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

Νυχτερινό 
Υπάλληλο Υποδοχής

Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση 
•Καλή γνώση της Αγγλικής και της Γερμανικής 
γλώσσας  
Προσφέρονται 
•Διαμονή και διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Μισθός αναλόγως προσόντων

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

Το Aeolos Beach Hotel στην Κω,  ζητάει για την 
επόμενη τουριστική περίοδο:

Operations Manager

Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος/η τουριστικής σχολής 
•Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 3 
ετών 
•Άριστη γνώση Αγγλικής και/ή Γερμανικής 
•Κατανόηση και σύνταξη οικονομικών αναφορών 
•Δυναμισμός, ευελιξία και προσήλωση  
στο αποτέλεσμα 
•Διοικητικές, οργανωτικές και επικοινωνιακές 
ικανότητες 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού H/Y 
•Καινοτόμες ιδέες 
•Διαχείριση παραπόνων 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας 
•Ηλικία έως 40 έτη  
Κύρια καθήκοντα 
•Καθημερινή διοίκηση και υποστήριξη όλων  
των τμημάτων του ξενοδοχείου. 
•Διασφάλιση ποιοτικής παροχής υπηρεσιών  
και ικανοποίησης του πελάτη 
•Καθοδήγηση, υποκίνηση και επίβλεψη όλων  
των εργαζομένων σε όλα τα τμήματα  
του ξενοδοχείου, σε συνεργασία  
με τους προϊσταμένους. 
•Διαχείριση των απαιτήσεων των πελατών  
με αποτελεσματικό τρόπο 
•Διαχείριση οικονομικών στοιχείων-αναφορών 
•Άμεση προσέγγιση με τους πελάτες 
•Αποτελεσματική διαχείριση των καταστάσεων  
και άμεση εξεύρεση λύσεων 
•Εφαρμογή της πολιτικής της εταιρίας  
Παροχές εταιρίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο παροχών 
•Φιλικό και δυναμικό περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
cv@aeolosbeach.com

Front Office Receptionist 
(code FO)

Location: Greek Islands

Position summary: This position has a key part to play 
in the smooth running of the front desk, the candidate 
will be committed to delivering first class service 
to their guests. The ideal candidate should be able 
to provide excellent customer service and to make 
sure that the highest quality standards are achieved.

It is essential that the candidate has a warm and 
welcoming attitude and is pro-active in his/her 
approach to service. The candidate should motivate 
and inspire his/her colleagues and be responsible 
for both wellbeing of the guests and the product.

The applicant should have knowledge and understanding 
of supervising and controlling. Constant cooperation 
with the company is required from the applicant in order 
to be able to comply with the company’s standards. 

Position requirements: 
•At least 2 years’ experience in a luxurious 
boutique hotel 
•Target driven 
•A passion for customer service 
•General running the reception desk 
•Age up to 35 
•Excellent command of both English and Greek 
language 
•Computer literacy 
•Allocating rooms ensuring all requirements  
are met 
•Checking guests out and taking payments. 
•Ensure that all billings are correct, liaising with 
the hotel finance department 
•Hospitality degree 
•Well groomed with strong interpersonal skills

συνέχεια στη σελ. 18
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•Any other language will be considered  
as an asset 
•Excellent command of PC and Office 
•Excellent organizational skills 
•Strong written and verbal skills 
•Accuracy and attention to detail 
•Ability to carry out several tasks at the same 
time 
•A flexible and adaptable approach to work 
•Ability to use your own initiative 
•Ability to travel  
Please do not apply whether your CV meets  
the above qualifications: 
•Giving directions to the employees so that 
company vision can be fulfill 
•Creating, communicating, and implementing 
the organization’s vision, mission, and overall 
direction 
•Evaluating the results of the organization 
•Preparing annual operating plans  
as per the directions set by Board of Directors 
•Submitting the operating plans  
for approval 
•Setting up long term & Short term goals  
for the organization 
•Evaluating organizations staff performances 
•Inform the important updates to staff & board 
of directors 
•Representing the organization in media & other 
public events 
•To achieve the organization mission  
successful 
•Stay informed about the current trends related 
to product & services offered by the organization 
•Managing marketing opportunities for the 
organization 
•Preparing broad marketing strategies  
& directing marketing team to meet the goals  
& developing PR  
Send your CV to the following e-mail:  
hr@dhiglobal.com

Η Randstad Hellas αναζητάει για πολυεθνική εταιρεία 
- πελάτη της, υπαλλήλους γραφείου προκειμένου 
να στελεχωθεί το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Αρμοδιότητες/responsibilities: 
•Εξυπηρέτηση πελατών μέσω τηλεφώνου  
(εισερχόμενες κλήσεις) 
•Καταχώρηση δεδομένων 
•Παροχή γρήγορων και ικανοποιητικών λύσεων 
στα αιτήματα των πελατών  
Προσόντα/requirements: 
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει  
να διαθέτει: 
•Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Πάθος για την επιτυχία και τη διάκριση 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής 
γλώσσας 
•Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής θα θεωρηθεί πρόσθετο 
προσόν 
•Επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για άντρες υποψηφίους   
Προσφορά/offer: 
Η εταιρεία για την παραπάνω θέση προσφέρει: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό 
•Δυνατότητα άμεσης πρόσληψης με σύμβαση  
αορίστου χρόνου 
•Πολυεθνικό περιβάλλον εργασίας με συνεχής 
εκπαίδευση 
•Αξιοπιστία & συνέπεια στις πληρωμές 
•Δυνατότητες εξέλιξης σε άλλα τμήματα  
της εταιρείας 
•Ευελιξία (κυλιόμενες βάρδιες)

Η Randstad αποτελεί μία από της ηγέτιδες εταιρίες στον 
κλάδο παροχής υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού 
παγκοσμίως με παρουσία στην ελληνική αγορά για 
πάνω από δεκατέσσερα έτη. Η διεθνής μας εμπειρία, 
σε συνδυασμό με την επιτυχή μας παρουσία στην 
ελληνική αγορά, αποτελούν εγγύηση της ποιότητας 
των υπηρεσιών μας.

Aποστολή βιογραφικού μέσω του link:  
http://tinyurl.com/mhoshqx. Ακολουθήστε μας 
στο: LinkedIn, Facebook, Twitter, website:  
www.randstad.gr

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής 
υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και 
πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές 
πρότυπο ISO 9001:2008, στους τομείς εύρεσης και 
επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. 

H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής εται-
ρίας που εδρεύει στα Νότια Προάστια, αναζητά δέκα 

(10) άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:

Υπάλληλοι Καταχώρισης Δεδομένων 
(κωδικός θέσης: S-722/47570)

Περιγραφή θέσης: Οι κάτοχοι των θέσεων θα είναι 
υπεύθυνοι για την καταχώριση στοιχείων πελατών 
στο σύστημα της εταιρίας, την επικοινωνία με πελάτες 
με σκοπό την επαλήθευση στοιχείων καθώς και τη 
δημιουργία αναφορών.

Προφίλ υποψηφίων: 
•Σπουδές πέραν του λυκείου θα συνεκτιμηθούν 
•Προϋπηρεσία επιθυμητή σε αντίστοιχη θέση 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών  
MS Office (έμφαση στο Excel) 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας  
& πελατοκεντρική αντίληψη  
Παροχές εταιρίας: 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό 
σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, 
μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: infogr@
adecco.com, μέσω fax στον αριθμό 210 6180376, ή 
στη διεύθυνση: Adecco HR, Αγίου Κωνσταντίνου 40, 
151 24 Μαρούσι. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των 
βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με 
τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση 
για συνέντευξη. Για περισσότερες θέσεις εργασίας 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr 
και καταχωρήστε το βιογραφικό σας σημείωμα 
στη βάση μας. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα 
εμπιστευτικές. Follow Adecco Greece on Facebook, 
LinkedIn, Twitter. 

Ο πελάτης μας είναι εταιρία AE με πολυετή δυναμική 
παρουσία στην αγορά. Στα πλαίσια της περαιτέρω 
δυναμικής ανάπτυξης της εταιρίας, αναζητούνται 
κατάλληλοι υποψήφιοι για να καλύψουν άμεσα την 
παρακάτω θέση με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Γραμματεία Διεύθυνσης 
(κωδ PAN-15)

Το έργο: Αποτελεσματική υποστήριξη της γραμ-
ματείας και της καθημερινότητας της διοίκησης 
(προγρ/σμός συναντήσεων, διαχείριση επικοινωνίας και 
αρχείου, προγραμματισμός ταξιδίων, συντονισμός και 
παρακολούθηση υλοποίησης έργων, στατιστικά, κλπ).

Προδιαγραφές θέσης: 
•Επιθυμητές σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων  
ή γραμματείας 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 χρόνων σε θέση 
γραμματείας διεύθυνσης και υποστήριξης  
διευθυντικού στελέχους. Επιθυμητή εμπειρία  
σε υποστήριξη πωλήσεων. 
•Καλή γνώση διαδικασίας έκδοσης εισιτηρίων  
και προγραμματισμού ταξιδίων 
•Άριστη χρήση Η/Υ με γνώση MS Office και ERP. 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών, επιθυμητή γνώση 
2ης ξένης γλώσσας 
•Ικανότητας ενασχόλησης με πολλαπλές εργασίες 
ταυτόχρονα και άμεσης εκτέλεσης  
των προτεραιοτήτων 
•Ικανότητα πολύ καλής επικοινωνίας 
•Ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας σε συνθήκες 
υπό πίεση 
•Άτομο ευγενικό, εργατικό, υπεύθυνο, με υπομονή 
και αντοχή, επιμονή και πρωτοβουλίες, πολύ καλή 
αντίληψη 
•Επαγγελματισμός και εστίαση στο αποτέλεσμα 
•Δίπλωμα οδήγησης, επιθυμητή κατοχή ΙΧ  
αυτοκινήτου

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται 
να αποστείλουν άμεσα αναλυτικό βιογραφικό τους 
σημείωμα στη διεύθυνση:  careers@peopleatwork-
hellas.gr. Όλες οι υποψηφιότητες λαμβάνουν απάντηση 
και αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Job opportunity at VEZEN:

Corporate 
Personal Assistant

Full time positioning net salary: 600€  
PA requirements 
•Bachelor in business/administration  
or management studies. A Master would be  
a plus. 
•exceptional written and oral communication 
skills in both Greek and English; Additional 
languages would be highly appreciated. 
•Proven experience in the field of 
communications and/ or marketing. 
•excellent word and Excel processing. Any IT 
skills would be highly appreciated, including 
knowledge of a range of software packages; 

•ability to work under pressure and to tight 
deadlines; 
•excellent organisational and time management 
skills; 
•ability to research, digest, analyse and present 
material clearly and concisely; 
•excellent interpersonal skills; 
•ability to work on your own initiative; 
•honesty and reliability; 
•attention to detail; 
•flexibility and adaptability to juggle a range  
of different tasks and to work extra hours  
to meet deadlines; 
•discretion and an understanding  
of confidentiality issues.  
PA duties 
•reading, monitoring and responding  
to the principal’s email, 
•answering calls and handling queries, 
•preparing correspondence on the principal’s 
behalf, 
•commissioning work on the principal’s behalf, 
•liaising with staff, clients, etc., 
•managing the principal’s electronic diary, 
•booking meetings, 
•organising travel and preparing complex travel 
itineraries, 
•attend meetings on boss’s behalf 
•writing minutes, 
•taking dictation, 
•planning, organising and managing events, 
•managing a budget, 
•attending events/meetings as the principal’s 
representative, 
•conducting research on the internet, 
•writing reports, executive summaries  
and newsletters, 
•preparing presentations, 
•preparing papers for meetings, 
•managing and reviewing filing and office 
systems, 
•updating websites, 
•typing documents, 
•sourcing and ordering stationery and office 
equipment, 
•managing projects, 
•managing an assistant.

Contact: Melina Spathari Communication and 
marketing manager at Vezené, mob: +30 6972070223, 
tel: +30 210 7232003 (10am-15pm). Email: press@
vezene.gr , website: www.vezene.gr

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής 
υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και 
πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές 
πρότυπο ISO 9001:2008, στους τομείς εύρεσης και 
επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. 

H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας 
ασφαλιστικής εταιρίας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη 
στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Γραμματέας - Ναύπλιο  
(Κωδ. Θέσης: 722/47187)

Περιγραφή θέσης 
•Γραμματειακή υποστήριξη ασφαλιστών 
•Σύνταξη προσφορών 
•Παρακολούθηση και είσπραξη συμβολαίων 
•Τηλεφωνική υποστήριξη πελατών 
•Διαχείριση παραπόνων 
•Επικοινωνία με κεντρικά γραφεία της εταιρίας  
Προφίλ υποψηφίου 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ / κολεγίου 
•Ένα (1) - δύο (2) έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη 
θέση (ιδανικά στον ασφαλιστικό κλάδο) 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•Ικανότητες επικοινωνίας, παρουσίασης  
και οργάνωσης 
•Μεθοδικότητα και εχεμύθεια  
Παροχές εταιρίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό 
σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, 
μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: infogr@
adecco.com, μέσω fax στον αριθμό 210 7297907 ή 
στη διεύθυνση: Adecco HR, Λεωφ. Συγγρού 80-88, 
117 41 Αθήνα.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών 
σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους 
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς 
στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. 
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρήστε το 
βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Όλες οι 

αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Follow 
Adecco Greece on Facebook, Twitter, Linkedin.

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

Sales Departmant Administrator 
 full-time ή part-time  

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

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

Για τα κεντρικά μας γραφεία στη Μεταμόρφωση 
επιθυμούμε να προσλάβουμε:

Υπάλληλο Τμήματος  
Ποιοτικού Ελέγχου

Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ τεχνολογίας τροφίμων 
•Προϋπηρεσία μέχρι 2 έτη σε αντίστοιχη ή σχετική 
θέση 
•Άριστη χρήση MS Office 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Ικανότητα επικοινωνίας, καθώς και ομαδικής 
εργασίας 
•Ηλικία έως 30 ετών

Η εταιρεία προσφέρει: Ανταγωνιστικές αποδοχές, 
πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης, συνεχή εκπαίδευση 
και προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμική εταιρεία 
με συνεχή ανάπτυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα μέσω του link: http://Mycareer.
metro.com.gr. Κωδικός Θέσης: MOD09. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Γραμματέας Ιατρικού  
Κέντρου (Μαία) (ADM) 

Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Μεγάλο ιατρικό κέντρο της Θεσσαλο-
νίκης, με διεθνή παρουσία και εμβέλεια αναζητά για 
τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας του, να προσλάβει 
γραμματέα-μαία, κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Καθήκοντα θέσης: Η κατάλληλη υποψήφιος θα ανα-
λάβει την άριστη υποδοχή και εξυπηρέτηση επισκε-
πτών του γυναικολογικού τμήματος, τη διαχείριση του 
τηλεφωνικού κέντρου, την καταγραφή πληροφοριών 
που αφορούν το ιστορικό και την υποστήριξη των 
ιατρών σε θέματα αρμοδιότητας της.

Απαραίτητα προσόντα: 
•πτυχιούχος τμήματος μαιευτικής (Τ.Ε.Ι), κάτοχος 
άδειας άσκησης επαγγέλματος 
•άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών  
υπολογιστών 
•πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•γνώση Ιταλικών ή Γαλλικών, θα θεωρηθεί  
επιπλέον προσόν 
•σχετική επαγγελματική εμπειρία στην άριστη  
εξυπηρέτηση πελατών 
•άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές  
ικανότητες 
•ομαδικότητα, συνεργασία, ικανότητα εργασίας 
κάτω από πίεση χρόνου  
Αποστολή βιογραφικού μέσω του link:  
http://anadeixi.gr/career_det.asp?cid=231

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

Back Office (ASSV01)  
με έδρα τον Πειραιά

Η-Ο ιδανική-ός υποψήφια-ος θα πρέπει  
να διαθέτει: 
•πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•3 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•πολύ καλή γνώση Αγγλικών & Η/Υ 
•καλές διαπροσωπικές & επικοινωνιακές  
ικανότητες

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται η επι-
κοινωνία με πελάτες & προμηθευτές καθώς και η 
παραγγελιοληψία και τιμολόγηση.

Η εταιρεία προσφέρει δυναμικό & ευέλικτο εργα-
σιακό περιβάλλον.

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

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ - Η ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ ανα-
πτύσσει, εμπορεύεται και διακινεί τα πιο δυνατά 
brands βιομηχανικών εργαλείων εντός και εκτός 
Ελλάδος. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και 
άριστο αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας η εταιρεία 
μας είναι σήμερα η μεγαλύτερη Ελληνική εταιρεία 
βιομηχανικών εργαλείων χειρός και βρίσκεται 
αυτή τη στιγμή στη λίστα με τις ταχύτερα αναπτυσ-
σόμενες εταιρείες του κλάδου ζητεί:

Υπεύθυνο Γραφείου Διακίνησης 
(Κωδ. ΔΙΑΚ-01)

Περιγραφή θέσης: Αναφέρεται στον logistics manager 
και είναι υπεύθυνος για την έκδοση δελτίων του back 
office της αποθήκης και την διεκπεραίωση όλων των 
διαδικασιών γραφείου κίνησης.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 5 ετών σε ανάλογη θέση σε κέντρο 
διανομής μεγάλης εταιρείας ή εταιρείας 3PL 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ επιθυμητό 
•Πολύ καλή γνώση ERP συστημάτων κατά  
προτίμηση ENTERSOFT και μηχανογραφημένης 
λογιστικής 
•Γνώση WMS κατά προτίμηση Mantis 
•Άριστη χρήση Η/Υ. 
•Άριστη γνώση ΚΒΣ, αποδεδειγμένα  
και με προϋπηρεσία 
•Γνώση δρομολόγησης 
•Πολύ καλή επικοινωνιακή ευχέρεια  
και διαπραγμάτευση με πελάτες, προμηθευτές, 
συνεργάτες.  
•Καλή γνώση οργάνωσης και διοίκησης. 
•Όρεξη για σκληρή δουλεία και ευχέρεια εργασίας 
σε απαιτητικό περιβάλλον. 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες. 
•Χόμπι η ενασχόληση με τους υπολογιστές,  
τεχνολογία και το do it yourself  
Παροχές: 
•Μισθός ανάλογα με τα προσόντα του υποψήφιου 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης

Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
Cv5@fournarakis.gr, website: www.fournarakis.gr. 
Αποστολή βιογραφικών μόνο από όσους διαθέτουν 
ακριβώς τα ζητούμενα προσόντα.

Η εταιρεία ENVIROPLANA.E. (http://www.enviroplan.
gr), η οποία παρέχει υπηρεσίες συμβούλου & μηχανι-
κού και ειδικεύεται σε μελέτες - έρευνες σχετικά με 
τη διαχείριση και την προστασία του περιβάλλοντος, 
αλλά και σε πάσης φύσεως τεχνικά και αναπτυξια-
κά έργα, με γραφεία και δραστηριότητα σε Ελλάδα 
(Αθήνα-Θεσσαλονίκη), Κύπρο, Ρουμανία και Τουρκία, 
ζητά για άμεση πρόσληψη και απασχόληση σε Έργα 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό:

Γραμματεία Διοίκησης 
(Κωδικός Θέσης: 04/14)

•Απαραίτητη προϋπηρεσία ή/και εξειδίκευση  
σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS office κλπ) 
•Επικοινωνιακά και οργανωτικά προσόντα 
•Άριστη γνώση Αγγλικών - (προφορικά  
και γραπτά) - δυνατότητα εργασίας στα Αγγλικά.  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως 
προσόντων 

•Εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής με-
ταχείρισης. Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται 
να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:  jobs@enviroplan.
gr αναφέροντας απαραίτητα τον κωδικό της θέσης.

Υπάλληλος Γραφείου  
για Διοικητική Θέση

Η Ηellas solar Telecoms ιδρύθηκε το 2006 και είναι 
μέλος εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο 
των πωλήσεων χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστι-
κών προϊόντων, φωτοβολταϊκών συστημάτων και 
της προώθησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

H εταιρία Hellas Solar Telecoms, αναζητά  
Υπάλληλο Γραφείου, για Διοικητική θέση.  
Περιγραφή θέσης: 
•Γραμματεία διεύθυνσης 
•Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου 
•Διαχείριση εισερχόμενης και εξερχόμενης  
αλληλογραφίας 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες 
•Προγραμματισμός και συντονισμός συναντήσεων 
διεύθυνσης 
•Αρχειοθέτηση και ταξινόμηση εντύπων 
•Σύνταξη κειμένου 
•Back office  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ (θεωρητικης κατευθυνσης) 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) έτη 
σε αντίστοιχη θέση 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS 
Office (άριστη γνώση Excel) 
•Γνώση τυφλού συστήματος 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας  
και πελατοκεντρική αντίληψη 
•Ηλικία έως 35 ετών  
Προσφέρονται: 
•Πλήρης απασχόληση (8ωρο) 
•Σταθερός μηνιαίος μισθός 
•Ασφαλές και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας 
•Εύκολη πρόσβαση (από μετρο πανόρμου)

Επικοινωνία: 210 6713111/ e-mail: hr@hellassolar.
gr. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογρα-
φικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους 
υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση 
για συνέντευξη.

H Auto Marin A.E. αναζητά:

Υπάλληλο Γραφείου  
Ασφαλειών

H Auto Marin αναζητά άμεσα για πρόσληψη 
Υπάλληλο Γραφείου Ασφαλειών.   
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο μέσης εκπαίδευσης, ΤΕΙ 
•Γνώση Η/Υ & Αγγλικής Γλώσσας 
•Γνώση Microsoft Office 
•Εμπειρία στον τομέα ασφαλειών 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Οργανωτική ικανότητα 
•Ικανότητα συνεργασίας  
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικός μισθός & bonus 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Διαρκής εκπαίδευση 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
το 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.

Η EUROGAT A.E. εξειδικευμένη επιχείρηση στις μη-
χανές καφέ και εξοπλισμό μπαρ, επιθυμεί να εντάξει 
στην ομάδα της για το κατάστημα Αττικής γραμματεία 
πωλήσεων:

Γραμματεία Πωλήσεων  
(SALES Α-014)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής, κατεύθυνσης διοίκησης 
επιχειρήσεων / marketing/οικονομικά 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•5 χρόνια προϋπηρεσία πωλήσεων  
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση MS Office 
•Αναλυτική σκέψη & ομαδικό πνεύμα 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Οργανωτικές ικανότητες 

•Ευχάριστη προσωπικότητα

Αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη πελατολογίου της εταιρείας 
•Βελτίωση ικανοποίησης πελατών (λήψη  
αιτημάτων, αναζήτηση λύσεων, follow-up) 
•Ανάπτυξη νέων αγορών 
•Σύνταξη και αποστολή τακτικών reports 
•Προετοιμασία τακτικών συναντήσεων 
•Παρακολούθηση και διασφάλιση της επίτευξης 
στόχων 
•Παρακολούθηση στατιστικών 
•Διασφάλιση και τήρηση της εμπορικής  
πολιτικής 
•Συμμετοχή στην οργάνωση κλαδικών εκθέσεων 
•Έρευνα νέων προϊόντων  
Προσφέρουμε: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Εκπαίδευση 
•Δυνατότητα εξέλιξη με αξιοποίηση των ικανοτήτων 
σε μια συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρία του κλάδου, 
με σύγχρονη δομή και οργάνωση

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα προωθούν το 
βιογραφικό τους σημείωμα το οποίο θα συμπερι-
λαμβάνει και φωτογραφία τους, με τον αντίστοιχο 
κωδικό (SALES Α- 014), στο e-mail: hr@eurogat.
eu ή στο fax: 210 9965415.

Γραμματειακή Υποστήριξη 
για Απασχόληση στη Μύκονο

•Πτυχίο ελληνικό ή ξένου πανεπιστημίου 
•Πολύ καλή προφορική και γραπτή γνώση  
της Αγγλικής γλώσσας. 
•Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών  
θα συνεκτιμηθεί 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, MS Office  
και internet applications 
•Προϋπηρεσία στον τουρισμό  
Παρέχεται: 
•διαμονή  
•διατροφή

Αποστολή βιογραφικών απαραιτήτως  
με φωτογραφία μόνο στο ακόλουθο e-mail: 
eliasuites@hotmail.com

PCCW Global is the international operating division of 
HKT, Hong Kong’s premier telecommunications service 
provider, which is majority-owned by PCCW Limited. 
Covering more than 3,000 cities and 130 countries, 
the PCCW Global network supports a portfolio of 
integrated global communications solutions which 
include Ethernet solutions, IP solutions, fiber and 
satellite transmission solutions, managed services 
and solutions, international voice and VoIPX services.

PCCW Global maintains regional centers in Hong 
Kong, China, Japan, Korea, Singapore, the United 
States of America, the United Kingdom, France, 
Belgium, the United Arab Emirates and South Africa. 
To learn more about PCCW Global, please visit www.
pccwglobal.com.

Administrative Assistant
Overview: 
The appropriate candidate will provide 
administrative and secretarial support.  
Required qualifications: 
•College or University degree 
•Five (5) years of working experience in a similar 
position 
•Excellent knowledge of English language 
(written and oral). Knowledge of an additional 
foreign language will be considered as a plus 
•Exceptional knowledge of MS Office (especially 
PowerPoint, Word & Excel) 
•Communication and organizational skills 
•Maximum age - 30 years old

A recent photo is required. Candidate’s CVs should 
be sent: fgerama@pccwglobal.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη 
Θεσσαλονίκη

Η κάρτα υγείας Ey Club ζητά για γραμματειακή υπο-
στήριξη και εξυπηρέτηση πελατών, κυρία από 25-30 
ετών για 4ωρη ή 8ωρη απασχόληση

•Απόφοιτος ΑΕΙ - ΤΕΙ με γνώσεις Η/Υ, CRM, καλή 
γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας, καλή 
επικοινωνία 
•Αποδοχές, μισθός και ΙΚΑ 
•Δυνατότητα εξέλιξης.

Βιογραφικά με φωτογραφία: simvasis@eyclub.gr

Η AHI Carrier Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Α.Ε. 
δραστηριοποιείται - στην Ελλάδα, την Κύπρο και τα 

Βαλκάνια - στη διανομή των προϊόντων κλιματισμού 
Carrier και Toshiba, και στις μετά τη πώληση υπηρεσίες 
(συντήρηση προϊόντων και πώληση ανταλλακτικών). 
Η AHI Carrier Ν.Α. Ευρώπης ζητά να προσλάβει με 
σύμβαση 1 έτους (αντικατάσταση εγκυμοσύνης) για 
το τμήμα Totaline:

Totaline Sales Support 
(Κωδ. TSS-15)

Καθήκοντα: 
-Υποστήριξη τμήματος 
•Τηλεφωνικό κέντρο καταστήματος, αρχειοθέτηση 
παραστατικών, εξοδολόγια τμήματος, γραφική ύλη. 
•Εκτέλεση παραγγελιών πωλητών, αποστολή  
και τιμολόγηση. 
•Άνοιγμα πελατών και πιστωτικών ορίων  
στο σύστημα σε συνεργασία με τμήμα πιστωτικού 
ελέγχου. 
•Παραλαβές επιστροφών υλικών πελατών  
και πιστωτικά. 
•Αλλαγές τιμών στο σύστημα και στα ηλεκτρονικά 
αρχεία. Ενημέρωση τιμοκαταλόγων. 
•Ημερήσιες, εβδομαδιαίες και μηνιαίες αναφορές 
πωλήσεων, ανοιχτών παραγγελιών, προβλέψεων 
κλπ.  
-Αγορές υλικών 
•Δημιουργία νέων κωδικών προϊόντων  
και προμηθευτών στο SAP, δημιουργία εντολής 
αγοράς, εκτέλεση παραγγελίας και παρακολούθηση 
παράδοσης, τιμολόγηση, ενημέρωση πωλητή.  
Σε περίπτωση απευθείας αποστολής, διαχείριση 
καταλόγου συσκευασίας ή CMR. 
•Έρευνα αγοράς για ταχέως κινούμενα υλικά, 
τιμές και χρόνος παράδοσης από τοπικούς και 
διεθνείς προμηθευτές. Διαπραγμάτευση τιμών  
και πιστωτικών ορίων.  
Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπόθεση σπουδές τεχνικής  
κατεύθυνσης 
•Απαραίτητη προϋπόθεση 2 χρόνια εμπειρίας  
σε υποστήριξη πωλήσεων ταχέως κινούμενων 
τεχνικών προϊόντων. 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ, ιδιαιτέρως  
του MS Office (World και Excel). Γνώση  
SAP θεωρείται προσόν. 
•Καλή γνώση Αγγλικών. 
•Πολύ καλή οργάνωση, ευελιξία και απόδοση 
κάτω από συνθήκες πίεσης. 
•Άνεση χειρισμού πολλών εργασιών ταυτόχρονα 
και ικανότητα να θέτει προτεραιότητες. 
•Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα  
με ομαδικό πνεύμα.  
Προσφέρεται: 
•Βασικός μισθός 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητες εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
εξέλιξης

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προδιαγραφές 
παρακαλούνται να υποβάλλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα με την ένδειξη TSS-15 στο e-mail: 
cseehr@ahi-carrier.com

Η ΚΟΝΤΟΒΕΡΟΣ ΑΕΒΕ με έδρα στον Ασπρόπυργο 
ζητάει:

Γραμματέα

Κυρία ηλικίας μέχρι 30 ετών για πλήρη απασχόληση 
για το τηλεφωνικό κέντρο και τις συναφείς υπηρεσίες 
γραμματειακής υποστήριξης.

Απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα 
•με ευχέρεια λόγου, οργάνωση και τάξη 
•πτυχίο ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής 
•τουλάχιστον 5ετή πραγματική προϋπηρεσία  
με συστάσεις 
•άριστη γνώση αγγλικών 
•μία επιπλέον ξένη γλώσσα κατά προτίμηση  
γαλλικά ή ισπανικά 
•άριστη χρήση Η/Υ (MS Office, Ιnternet)

Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα με θέμα  
«Γραμματέας» στο e-mail: career@kontoveros.gr

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

Assistant CEO

Reporting to the Chairman and Global Board of 
Directors.

We are looking for a self-motivated, self directed 
individual who has the energy and passion to grow 
within a multinational company.

Required qualifications: 
•University degree in finance and management 
•Masters in Finance and/or Management 
•At least 5 years experience in a multinational 
company 
•Excellent command of English 
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Build your career with a company that is making an impact on a global scale!

If you are seeking a stimulating career in a revolutionizing industry, join the company who is leading 
the crusade of the energy revolution. RECOM Corporation, the global leader in solar modules, offers 
incredible opportunity to ambitious, motivated individuals seeking a rewarding work environment. 
The diverse, multinational company is comprised of highly-skilled professionals who possess expert 
knowledge and extensive experience in their fields.

RECOM stands at the forefront of the Solar Energy industry and has established corporate branches in 
8 countries. In all of its operations, the company maintains ‘best workplace practices’ and upholds the 
highest ethical standards. RECOM is an equal opportunity employer who prides itself for its diverse 
background and has developed its work force based solely on skill and expertise.

Receptionist
Job purpose: Serves visitors by greeting, welcoming, 
and directing them appropriately; notifies company 
personnel of visitor arrival; maintains security and 
telecommunications system.

Education: Degree in business administration 
or in secretarial studies.  
Experience: Minimum of one year experience as 
receptionist or secretary.

Language skills: Native speaker in English; Excellent 
verbal and written communication skills in Greek. 
Knowledge of any additional language will be 
considered an asset.

Computer skills: Proficiency in using Microsoft 
Office Suite applications and strong skills of 
Internet use.  
Interpersonal skills: Polite, communicative, 
organized, flexible, adaptable, proactive. 

Tasks: 
•Answering phones and operating a 
switchboard. 
•Routing calls to specific people. 
•Answering inquiries about the company. 
•Greeting visitors warmly and making sure they 
are comfortable. 
•Scheduling meetings and conference rooms. 
•Arranging appointments. 
•Coordinating incoming and outgoing mail. 
•Sending emails and faxes. 
•Performing basic bookkeeping, filing,  
and clerical duties. 
•Taking and relaying messages. 
•Updating appointment calendars. 
•Scheduling follow-up appointments.  
Locatioν: Agios Dimitrios, Athens.  
Send your CV to the following e-mail:  
cv@recom.gr

Should you wish to be a member of our team, 
please send us  your CV at: hr@synergyspirit.net. 
All applications will be treated in the strictest 
confidence.

Τα ξενοδοχεία πολυτελείας: “Myconian Villa 
Collection” - Exclusive Villa Resort,  “Myconian Utopia 
Resort” member of Relais & Chateaux, “Myconian 
Ambassador Hotel” member of Relais & 
Chateaux, Myconian Imperial Resort” member of the 
Leading Hotels of the World,  “Royal Myconian Resort” 
member of the Leading Hotels of the World,  “Myconian 
K hotels” - Charming Hotels ζητούν για τη σεζόν 2015:

Reservations Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ τουριστικών σχολών ή ανωτέρας 
σχολής 
•Έως 40 ετών 
•Προηγούμενη εμπειρία σε Leading hotels  
of the World ή Relais et Chateaux 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και μιας επιπλέον 
ξένης γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση συστήματος PROTEL  
Παρέχεται: Χώρος διαμονής, ικανοποιητικό πακέτο 
αποδοχών ανάλογο προσόντων και δυνατότητα 
επαγγελματικής εξέλιξης.

Βιογραφικά στο e-mail: hr@myconiancollection.gr 
Υπόψη κ. M. Δακτυλίδη.

Υπάλληλος Υποδοχής - Reception

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

Ρεσεψιονίστ   
Γυναίκα έως 35 ετών

Απαραίτητα προσόντα: 
•5ετής προϋπηρεσία 
•Άριστη γνώση Αγγλικών - Ιταλικών 
•Άριστη γνώση λειτουργικού συστήματος ERMIS/WIN

Αποστολή βιογραφικών, με απαραίτητα φωτογρα-
φία, στο e-mail: info@paxosclub.gr

ANEMI HOTELS is delighted to present the group’s 
newest hotel the luxury design hotel located in the 
city center of Athens which will be opening April 2015, 
aiming to offer amemorable experience to our guests 
by providing high quality facilities and personalized 
services is searching to recruit for:

Housekeeper

Qualifications: 
•2-3 years previous experience in a similar 
position in a four or five star hotel. 
•Good knowledge of English. 
•Friendly, confident personality with ability  
in team work.  
Job description: 
•Provide a warm and friendly service to hotel 
guests and hotel associates. 
•Understand and anticipate all guest needs. 
•Maintain the good environment of the hotel.
Those interested can send their resumes with a 
recent photo attached to the following address: 
humanresources@anemihotels.com 

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

Βραδινό Receptionist

Απαραίτητα χαρακτηριστικά: 
•Aπόφοιτος ξεν/κής σχολής. 
•Γνώση ξένων γλωσσών. 
•Σχετική εμπειρία. 
•Διάθεση για εργασία σε απαιτητικό περιβάλλον. 
•Ομαδικό πνεύμα  
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 

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

 
Athens President Hotel is seeking for a:

Assistant 
Front Office Manager

Job summary: The candidate will support the front 
office manager in all functions of the department and 
staff. He/She will be responsible for the best service of 
all customers (check-in, check-out, invoices, concierge, 
complaint handling, guest oriented assistance).

The ideal candidate: 
•Degree in tourism 
•Excellent command of MS Office 
•Excellent command of verbal and written English 
•Knowledge of additional language will  
be an asset 
•Minimum 3 years of relevant experience  
in the same position 
•Excellent knowledge of hospitality software 
FIDELIO 
•Excellent communication and organizational 
skills 
•Team work 
•Ensure that customers receive an excellent level 
of service at all times 
•Cash and key handling 
•Room allocation 
•Knowledge of billing  
What we offer: 
•Full time employment 
•Satisfactory salary 
•Professional development

Those who are interested can send their resumes 
with a recent photo to the following address e-mail: 
hr-manager@president.gr, fax: 210 6924900.

 
Το ξενοδοχείο Creta Beach ζητά:

Receptionist

Κύριες υπευθυνότητες: 
•Συμμετοχή σε όλες τις διεργασίες της υποδοχής 
•Οργάνωση της εργασίας, εξυπηρέτηση των πελατών 
με προθυμία και αμεσότητα 
•Διαχείριση τηλεφώνων - ταμείου  
•Συνεργασία και εξυπηρέτηση συναδέλφων άλλων 
τμημάτων καθώς και εξωτερικών συνεργατών  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων 
•Γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος, κατά  
προτίμηση Micros Opera 
•Άριστη γνώση Γερμανικής & Γαλλικής γλώσσας 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ικανότητα εργασίας σε πιεστικές συνθήκες 
•Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών 
σημειωμάτων, θα επικοινωνήσουμε με τους υποψή-
φιους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης 
προς στελέχωση, ώστε να οριστεί συνάντηση προς 
συνέντευξη. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hr@civitelhotels.com

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

Βοηθό 
Προϊσταμένης Ορόφων

Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη  
σε αντίστοιχη θέση 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Επιθυμητή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Ευχάριστος και φιλικός χαρακτήρας  
Προσφέρονται: 
•Οικονομικές απολαβές αναλόγως προσόντων 
•Διαμονή και διατροφή  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@lichnosbeach.gr

Front Desk Manager 
Receptionists

Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανωτάτης τουριστικής σχολής. 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση σε ξενοδοχείο πολυτελείας. 
•Άριστη γνώση αγγλικών, επιθυμητή η γνώση 2ης 
γλώσσας (Γαλλικά). 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά. 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση και ικα-

νοποίηση του πελάτη. 
•Ομαδικό πνεύμα, οργανωτικές και διοικητικές 
ικανότητες. 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
καταστάσεις. 
•Άριστη γνώση Η/Υ.  
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας & φιλικό περιβάλλον 
εργασίας. 
•Διαμονή και διατροφή. 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο  
προσόντων και δυνατότητα επαγγελματικής  
εξέλιξης.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@laresidencemykonos.com

Front Office Agents 
(PWSH-FOA)

To Pomegranate Wellness Spa Hotel προετοιμάζεται 
για μία ακόμη επιτυχημένη σαιζόν και επιθυμεί να προ-
σλάβει έμπειρα στελέχη για την θέση του Front Office 
Agent, για την κάλυψη των καθημερινών εργασιών 
και αρμοδιοτήτων της reception. Το τμήμα λειτουργεί 
σε 24ωρη βάση και παρέχει πλήρης γκάμα υπηρεσιών 
προς τους πελάτες του ξενοδοχείου.
Απαιτούμενα προσόντα 
•Προηγούμενη εμπειρία 2-3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχείο πολυτελείας 5* 
•Πτυχίο τουριστικής ή ξενοδοχειακής σχολής 
•Άριστη χρήση της Ελληνικής & Αγγλικής καθώς 
και ακόμη μίας επιπλέον γλώσσας (π.χ. Ρώσικα, 
Γερμανικά, Γαλλικά) 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (MS Office)  
και ξενοδοχειακών προγραμμάτων  
(κατά προτίμηση Protel) 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία  
και στις διαπροσωπικές σχέσεις 
•Επαγγελματική εμφάνιση & συμπεριφορά,  
ομαδικό πνεύμα συνεργασίας. 
•Ικανότητα multi-tasking και εργασίας κάτω  
από συνθήκες πίεσης, διαχείρισης ειδικών  
απαιτήσεων πελατών & προβλημάτων  
Βασικές ευθύνες 
•Πλήρη γνώση των παροχών & υπηρεσιών  
του ξενοδοχείου καθώς και της γύρω περιοχής 
•Άμεση & αποτελεσματική ολοκλήρωση 
 των καθηκόντων κάθε βάρδιας. 
•Τήρηση των καθορισμένων διαδικασιών check-in 
& check-out όσο αφορά τα δωμάτια καθώς και  
τη σωστή ανταπόκριση σε τηλεφωνήματα & email 
•Δυναμική συνεργασία & συμβολή στην επίτευξη 
στόχων (upselling/cross selling προϊόντων  
& υπηρεσιών) 
•Ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων με τους 
πελάτες και άλλους συνεργάτες (συναδέλφους, 
προμηθευτές) διατηρώντας συγχρόνως το πρέπον 
επαγγελματικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών  
που αρμόζει σε ένα ξενοδοχείο πολυτελείας. 
•Κατανόηση & δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων, 
διευθέτησης ειδικών απαιτήσεων πελατών. 
•Οι υπάλληλοι της reception θα αναφέρονται  
απευθείας στον front office manager.
Το Pomegranate Wellness Spa Hotel προσφέρει 
ανταγωνιστικό μισθό, διαμονή, γεύματα στο ξενοδοχείο, 
ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και τη δυνατότητα 
προσωπικής ανάπτυξης σε μια νέα και δυναμικά ανα-
πτυσσόμενη ξενοδοχειακή εταιρεία.
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογρα-
φικό σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της 
θέσης, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
info@pomegranatespahotel.com. Μετά τη συλλογή 
και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα 
επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταπο-
κρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχω-
ση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες 
οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. 
Website:   http://www.pomegranatespahotel.com

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Από τoν όμιλο Figura, ζητούνται:

Aισθητικοί

•Απόφοιτοι ΙΕΚ για πρακτική άσκηση για τα κατα-
στήματα Συντάγματος και Πατησίων.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
athens@figura.com.gr. Τηλέφωνο: 210 3232325.

Η εταιρία DERMACON, εισαγωγική και εμπορική 
εταιρία καλλυντικών και μηχανημάτων αισθητικής, 
με δυναμική παρουσία στους χώρους της αισθητικής 
- ιατρικής, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα: 

Αισθητικό Υπεύθυνο Εκπαίδευσης 
για την Περιοχή της Θεσσαλονίκης

Η θέση αφορά την εκπαίδευση και ενημέρωση των 

πελατών της εταιρείας,καθώς και των υποψήφιων 
πελατών στα καλλυντικά προϊόντα της εταιρείας 
MURAD, στο χώρο των ινστιτούτων αισθητικής.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ αισθητικής 
•Άριστη γνώση Αγγλικών - Ελληνικών 
•Ηλικία άνω των 24 ετών 
•Υψηλή εξειδίκευση στις θεραπείες σώματος  
και προσώπου 
•Ευχέρεια στις δημόσιες σχέσεις 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνια στον τομέα  
της εκπαίδευσης προϊόντων & θεραπειών 
•Δίπλωμα οδήγησης και δυνατότητα ταξιδιών 
•Γνώση Η/Υ MS Office

Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Διαρκής εκπαίδευση και επιμόρφωση
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: human-resources@
dermacon.gr ή fax: 210 6745201. Υπ’ όψιν υπεύθυνου 
ανθρώπινου δυναμικού. Απαραίτητη η αναγραφή 
των κωδικών: ΥΕ- THES.

Αισθητικός 
Φυσικοθεραπεύτρια Spa

Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο Eλληνικής ή ξένης αντίστοιχης σχολής 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Γνώση Αγγλικών 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία,  
υγειονομικού χαρακτήρα (πιστοποιητικό υγείας)  
Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα 
•Γνώση Ρωσικών 
•Πτυχίο αισθητικής - ονυχοπλαστικής 
•Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας  
Παρέχουμε 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή και πλήρης διατροφή 
•Ασφάλιση 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Δυνατότητες εξέλιξης και σταδιοδρομίας

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:   
cfragotsinos@macedonianhotels.gr.  
Απαραίτητη φωτογραφία.

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

Υπεύθυνη Spa

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΙΕΚ spa ή αντίστοιχος τίτλος 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 5* 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και Γερμανικών 
•Γνώση Ρωσικών ή Γαλλικών θα θεωρηθεί  
επιπλέον προσόν 
•Ικανότητες προώθησης πωλήσεων 
•Ηλικίες έως 35 ετών
Βιογραφικά που δεν πληρούν τις παραπάνω προ-
ϋποθέσεις δε θα λαμβάνονται υπόψη. Αποστολή 
βιογραφικών με απαραίτητη πρόσφατη φωτογρα-
φία: hrlr@lindoshotels.com.  Fax: 22440 32007 . 
Τηλ: 22440 32001.

ο Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το ομορ-
φότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό συγκρότημα 
στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει για εποχική 
απασχόληση με έδρα στο Πόρτο Καρράς για τα κέντρα 
θαλασσοθεραπείας - spa:

Ειδικούς Μανικιούρ / Πεντικιούρ  
(Code: THP)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας 
•Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αντίστοιχο spa 
ξενοδοχείων 5*, City spa ή πολυδύναμο κέντρο 
ομορφιάς, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό 
•Γνώση πολιτικών και διαδικασιών σε θέματα  
υγιεινής και ασφάλειας 
•Πολύ καλή γνώση του μηχανολογικού και άλλου 
εξοπλισμού των κέντρων θαλασσοθεραπείας. 
•Απαραίτητη γνώση Ρώσικων και Ιταλικών. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία τους 
αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό  υπόψη τμήματος 
προσωπικού στο fax: 210 9955586 ή με  e-mail στο: 
hr@techol.gr. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν 
εμπιστευτικά.

Η Makemeup Cosmetics είναι εταιρία στον κλάδο της ομορφιάς με επώνυμα ποιοτικά brands. Στα 
πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξης της εταιρίας, αναζητούνται κατάλληλοι υποψήφιοι για να καλύψουν 
άμεσα τις παρακάτω θέσεις, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και την Aθήνα:

Εξωτερικές Πωλήτριες-ές  
σε Βόρεια και Νότια Ελλάδα

Αρμοδιότητες υποψήφιου 
•Ανάπτυξη πωλήσεων σε όλη την Ελλάδα  
(όχι σε ιδιώτες, αλλά σε επιχειρήσεις) 
•Προώθηση / πώληση προϊόντων ομορφιάς 
•Εύρεση & διεύρυνση πελατολογίου 
•Διαχείριση και εξυπηρέτηση υπάρχοντος  
και νέου πελατολογίου 
•Διερεύνηση, εντοπισμός και ικανοποίηση  
αναγκών πελάτη 
•Διαπραγμάτευση με τον πελάτη με σκοπό  
την επίτευξη της πώλησης 
•Επίτευξη στόχων βάσει πλάνου πωλήσεων 
•Ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων εμπιστοσύνης 
με υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες  
Προσόντα υποψηφίου 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ολοκληρωμένη 
ανάπτυξη & διαχείριση πελατολογίου,  

με σκοπό την επιτυχημένη πώληση 
•Τουλάχιστον 2ετή εμπειρία σε πωλήσεις  
καλλυντικών 
•Εμπειρία στο χώρο των καλλυντικών 
•Εξαιρετικές επικοινωνιακές & οργανωτικές 
ικανότητες 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, ευελιξία, 
όρεξη για δουλειά 
•Πολύ καλή γνώση & χρήση της Ελληνικής  
& Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση MS Office & Internet 
•Εμφανίσιμη -ος και απαραίτητη συνημμένη 
φωτογραφία 
•Συνεχής δυνατότητα ταξιδίων 
•Ερασιτεχνική άδεια οδήγησης 
•Εξαιρετική ικανότητα οργάνωσης  
& συντονισμού δραστηριοτήτων

Προσφέρονται: Η εταιρία παρέχει υποχρεωτική εκπαιδευτική υποστήριξη, ευχάριστο περιβάλλον ερ-
γασίας, δυνατότητες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.

•Σταθερός μηνιαίος μισθός και bonus επίτευξης στόχων 
•Δυνατότητα άμεσης πρόσληψης
Παρακαλούμε να αποστέλλονται αυστηρά μόνο βιογραφικά που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. 
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κιόσης Γιώργος 6947 949366. Βιογραφικά στο:cosmetics@makemeup.gr

Στελέχη Πωλήσεων
Η RE/MAX Rise με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό χαράζει τη νέα πορεία της αγοράς στο χώρο του 
Real Estate στην Ανατολική Θεσσαλονίκη με έδρα τη Νέα Παραλία.

Η RE/MAX Rise μπήκε στην αγορά με σκοπό να λειτουργήσει εντελώς διαφορετικά με το κατεστημένο 
του ανταγωνισμού στον μεσιτικό κλάδο και ως προς την παροχή υπηρεσιών απέναντι στον πελάτη αλλά 
και σε σχέση με τον συνεργάτη της εταιρίας. Αυτό συμβαίνει γιατί οι κανόνες της αγοράς έχουν αλλάξει, 
συνεπώς το παλιό μοντέλο του “μεσίτη” είναι πλέον εντελώς προχωρημένο αλλά και αποκρουστικό στην 
πλειοψηφία του κοινού. Επιπλέον, μέσα στις υπηρεσίες του γραφείου περιλαμβάνεται και η κατασκευαστική 
εταιρία που φυσικά είναι και αυτή προσαρμοσμένη στη φιλοσοφία της σύγχρονης αγοράς. Το δυναμικό 
των δυο εταιριών απαρτίζεται από νέα άτομα με φρέσκες ιδέες, σύγχρονο τρόπο σκέψης, πολλή όρεξη 
για δουλεία και με φιλοδοξία να φτάσουμε την εταιρία στην κορυφή το συντομότερο δυνατόν.

Στους συνεργάτες διατίθεται: 
•Το μεγαλύτερο δίκτυο  
παγκοσμίως real estate  
με 93.000 συμβούλους σε 97 
χώρες  
(internet - συνεργάτες). 
•Συνεχής εκπαίδευση  
στον τομέα του marketing  
του real estate  
και της κατασκευής. 
•Γραμματειακή υποστήριξη. 
•Συνεχής υποστήριξη από τα 
πρώτα βήματα του συνεργάτη 
και στο μεσιτικό  

και στον κατασκευαστικό τομέα.  
Προϋποθέσεις: 
•Πολύ διάθεση για δουλεία  
και επιτυχία. 
•Φιλοδοξία για γρήγορη  
οικονομική εξέλιξη και επιτυχία. 
•Επικοινωνιακές  
και διαπροσωπικές ικανότητες. 
•Προσήλωση στην επίτευξη 
στόχων. 
•Προϋπηρεσία στις πωλήσεις 
θα εκτιμηθεί. 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και 

επαγγελματισμός. 

Η εταιρία αναζητά ανθρώπους που 
θέλουν να ξεφύγουν από τη μιζέρια 
της αγοράς και διψούν να γίνουν 
μέλη μιας εταιρίας (οικογένειας) 
που θα τους παρέχει όλα τα εφόδια 
για να περάσουν γρήγορα στην 
επιτυχία.

Τρόποι επικοινωνίας: Τηλέφω-
νο/φαξ: 231 600 3600. Κινητό 
τηλέφωνο: 6944 657000, e-mail: 
info@remax-rise.gr. Υπεύθυνος: 
κος Κιόσης Φάνης.

Η εταιρεία ΔΩΡΙΚΟΝ ΑΕ αναζητά:

Έμπειρους Πωλητές / Πωλήτριες
Θα προτιμηθούν όσοι/ όσες πληρούν τις παρακά-
τω προϋποθέσεις: 
•Αντίστοιχη προϋπηρεσία 1-2 έτη σε πωλήσεις/ 
προώθηση προϊόντων ζύμης ή λοιπών  
προϊόντων αρτοποιίας 
•Επικοινωνιακό προφίλ και ομαδικό πνεύμα 
•Πελατοκεντρική νοοτροπία με έμφαση  
στο αποτέλεσμα 
•Άνεση και ευγένεια στην επικοινωνία 
•Δίπλωμα ερασιτεχνικού αυτοκινήτου 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Βασικές δεξιότητες Η/Υ και Αγγλικών  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 

•Ασφαλιστική κάλυψη Ι.Κ.Α. 
•Σταθερές μηνιαίες αποδοχές 
•Προοπτικές εξέλιξης και ικανοποιητικό πακέτο 
αμοιβών και παροχών. 
•Όχημα της εταιρείας  
Περιοχές καταστημάτων: Δυτική Αττική

Παρακαλούμε πολύ όπως οι ενδιαφερόμενοι στεί-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα με πρόσφα-
τη φωτογραφία τους, υπ’ όψιν της Διεύθυνσης 
Ανθρώπινου Δυναμικού στο: info@dorikon.gr ή 
στο φαξ 210-9959941. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες επισκεφθείτε το www.dorikon.gr. Όλες 
οι αιτήσεις θα χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

H εταιρία RELATE A.E. από τις δυναμικά αναπτυσσόμενες εταιρίες στην παροχή υπηρεσιών τηλε-
φωνικής εξυπηρέτησης και διαχείρισης επαφών, αναζητά για τη στελέχωση κέντρου εξυπηρέτησης 
πελατών ομίλου εταιριών στο χώρο των τροφίμων:

Σύμβουλους Ενημέρωσης σε Θέματα Διατροφής (ΣΕΔ2-14)  
(Για Μερική Απασχόληση)

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο τεχνολόγου τροφίμων / διατροφολόγου / γεωπόνου / χημικού 
•Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών - θα προτιμηθούν κάτοχοι σχετικού πιστοποιητικού 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Άριστη χρήση της ελληνικής γλώσσας γραπτή και προφορική 
•Γνώση αγγλικών 
•Ευελιξία στην παρακολούθηση κυλιόμενου ωραρίου εργασίας (στο διάστημα 8:00-21:00)  
Προσφέρονται: 
•Σταθερές μηνιαίες αποδοχές και ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ 
•Συνεχής εκπαίδευση στα προϊόντα της εταιρίας και σε μεθόδους εξυπηρέτησης καταναλωτών 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Εύκολη πρόσβαση με metro (στάση Πανόρμου) και λεωφορεία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν άμεσα το βιογραφικό τους στη διεύθυνση: hr@relate.gr  
ή με fax: 210 2805001, αναγράφοντας τον κωδικό ΣΕΔ2-14.

Η FAMAR Α.Β.Ε. ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, με ηγετική θέση στο χώρο 
της παραγωγής φαρμάκων και καλλυντικών, ζητά να προσλάβει για το εργοστάσιό της στην Ανθούσα:

Χειριστές Μηχανών Συσκευασίας  
(Κωδ. LTAN_122014)

Ο/H κάτοχος της θέσης θα έχει την ευθύνη: 
•Προετοιμασίας των συσκευαστικών μηχανών 
σύμφωνα με το πρόγραμμα συσκευασίας 
•Χειρισμού των μηχανών συσκευασίας  
σύμφωνα με τις προκαθορισμένες αποδόσεις 
•Καθαρισμό των μηχανών συσκευασίας 
•Εφαρμογή των διαδικασιών παραγωγής  
και τεκμηρίωσης των σχετικών οδηγιών 
•Τήρηση των κανόνων και διαδικασιών  
ασφάλειας. 
•Παρακολούθησης των παραγωγικών δεικτών  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι σχολών μέσης τεχνικής εκπαίδευσης 
ή ΑΤΕΙ μηχανολογικών κατευθύνσεων 

•Εμπειρία τουλάχιστον 2-3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε βιομηχανία 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Επιθυμητή ηλικία μέχρι 45 ετών  
Προσφέρουμε: 
•Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης  
σε πολυεθνικό περιβάλλον 
•Αμοιβή αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστεί-
λουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα (αναγράφοντας 
τον κωδικό της θέσης)  στο παρακάτω link:  http://
famarforms.applymycv.gr/mainsite/careers.html
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Μικρές Αγγελίες Εργασίας
Διοικητικά και Επιτελικά  
Στελέχη Επιχειρήσεων
ΞEKΙΝΗΜΑ στελέχωσης μεγάλης μονάδας διε-
θνούς ομίλου. Ζητούνται πτυχιούχοι διοίκησης 
επιχειρήσεων ή marketing με προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: patras192@yahoo.gr, 
κος Πάτρας.

ZHTEITAI Διοικητικό Στέλεχος. Απαραίτητα 
προσόντα λογιστική Γ’ κατηγορίας, γνώση 
προγραμμάτων ERP, άριστη γνώση Αγγλικών, 
5ετή ανάλογη προϋπηρεσία. Άριστη γνώση ECDL. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@akritas.com.gr.

ΑΛΥΣΙΔΑ πιτσαρίας προσλαμβάνει Managers 
στην Αγγλία. Απαιτείται τουλάχιστον 4 χρόνια 
προϋπηρεσία, διευθυντικές ικανότητες, καλή 
γνώση Αγγλικών. Μισθός £21000 τους πρώτους 
6 μήνες, £23000 μετά. Βιογραφικά, στην Αγγλι-
κή γλώσσα, στο e-mail: jobs@melinasjobs.gr.

ΑΤΟΜΟ με οργανωτική - εμπορική και επικοι-
νωνιακή εμπειρία ζητείται για την οργάνωση 
Portal προϊόντων και υπηρεσιών. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: jobslinks1@gmail.
com, θέση: bd-sk.

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ Τελειόφοιτος ΤΕΙ Πληροφορικής 
ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, ζητείται για την πραγ-
ματοποίηση της εξάμηνης Πρακτικής Άσκησης σε 
εταιρία εμπορίας και επισκευής μηχανημάτων. 
Τηλ: 210 5229603, κος Ντάβρης.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ πρώην ζητούνται για άμεση 
συνεργασία με χωρίς κεφάλαιο με τη μεγαλύτερη 
παραγωγό εταιρία. Απαραίτητα ειλικρίνεια δυνα-
τότητα ολοκλήρωσης στόχων θετική στάση προς 
μάθηση. Αμεσα συνεχώς αυξανόμενο εισόδημα. 
Τηλ: 6909 814220, 6986 950930.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ συμπληρωμάτων διατροφής, 
ζητεί Στελέχη για διοικητικές θέσεις. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών και H/Y. Υψηλές αποδοχές. 
Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 211 9964010.

Γραμματείς - Υπάλληλοι  
Γραφείου και Υποδοχής
ΟΜΙΛΟΣ παρόχων υγείας ζητεί άμεσα να προσλάβει 
14 άτομα ανεξαρτήτου εμπειρίας για πρωινή ή 
απογευματινή απασχόληση στα τμήματα της γραμ-
ματείας και της μηχανογράφησης. Ευέλικτα ωράρια. 
Σταθερός μισθός. Τηλ: 211 5554925.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών προσλαμβάνει Προσωπικό 
για τα τμήματα καταγραφής και εξυπηρέτησης 
πελατολογίου. Άμεση πρόσληψη. Ασφάλιση ΙΚΑ. 
Σταθερός μισθός. Τηλ: 211 9964006.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για θέση διαχείρισης βιογρα-
φούμενων - μελών του “Κέντρου Οικουμενικός 
Ελληνισμός“. Ευχέρεια λόγου και ευγένεια. 5/μερο, 
8ώρο ΙΚΑ και bonus (700,00€). Βιογραφικά στο 
e-mail: ellinismos.gr, τηλ: 210 8846320, κα Κεφάλα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για να εργαστεί 
στην Ηγουμενίτσα σε κατάστημα. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
galyfanef@hotmail.com, με θέμα Ηγουμενίτσα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για να εργαστεί 
στην Πρέβεζα σε κατάστημα. Απαραίτητη γνώ-
ση Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
galyfanef@hotmail.com, με θέμα Πρέβεζα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για να εργαστεί 
στο Βόλο σε κατάστημα. Απαραίτητη γνώση Αγγλι-
κών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: galyfanef@
hotmail.com, με θέμα Βόλος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για να εργαστεί 
στην Άρτα σε κατάστημα. Απαραίτητη γνώση Αγγλι-
κών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: galyfanef@
hotmail.com, με θέμα Άρτα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για να εργαστεί 
στην Καρδίτσα σε κατάστημα. Απαραίτητη γνώ-
ση Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
galyfanef@hotmail.com, με θέμα Καρδίτσα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για να εργαστεί στα 
Ιωάννινα σε κατάστημα. Απαραίτητη γνώση Αγγλι-
κών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: galyfanef@
hotmail.com, με θέμα Ιωάννινα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για να εργαστεί στα 
Τρίκαλα σε κατάστημα. Απαραίτητη γνώση Αγγλι-
κών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: galyfanef@
hotmail.com, με θέμα Τρίκαλα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για να εργαστεί στη 
Λάρισα σε κατάστημα. Απαραίτητη γνώση Αγγλι-
κών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: galyfanef@
hotmail.com, με θέμα Λάρισα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για να εργαστεί 
στην Ελασσόνα σε κατάστημα. Απαραίτητη γνώ-
ση Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
galyfanef@hotmail.com, με θέμα Ελασσόνα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για να εργαστεί 
στα Γρεβενά σε κατάστημα. Απαραίτητη γνώ-
ση Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
galyfanef@hotmail.com, με θέμα Γρεβενά.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για να εργαστεί 
στη Φλώρινα κατάστημα. Απαραίτητη γνώση Αγγλι-
κών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: galyfanef@
hotmail.com, με θέμα Φλώρινα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για να εργαστεί 
στα Γιαννιτσά κατάστημα. Απαραίτητη γνώση 
Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
galyfanef@hotmail.com, με θέμα Γιαννιτσά.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για να εργαστεί 
στην Έδεσσα κατάστημα. Απαραίτητη γνώση Αγγλι-
κών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: galyfanef@
hotmail.com, με θέμα Έδεσσα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για να εργαστεί 
στη Βέροια κατάστημα. Απαραίτητη γνώση Αγγλι-
κών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: galyfanef@
hotmail.com, με θέμα Βέροια.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ομίλου συμπληρωμάτων 
διατροφής, ζητεί άμεσα άτομα για τα τμήματα: 
reception, υποδοχή, γραμματεία, τηλεφωνικό 
κέντρο, νομικό, εμπορικό, λογιστήριο. Σταθε-
ρός μισθός. Ασφάλιση ΙΚΑ. Τηλ: 211 9964013.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής και διάθεσης ιατρικών καρτών, 
ζητεί Υπαλλήλους Γραφείου όλων των ειδικο-
τήτων για στελέχωση νέου τμήματος. Ευέλικτα 
ωράρια. Σταθερός μισθός. Άμεση πρόσληψη. 
Ασφάλιση ΙΚΑ. Τηλ: 211 9964006.

ΕΤΑΙΡΙΑ στην Αθήνα ζητεί άτομα ως Υπαλλή-
λους Γραφείου για την στελέχωση νεοσύστατου 
τμήματος. Ευέλικτο ωράριο. Άμεση πρόσληψη. 
Σταθερός μισθός. Τηλ: 211 5554805.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ως Υπάλληλοι Γραφείου 
από όμιλο υγείας για τμήμα εξυπηρέτησης και 
καταγραφής πελατολογίου. Άμεση πρόσληψη. 
Σταθερος μισθός. Ευέλικτο ωράριο. Τηλ: 211 
5554883.

ΚΥΡΙΟΣ -α ζητείται άμεσα για εσωτερικές ερ-
γασίες, εξυπηρέτηση, χωρίς προϋπηρεσία, γνώ-
σεις ίντερνετ σε επίπεδο απλού χρήστη δεκτές. 
Τιμή: 700€. Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@
gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγών - εξαγωγών προσλαμβάνει 
5 άτομα για reception και τηλεφωνικό κέντρο, 
ανεξαρτήτου προϋπηρεσίας. Ευέλικτα ωράρια. 
Σταθερός μισθός. Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 211 
9964006.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για Γραμματέας σε τεχνική-κατα-
σκευαστική εταιρία. Απαραίτητη η άριστη γνώση 
Η/Υ, autocad, Αγγλικών. Πλήρης απασχόληση. 
Bιογραφικά στο e-mail: cv2030@gmail.com.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ευπαρουσίαστη ζητείται από κεντρικό 
κατάστημα στην Αθήνα για την Υποδοχή. Αρχικός 
μισθός 800€. E-mail: areti@olympiacroissant.
gr, τηλ: 6945 421156.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου, για να εργα-
στεί στην Κατερίνη, σε κατάστημα. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών και Η/Υ.Βιογραφικά στο e-mail: 
galyfanef@hotmail.com, με θέμα Κατερίνη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου, για να εργα-
στεί στην Καστοριά σε κατάστημα. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών και Η/Υ.Βιογραφικά στο e-mail: 
galyfanef@hotmail.com, με θέμα Καστοριά.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου, για να εργαστεί 
στην Κοζάνη, σε κατάστημα. Απαραίτητη γνώ-
ση Αγγλικών και Η/Υ.Βιογραφικά στο e-mail: 
galyfanef@hotmail.com, με θέμα Κοζάνη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου, για να εργαστεί 
στο Κιλκίς σε κατάστημα. Απαραίτητη γνώση Αγ-
γλικών και Η/Υ.Βιογραφικά στο e-mail: galyfanef@
hotmail.com, με θέμα Κιλκίς.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου, για να εργαστεί 
στις Σέρρες, σε κατάστημα. Απαραίτητη γνώ-
ση Αγγλικών και Η/Υ.Βιογραφικά στο e-mail: 
galyfanef@hotmail.com, με θέμα Σέρρες.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου, για να εργαστεί 
στη Δράμα, σε κατάστημα. Απαραίτητη γνώση Αγ-
γλικών και Η/Υ.Βιογραφικά στο e-mail: galyfanef@
hotmail.com, με θέμα Δράμα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για να εργαστεί 
στην Καβάλα σε κατάστημα. Απαραίτητη γνώ-
ση Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
galyfanef@hotmail.com, με θέμα Καβάλα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου, για να ερ-
γαστεί στην Ξάνθη, σε κατάστημα. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών και Η/Υ.Βιογραφικά στο e-mail: 
galyfanef@hotmail.com, με θέμα Ξάνθη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για να εργαστεί 
στην Κομοτηνή σε κατάστημα. Απαραίτητη γνώ-
ση Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
galyfanef@hotmail.com, με θέμα Κομοτηνή.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ζητούνται από μεγάλη ιατρική 
μονάδα για εργασία στο νέο της τμήμα. Ωράριο 
πρωινό ή απογευματινό. Άμεση πρόσληψη. Στα-
θερός μισθός. Ασφάλιση ΙΚΑ. Τηλ: 211 9964010.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ εταιρία ζητεί Απόφοιτη Πανεπιστη-
μίου κατά προτίμηση Ναυτιλιακών Σπουδών για 
γραμματειακή υποστήριξη - υποδοχή. Απαραίτητη 

γνώση Αγγλικών και Η/Υ, προοπτικές εξέλιξης. 
E-mail: vesselmanager@yahoo.gr, τηλ: 6945 
994013, ώρες επικοινωνίας 12:00-17:00.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο, για γραμματειακή υποστήριξη σε 
ιατρείο στη Β.Κέρκυρα, για καλοκαιρινή εργασία. 
Απαραίτητα: γνώση Αγγλικών, προφορικά και 
γραπτά, (Γερμανικά-Ρώσικα επιθυμητά), κάτο-
χος Ι.Χ. Προσφέρουμε: ικανοποιητικό μισθό, ΙΚΑ. 
E-mail: katerina_avlonitou@yahoo.gr.

ΝΕΑ ζητείται ως Γραμματέας Διεύθυνσης, με άνεση 
στις δημόσιες σχέσεις, επικοινωνιακή με γνώση 
Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: email.madnet.tv@gmail.com.

ΑΠΟ ΤΗΝ εταιρία ΚΟΥΡΕΛΛΑΣ ΑΕ ζητείται άτομο 
ως Υπάλληλος Γραφείου, για τη θέση της γραμμα-
τείας-διεύθυνσης. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: kourellas@kourellas.gr.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ένα άτομο ως Συνεργάτη Περιοδικού 
με πολύ καλές γνώσεις Ελληνικών, Αγγλικών 
και δακτυλογράφησης για διορθώσεις κειμένων 
και μεταφράσεις για καινούριο έντυπο τέχνης και 
πολιτισμού. Η αμοιβή θα αφορά ποσοστά επί των 
κερδών. Τηλ: 6943 541433.

ΕΤΑΙΡΙΑ θέλει να επανδρώσει τη μονάδα της με 
απόφοιτους Λυκείου, ΑΕΙ - ΤΕΙ. Προοπτικές και 
εξέλιξη. Τηλ: 6974 068508.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου με εμπειρία στο σχεδι-
ασμό επίπλων κουζίνας και εσωτερικού χώρου, 
ζητείται από τεχνική εταιρία. Τηλ: 210 9575321, 
6944 437069.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου με γνώσεις πληροφορικής 
και λογιστικής, ζητείται. Εσωτερική - εξωτερική 
απασχόληση. Τηλ: 210 5127057, 210 5152361.

ΝΕΑ ζητείται με σχετικές γνώσεις σε φωτοτυπικά 
μηχανήματα, γνώση Η/Υ και δυνατότητα διαχεί-
ρισης κοινόχρηστων. Βιογραφικά στο e-mail: 
smartprintkom@gmail.com.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών δημιουργεί δύο νέα τμήματα 
δημοσίων σχέσεων και εξυπηρέτησης μεγάλων 
πελατών της και ζητά Υπεύθυνη-ο με έντονη 
προσωπικότητα και οργάνωση. Βιογραφικά στο 
e-mail: sales@galaxynet.gr, κωδ: 1275.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με υπευθυνότητα, οργανανω-
τικότητα και προϋπηρεσία σε εργασία δημοσίων 
σχέσεων, από σοβαρή πρωτοπόρα εταιρία, θέση 
εργασίας γραφείου. Βιογραφικά στο e-mail: 
b2bsales@galaxynet.gr, κωδ: 1987.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ δραστήρια με έντονη προσωπικότητα 
και άνεση λόγου ζητείται ως Υπάλληλος Γραφείου, 
για εσωτερική εργασία υπεύθυνης τμήματος. Υψη-
λές αποδοχές. Βιογραφικά στο e-mail: dealers@
galaxynet.gr, κωδ.1976.

ΕΤΑΙΡΙΑ internet - marketing, ζητά κυρία -ο δυνα-
μική -ο, δραστήριο άτομο, με έντονη προσωπικό-
τητα και άνεση λόγου για εργασία Yπεύθυνης-ου 
τμήματος, Υπάλληλο Γραφείου. Bιογραφικά στο 
e-mail: job@galaxynet.gr, κωδ: 1975.

ΑΘΗΝΑΪΚΗ εταιρία ζητά 2 κυρίες -ους ως Υπάλ-
ληλους Γραφείου, με γνώσεις Η/Υ, ίντερνετ και με 
προϋπηρεσία στις δημόσιες σχέσεις - πωλήσεις 
για εργασία γραφείου. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv@galaxynet.gr, κωδ.1974.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά άτομο ως Υπάλληλο 
Γραφείου με ή χωρίς προϋπηρεσία στις δημόσιες 
σχέσεις - πωλήσεις για εργασία γραφείου. Φιλικό 
περιβάλλον, εκπαίδευση, άμεση πρόσληψη. Βιογρα-
φικά στο e-mail: sales@galaxynet.gr, κωδ.1973.

Η TALIS S.A ζητά για πελάτη, Γραμματεία Διοίκη-
σης. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ, κάρτα 
ανεργίας σε ισχύ, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, 
καλή γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv@talis.gr, κωδ: gram1.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία ζητεί Γραμματέα. Απαιτού-
νται άριστη γνώση H/Y, ευπρόσωπη παρουσία, 
οργανωτική και επικοινωνιακή ικανότητα. Ωράριο 
εργασίας 7ωρο, εναλλάξ πρωί - απόγευμα ανά 
εβδομάδα. Βιογραφικά στο e-mail: sarakis@
sarakis.gr.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εμπορική εταιρία αναζητά Υπαλλή-
λους καταχώρησης δεδομένων, για τα γραφεία 
της στα Νότια Προάστια της Αττικής. Απόφοιτοι 
Λυκείου και άνω, καλή γνώση Aγγλικών και Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: mmougaraki@icap.gr.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ κατασκευαστική εταιρία ζητεί 
άμεσα Υπαλλήλους Γραφείου για τα τμήματα 
μηχανογράφησης, γραμματείας, εξυπηρέτησης 
πελατών και τηλεφωνικό κέντρο. Υψηλές απο-
δοχές. Ασφάλιση ΙΚΑ. Τηλ: 211 9964006.

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ -τριες ζητούνται από εμπορικό 
συγκρότημα για κάλυψη κενών θέσεων γραφείου. 
Ευέλικτο ωράριο. Άμεση πρόσληψη. Σταθερός 
μισθός. Τηλ: 211 5554883.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εμπορική εταιρία αναζητά Υπαλλήλους 
καταχώρησης δεδομένων, για τα γραφεία της 
στα Βόρεια της Αττικής. Απόφοιτοι Λυκείου και 
άνω, καλή γνώση Aγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά 
στο e-mail: mmougaraki@icap.gr.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εμπορική εταιρία στην Αθήνα, αναζητά 
Υπαλλήλους διαχείρισης πελατών. Απόφοιτοι 
Λυκείου και άνω με καλή γνώση Αγγλικών ή 
Γαλλικών ή Ιταλικών ή Γερμανικών ή Ισπανικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: mmougaraki@icap.gr.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΦΑ μεταφορική Ελλάδος ΑΕ στο 
Καλοχώρι, ζητείται μόνιμος Υπάλληλος Γραφεί-
ου για την έκδοση φορτωτικών. Προϋπηρεσία 
απαραίτητη, ωράριο απογευματινό. Βιογραφικά 
στο e-mail: mixanografisi@kifa.gr.

Marketing - Δημόσιες  
Σχέσεις - Διαφήμιση
ΔΙΕΘΝΗΣ ομάδα marketing που επεκτείνεται 
ζητά 3 άτομα για μερική ή πλήρη απασχόληση 
με βασικές γνώσεις H/Y και internet για ενα 
affiliate πρόγραμμα. Προμήθεια μέχρι και 90%. 
Τηλ 211 8004695, 6972 194761.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης δυναμικός, κοινωνικός 
και φιλόδοξος, για συνεργασία με επιχειρηματι-
κό affiliate πρόγραμμα που δημιουργεί μεγάλη 
προοπτική καριέρας και ευκαιρία υψηλού εισο-
δήματος, 80-90% payout. Τηλ: 211 8004695, 
6972 194761.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία αναζητά άτομα για ανάπτυξη 
πελατολογίου, marketing και δημιουργία δικτύ-
ου. Ευέλικτο ωράριο. Παρέχεται εκπαίδευση. 
Βιογραφικά στο e-mail: elsaloyr@gmail.com, 
τηλ: 6941 591109.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Ubiz.mobi ζητά δραστήριους και δυ-
ναμικούς Πωλητές -τριες, κάτοχους smartphone, 
με εξοικείωση στους H/Y, για να εργαστούν στο 
χώρο της διαφήμισης. Πολύ καλές αποδοχές. 
Τηλ: 6972 276963.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με ή χωρίς εμπειρία, να 
εκπαιδευτούν και να εργασθούν ως Πωλητές-
Πωλήτριες στο χώρο της διαφήμισης. Δυνατό-
τητα εξέλιξης. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: suncitypromotion@gmail.com, υπ’ όψιν 
τμήματος πωλήσεων.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ Διαφήμισης, με τουλάχιστον 3ετη 
εμπειρία σε εκδοτική επιχείρηση ζητείται από 
μεγάλη επιχείρηση μέσων ενημέρωσης. Πολύ 
καλές συνθήκες εργασίας και αμοιβή. Βιογραφικά 
στο e-mail: efimerida2m@mgmail.com.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ εταιρία αναζητά άτομα σοβαρά 
που επιθυμούν να εργαστούν στο χώρο των Δημο-
σίων Σχέσεων, Πωλήσεις, Marketing. Παρέχεται 
εκπαίδευση, ευέλικτο ωράριο. Βιογραφικά στο 
e-mail: elsaloyr@gmail.com, τηλ: 6941 591109.

ΣΟΒΑΡΑ άτομα ζητούνται για Δημόσιες Σχέσεις, 
Marketing, Πωλήσεις σε εμπορική εταιρία. Πα-
ρέχεται εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: 
elsaloyr@gmail.com, τηλ: 6941 591109.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας με 
σχετική εμπειρία στις πωλήσεις για προώθηση 
προϊόντων και εκπτωτικού κωδικού αγορών σε 
ιδιώτες/επαγγελματίες, ευελιξία ωραρίου, δωρεάν 
εκπαίδευση/υποστήριξη, αμοιβές ικανοποιητικές 
βάσει τζίρου με ποσοστά. Τηλ: 6945 915312.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα νεαρά άτομα για στελέχωση 
τμήματος μάρκετινγκ στα πλαίσια μεγάλης διαφη-
μιστικής καμπάνιας. Παρέχεται πλήρης εκπαίδευση 
και αξιοκρατικό πακέτο αμοιβών. Θα αξιολογηθούν 
θετικά οι άμεσα διαθέσιμοι υποψήφιοι. Βιογραφικά 
στο e-mail: majorivoryadvertising@gmail.com.

ΑΤΟΜΟ με οργανωτική - εμπορική και επικοι-
νωνιακή εμπειρία ζητείται για την οργάνωση 
Portal προϊόντων και υπηρεσιών. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: jobslinks1@gmail.
com, θέση: bd-sk.

ΕΠΟΠΤΕΣ ζητούνται στο χώρο του marketing 
με ή χωρίς προϋπηρεσία, υψηλές αποδοχές. Βι-
ογραφικά στο e-mail: meletios2009@yahoo.gr, 
τηλ: 6982 920609.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ Ηθοποιών, Μοντέλων Διαφήμι-
σης, ζητεί νέα με άνεση στην επικοινωνία για 
το τμήμα δημοσίων σχέσεων. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: email.modelplant@
gmail.com.

ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΗ καταξιωμένη εταιρία στο χώρο του 
marketing με προϊόντα υγείας, ευεξίας ζητούνται 
Συνεργάτες για στελέχωση δικτύου, μερική ή ολική 
απασχόληση, ευέλικτο ωράριο-ικανοποιητικές 
αποδοχές-εισοδήματα από δικαιώματα. E-mail: 
marioikonomou@gmail.com, τηλ: 6936 344260.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για στελέχωση ομά-
δας PR για δουλειά σε club της Θεσσαλονίκης. 
Βιογραφικά στο e-mail: alemir27@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέα άτομα, με ιδέες, για δημιουργία 
ομάδας, σχετικά με brand ρούχων από Πατρονίστ. 
Ραφή, Μarketing, Designer, Γραφίστας. Όρεξη 

για δουλειά, ομαδικότητα, συνεργασία. Τηλ: 
6979 240020.

ΝΕΟΙ ζητούνται από μεγάλη διαφημιστική στο 
Κέντρο Αθήνας. Δυναμικές, επικοινωνιακές για 
μόνιμη εσωτερική εργασία, πενθήμερη. Υψηλός 
μισθός, εκπαίδευση, καριέρα. Άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv4twin@gmail.com, 
τηλ: 211 5001809.

WE need Affiliate Marketers to promote affiliate 
links. The subject is caurses tests certifications 
over 600 skill areas, for individuals and corporate 
companies. Payment -60% per sale. CVs: 
relita200@gmail.com.

ΕΥΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ ζητούνται για πόρτα σε κε-
ντρικό κατάστημα στην Αθήνα. Αρχικός μισθός 
800€. Τηλ: 6945 421156.

ETΑΙΡΙΑ καλλυντικών ζητεί να προσλάβει Προσω-
πικό στο τμήμα Marketing. Μισθός ικανοποιητικός. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@delkamgroup.gr.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί 2 άτομα για τμήμα 
marketing. Βιογραφικά στο e-mail: info@greek-
advertising.com, κωδ: Κ.Θ. 3.

Λογιστές - Υπάλληλοι  
Λογιστηρίου - Μηχανογράφηση
ΑΤΟΜΑ ζητούνται από όμιλο υγείας για τα τμή-
ματα, διαχείρισης αποθήκης, ρεσεψιόν, υποδο-
χής λογιστηρίου και τηλεφωνικό κέντρο. Άμεση 
πρόσληψη, σταθερός μισθός, ασφάλιση, ΙΚΑ. Τηλ: 
211 5554156.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών στην Αθήνα ζητά 
Λογιστή Α’ τάξης με γνώσεις Φοροτεχνικού 
και οργάνωσης λογιστηρίου για εσωτερική 
απασχόληση. Παρέχεται μισθός και ασφάλιση. 
Απαραίτητα συστάσεις και γνώσεις ERP. E-mail: 
resume@otenet.gr.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστής ζητείται για μερική απασχόληση 
από βιομηχανία στη Σίνδο. Τηλ: 2310 535685.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στο Κορωπί ζητείται 
Βοηθός Λογιστή με προϋπηρεσία 5 ετών, με γνώ-
σεις εμπορικής διαχείρισης και μισθοδοσίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: g.intzidis@interservice.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών ζητά Λογιστή Α’ 
Τάξης με γνώσεις Φοροτεχνικού, οργάνωσης 
λογιστηρίου και ERP. Απαραίτητα Προσόντα: Προ-
ϋπηρεσία 10+ ετών και συστάσεις. Παρέχεται 
μισθός και ασφάλιση. Ε-mail: resume@otenet.gr.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία στον Ασπρόπυργο ζητά 
Βοηθό Λογιστή με γνώση ERP Softone και κά-
τοχο ΙΧ αυτοκινήτου. Bιογραφικά στο e-mail: 
dailyfoodsdrinks@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Βοηθός Λογιστή με καλές 
γνώσεις Η/Υ, κάτοχος μηχανής με προϋπηρεσία 
σε λογιστικό γραφείο. Βιογραφικά στο e-mail: 
stvel7@in.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογίστριας πτυχιούχος ΑΕΙ με 
4ετή προϋπηρεσία και μεταφορικό μέσο. Μόνιμη 
συνεργασία με λογιστικό γραφείο. Πολύ καλή 
γνώση σε λογιστική δημοσίου ΝΠΔΔ-ΝΠΙΔ-ΟΤΑ 
Α΄ τάξης. Βιογραφικά στο e-mail: tcoliotom@
efm.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογίστρια πτυχιούχος ΑΕΙ με 6ετή 
προϋπηρεσία και μεταφορικό μέσο. Μόνιμη 
συνεργασία με λογιστικό γραφείο. Πολύ καλή 
γνώση σε λογιστική δημοσίου ΝΠΔΔ-ΝΠΙΔ-ΟΤΑ 
Α΄ τάξης. Βιογραφικά στο e-mail: tcoliotom@
efm.gr.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία, ζητεί Βοηθό Λογιστή. Τηλ: 
210 2847332, fax: 210 2847708.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α’ ζητείται απαραιτήτως, έμπειρος 
προγράμματος softone. Μη καπνιστής, οικολο-
γική-κοινωνική συνείδηση. Άμεση πρόσληψη. 
Δεχόμαστε και για ημιαπασχόληση. Πανεπιστη-
μίου 57. Συστάσεις απαραίτητες. Βιογραφικά στο 
e-mail: agapi@oikologoi.gr, τηλ: 22950 38300, 
6972 873974.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής με άριστη γνώση και εμπειρία 
σε θέματα ΚΒΣ, ΚΦΕ, ΦΠΑ, αποθηκών και ΕΓΛΣ 
φορολογία εισοδήματος, εργατική νομοθεσία, 
μισθοδοσία, κατάρτιση προϋπολογισμών και 
reporting. Απαραίτητη προϋπηρεσία. E-mail: 
info@homemarkt.gr, τηλ: 2351 235222.

ΑΤΟΜΟ απόφοιτος σχολής με 1-2 χρόνια εμπειρία, 
λογιστικές γνώσεις, ζητείται ως Βοηθός Λογιστη-
ρίου σε εμπορική εταιρία. Περιοχή Λυκόβρυση. 
Τηλ: 6981 189828.

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ -ής ζητείται για μόνιμη πρωινή εργα-
σία, με δικαίωμα υπογραφής σε εταιρία με έδρα 
τον Πειραιά. Βιογραφικά στο e-mail: naviskal@
otenet.gr, τηλ: 210 4222131.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ εταιρία, ζητά πτυχιούχο Λογιστή 
-τρια με εμπειρία άνω των 5 ετών στην τήρηση 
βιβλίων Γ’ κατηγορίας. Επιθυμητή η εμπειρία 
και προϋπηρεσία σε ξενοδοχειακή μονάδα. Απα-
ραίτητη η γνώση Αγγλικής γλώσσας. Ε-mail: 
louka@yourc.gr.
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Performance Marketing  
Internship/Πρακτική - in Germany

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

Our display, email and affiliate marketing team (aka display performance marketing) is offering a 
paid internship position to support our advertising efforts in Greece. In this role, you’ll gain hands-on 
experience and insights into our successful global strategy. If you’re looking for an opportunity to 
apply your analytical skills, your passion to learn and your drive to create a lasting effect in the online 
travel industry, then this is your chance to do all that while having lots of fun! We promise that you 
won’t be making copies and fetching coffee during this internship (unless the coffee is for yourself or 
you prefer fetching our weekly beer). If you still like it here and have shown some initiative, there is 
the opportunity to stay beyond the 6-month duration of this internship.
Your tasks: 
•Research, understand, implement and adapt 
trivago’s advertising strategy in Greece. 
•Research and contact new advertising 
partnership opportunities in Greece. 
•Optimize and test landing pages, ad copy, 
campaign audience targeting and creatives (images). 
•Set up new display, email and affiliate 
marketing campaigns. 
•Monitor advertising performance of trivago 
advertising accounts on a daily basis.  
Your profile: 
•You are a current student or recent graduate 
looking for a paid internship in Düsseldorf, 
Germany. 
•You speak Greek fluently and have a strong 
firsthand knowledge of the Greek market  
and user behavior, ideally in regards  
to the online travel industry. 
•Your strong analytical and problem-solving 
skills make it easy for you to analyze data  
and recognize trends. 
•You grasp new concepts easily and can adapt 
your thinking to new information. 
•You become excited about your tasks - for you 
work is more than just a job. 
•You are focused, determined and result driven 
- and are willing to push yourself in order  

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

Please note that Greek language skills at native 
level are required for this position. Send your CV 
to the following link: http://tinyurl.com/mw48aag

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

Σκοπός θέσης: Ο/Η υποψήφιος/α είναι υπεύθυνος/η για την ανάπτυξη των πωλήσεων και επίτευξη 
των στόχων της εταιρείας σε προκαθορισμένη περιοχή. Ο/Η υποψήφιος/α είναι υπεύθυνος/η για την 
προώθηση των προϊόντων της εταιρείας στο υφιστάμενο αλλά και νέο πελατολόγιο που θα αναπτύξει, 
λειτουργώντας συμβουλευτικά και προτείνοντας τις κατάλληλες λύσεις με βάση τις ανάγκες τους.

•Εντοπισμός, προσέγγιση και ανάπτυξη νέου πελατολογίου 
•Διατήρηση και ανάπτυξη του υπάρχοντος πελατολογίου 
•Ανάλυση της δυναμικής της αγοράς και αξιολόγηση της συνολικής αξίας για τους υφιστάμενους  
και δυνητικούς πελάτες 
•Επισκέψεις σε πελάτες για ανάλυση αναγκών, παρουσίαση προϊόντων, σύνταξη πρότασης  
συνεργασίας και κλείσιμο συμφωνίας. 
•Ανάλυση στατιστικών στοιχείων πωλήσεων και οικονομικών στοιχείων των πελατών, σχεδιασμός 
και εφαρμογή πλάνου δράσεων. 
•Συμμετοχή στο σχεδιασμό και ευθύνη υλοποίησης και παρακολούθησης του ετήσιου  
προϋπολογισμού στόχου πωλήσεων για την περιοχή της ευθύνης του. 
•Ανάλυση στοιχείων πωλήσεων και υποβολή προτάσεων για στοχευμένες προωθητικές ενέργειες. 
•Προετοιμασία εβδομαδιαίων και μηνιαίων αναφορών αναφορικά με τα αποτελέσματα,  
τα προβλήματα, τις προοπτικές, τις ανάγκες των πελατών 
•Παρακολούθηση, μελέτη και ανάλυση του ανταγωνισμού και των τάσεων της αγοράς. 
•Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα (marketing, customer service, λογιστήριο, τεχνικό τμήμα)  
με στόχο την καλύτερη δυνατή και άμεση εξυπηρέτηση των πελατών του.

Προφίλ/προσόντα υποψηφίου 
•Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία  
σε πωλήσεις B2B 
•Δυναμική και φιλόδοξη προσωπικότητα 
•Επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα 
•Προσανατολισμένος στην εξυπηρέτηση  
των πελατών και στην επίτευξη των στόχων 
•Καλή γνώση εφαρμογών MS office (excel, 
word, powerpoint) 

•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Διαθεσιμότητα για συχνά ταξίδια στην επαρχία  
Η εταιρεία προσφέρει 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως 
προσόντων 
•Εταιρικό αυτοκίνητο, laptop και κινητό  
τηλέφωνο 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Επιπρόσθετες παροχές (ομαδική ασφάλιση κ.ά.) 
•Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

Αναγνωρίζουμε ότι ένας σημαντικός παράγοντας της επιτυχίας μας είναι οι άνθρωποί μας. Γι’ αυτό 
προσφέρουμε άριστο περιβάλλον, με ομαδικό πνεύμα, ενώ παράλληλα επενδύουμε στους εργαζόμε-
νους μας με τη συνεχή εκπαίδευση και τη δυνατότητα για επαγγελματική ανάπτυξη. Εάν διαθέτετε τα 
απαραίτητα προσόντα, παρακαλούμεστείλτε μας το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
hr@varioclean.gr, website: www.varioclean.gr

Η εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μ.Ε.Π.Ε. ζητά:

Μηχανικό Πωλήσεων  
για το Τμήμα Εταιρικών Πελατών (Β2Β)

Η εταιρεία εμπορίας και διανομής προϊόντων γειώσεως, αντικεραυνικής προστασίας, προστασίας από 
υπερτάσεις, οργάνων μέτρησης και ηλεκτρολογικού υλικού τεχνική ανάπτυξη Μ.Ε.Π.Ε. ζητά μηχανικό 
πωλήσεων για το τμήμα εταιρικών πελατών της (Β2Β). (Κωδ. Αγγ. Sales Engineering B2B Tech. Devel. 02)

Σύντομη περιγραφή θέσης: Ο εν λόγω συνεργάτης θα επισκέπτεται καθ’ όλη την διάρκεια της εργασίας 
του το πελατολόγιο ή το δυνητικό πελατολόγιο της εταιρείας, στα καταστήματα, στα γραφεία και στα 
έργα του στην γεωγραφική περιοχή που θα του ανατεθεί. Θα συντάσσει τις απαραίτητες αναφορές που 
θα προκύπτουν από τις εν λόγω επισκέψεις. Θα συνεργάζεται με τον προϊστάμενο πωλήσεων και τους 
μηχανικούς της εταιρείας για οποιοδήποτε εμπορικό ή τεχνικό θέμα. Θα συντάσσει και θα αποστέλλει τις 
προμετρήσεις και τις προσφορές για τους πελάτες που θα επισκέπτεται. Θα καλύπτει όλες τις ανάγκες που 
θα προκύπτουν από τη συμμετοχή του στο τμήμα πωλήσεων της εταιρείας και θα αφορά τις ανάγκες του 
πελατολογίου στη γεωγραφική περιοχή που θα του ανατεθεί, όπως συμμετοχές σε εκθέσεις, συνέδρια, 
πραγματοποίηση σεμιναρίων κ.α.. 

Κύριες ευθύνες θέσης: 
•Η επίσκεψη στις έδρες των πελατών ή των δυνητικών πελατών της εταιρείας στην γεωγραφική  
περιοχή που θα του ανατεθεί, για την προώθηση των πωλήσεων της. 
•Η επίσκεψη σε έργα με στόχο την συλλογή και την καταγραφή των στοιχείων αυτών έτσι ώστε  
να είναι δυνατή η πραγματοποίηση μελετών ή προμετρήσεων για αυτά. 
•Η σύνταξη των μελετών, των προμετρήσεων και των προσφορών που προκύπτουν από τις ανάγκες 
των πελατών της εταιρείας. 
•Η τεχνική υποστήριξη των πωλήσεων στο πελατολόγιο και στους νέους πελάτες της εταιρείας.  
Η λήψη και παρακολούθηση των παραγγελιών των πελατών της εταιρείας. 
•Η διερεύνηση της αγοράς επικοινωνώντας με πελάτες ή δυνητικούς πελάτες με κάθε τρόπο  
για την ανεύρεση νέων ευκαιριών πώλησης. 
•Η συλλογή και η έκδοση των στατιστικών στοιχείων πωλήσεων των πελατών της γεωγραφικής 
περιοχής που θα του ανατεθεί. 
•Η επικοινωνία με τους συνεργάτες στα γραφεία των Αθηνών για την ανταλλαγή πληροφοριών.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος Τ.Ε.Ι. τμήματος ηλεκτρολογίας ή ανώτερης βαθμίδας εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο 
αντικείμενο. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών στο χώρο των πωλήσεων ή της υποστήριξης ηλεκτρομηχανολογικών 
λύσεων ή προϊόντων. 
•Γνώση του χώρου της εμπορίας του ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα. 
•Πολύ καλή δυνατότητα επικοινωνίας. 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες. 
•Προσαρμογή εργασίας σε οργανωμένο περιβάλλον. 
•Εργασία βάσει προκαθορισμένων στόχων. 
•Πολύ καλή γνώση στην χρήση Η/Υ και των προγραμμάτων του MS office. 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας ή και άλλων ξένων γλωσσών. Ηλικία έως 30 ετών. 
•Ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους.  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση του αντικειμένου των γειώσεων, της αντικεραυνικής προστασίας και των οργάνων μέτρησης. 
•Γνώση της χρήσης του μηχανογραφικού προγράμματος Xline.  
Προσφέρονται: Πρόγραμμα εκπαίδευσης, ανταγωνιστικές αμοιβές, κινητό τηλέφωνο, δυνατότητες 
εξέλιξης ανάλογα με την απόδοση.  
Σημείωση: Τα απαιτούμενα επαγγελματικά ταξίδια θα γίνονται με μέσα και έξοδα της εταιρείας.

Για αποστολή βιογραφικών ή ζήτηση περαιτέρω διευκρινίσεων απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 210-5782008 
ή στο fax 210-5782009 ή στο e-mail: hr@technical-development.gr. Σημείωση 1: Παρακαλείστε να 
αναγράφετε τον τίτλο και τον κωδικό της αγγελίας στο βιογραφικό που θα αποστείλετε.

Κέντρο αποκατάστασης στη Θεσσαλονίκη ζητά:

Marketing & Public Relations Manager
Προσόντα: 
•Βασικό πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ σε τομέα marketing  
ή δημοσίων σχέσεων και αντίστοιχη εμπειρία 
•Δεξιότητες και εμπειρία σε δημόσιες  
και ιδιωτικές παρουσιάσεις της εταιρίας  
και των υπηρεσιών της σε πελάτες 
•Εμπειρία και γνώση στο σχεδιασμό  
παρουσιάσεων σε PowerPoint και άλλα  
προγράμματα επικοινωνίας 
•Πολύ καλή γνώση MS Office 
•Γνώση Αγγλικών (native speaker) 
•Άριστη γνώση Γερμανικών ή Αραβικών 
•Ικανότητα άριστης γραπτής και προφορικής 
επικοινωνίας 
•Διαθεσιμότητα και ετοιμότητα για επαγγελματικά 
ταξίδια 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης  
Υπευθυνότητες: 
•Εκτέλεση πλάνου σταθερής προσέλκυσης  

δυνητικών πελατών και προσωπική επικοινωνία 
με σημαντικές επιχειρήσεις και πελάτες 
•Ανάπτυξη και διεύρυνση του πελατολογίου 
•Σχεδιασμός και υλοποίηση του συνολικού  
επικοινωνιακού πλάνου της εταιρίας και  
μιας ξεκάθαρης επικοινωνιακής στρατηγικής  
για τις δημόσιες σχέσεις της εταιρείας 
•Οργανωμένη παρουσία σε εκθέσεις και άλλες 
εκδηλώσεις που αφορούν την προώθηση  
της εταιρίας 
•Δημιουργία, σχεδιασμός και παρουσίαση  
εξατομικευμένων παρουσιάσεων για στοχευμένο 
πελατολόγιο 
•Συνεχής ανάπτυξη των δημοσίων σχέσεων 
προς πελάτες, ΜΜΕ και άλλους φορείς 
•Η επίτευξη των ποσοτικών και ποιοτικών  
στόχων της εταιρίας  
Αποστολή βιογραφικών μόνο στα Αγγλικά  
στο e-mail: gartcheva@hill-management.bg



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

ΤΡΙΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 201522
ΑΤΟΜΟ με άριστη γνώση H/Y και λογιστικής, 
ζητείται για γραφείο στο λογιστικό τμήμα. Τηλ: 
6973 298476.

ZHTEITAI Μηχανογράφος για φοροελεκτική 
εταιρία στο Γέρακα. Βιογραφικά στο e-mail: 
mifosoft@mifo.gr, fax: 210 6615989.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Μηχανογράφου, σε φοροελε-
γκτική εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: mifosoft@
mifo.gr, fax: 210 6615989.

ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στο Καβαλλάρι Λαγκαδά, 
ζητείται Βοηθός Λογιστή με προϋπηρεσία στην 
τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, μισθοδοσίας, 
γνώση προγραμμάτων της epsilonnet, κάτοχος 
μεταφορικού μέσου. Βιογραφικά στο e-mail: 
tafs003@gmail.com.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή, πλήρους απασχόλησης, με 
απαραίτητη προϋπηρεσία, ζητείται άμεσα από 
εξαγωγική εταιρία, περιοχή Κολωνακίου. Άριστες 
αποδοχές, γνώσεις MS Office, singular enterprise, 
e-manpower και Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
dgovdelas@ergo-sa.gr.

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ με εμπειρία ζητείται από κεντρικό 
κατάστημα στην Αθήνα. Τηλ: 6945 421156.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Χαλκί-
δα ζητάει πτυχιούχο Λογιστή με άδεια Α’ τάξης, 
για πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimgian@otenet.gr, fax: 22210 34914.

ZHTEITAI απόφοιτος/η ΤΕΙ/ΑΕΙ, με κατεύθυνση 
Λογιστικής/Οικονομικών. Μεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών επιθυμητός. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 5 χρόνια ως Υπάλληλος Λογιστηρίου. 
Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε άριστα οργα-
νωμένο περιβάλλον ERP-CRM. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@homemarkt.gr.

Οικονομικά Στελέχη -  
Ελεγκτές - Φοροτεχνικοί
ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών στην Αθήνα ζητά 
Λογιστή Α’ Τάξης με γνώσεις Φοροτεχνικού 
και οργάνωσης λογιστηρίου για εσωτερική 
απασχόληση. Παρέχεται μισθός και ασφάλιση. 
Απαραίτητα συστάσε ις και γνώσεις ERP. E-mail: 
resume@otenet.gr.

ΔΙΕΘΝΗΣ όμιλος με γρήγορη ανάπτυξη ζητά για 
άμεση πρόσληψη 6 Απόφοιτους Πανεπιστημίου 
(ΑΕΙ-ΤΕΙ) Οικονομικής Κατεύθυνσης, για άμεση 
στελέχωση κενών θέσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
karram192@yahoo.gr, κα Καρρά.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών στην Αθήνα ζητά 
Λογιστή Α’ τάξης με γνώσεις Φοροτεχνικού και 
Προϊσταμένου Λογιστηρίου. Παρέχεται μισθός 
και ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: resume@
otenet.gr.

ZHTEITAI απόφοιτος/η ΤΕΙ/ΑΕΙ, με κατεύθυνση 
Λογιστικής/Οικονομικών. Μεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών επιθυμητός. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 5 χρόνια ως Υπάλληλος Λογιστηρίου. 
Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε άριστα οργα-
νωμένο περιβάλλον ERP-CRM. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@homemarkt.gr.

Χρηματοοικονομικά -  
Ασφαλιστικά - Real Estate
ΤO ΜΕΣΙΤΙΚΟ - κατασκευαστική Λιολίδης αναζητά 
Μεσίτη /τρια για στελέχωση του γραφείου της 
στη Θεσσαλονίκη προσφέροντας ενημερωμένο 
χαρτοφυλάκιο ακινήτων και καθημερινό πελα-
τολόγιο. Βιογραφικά στο e-mail: info@liolidis.
gr, 2310 420002.

ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ εταιρία ζητούνται 2 ικανά 
Στελέχη Πωλήσεων. Προϋπηρεσία, πτυχίο ΑΕΙ-
ΤΕΙ-ΙΕΚ. Παρέχεται πακέτο αμοιβών. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobforthepeople@yahoo.gr.

KΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ εταιρία, ζητάει Σύμβουλους 
Ακινήτων. Γνώση Η/Υ και κατοχή μεταφορικού 
μέσου. Υψηλές προμήθειες, σύγχρονο περιβάλλον 
εργασίας, μηχανογραφικό σύστημα, εξασφαλι-
σμένο πελατολόγιο, μεγάλο χαρτοφυλάκιο ακι-
νήτων. E-mail: geospigos@gmail.com. τηλ: 210 
6458952, κος Σπίγγος.

ΕΤΑΙΡΙΑ με δυναμική ανάπτυξη στη διαχείριση 
ακινήτων αναζητά έμπειρους Μεσίτες, για να 
καλύψει τις ανάγκες της στα Δυτικά προάστια. 
Βιογραφικά στο e-mail: geospigos@gmail.com, 
τηλ: 6981 101132.

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ μια νέα δυναμική καριέρα στην 
αγορά ακινήτων. Αξιοποιήστε τις ικανότητές 
σας, γίνετε επιτυχημένοι Σύμβουλοι Ακινήτων 
και δημιουργήστε μεγάλο εισοδήμα. Βιογραφικά 
στο email: spigos@novarealestate.gr, τηλ: 210 
6458952, Γιώργος Σπίγγος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ασφαλιστικός Σύμβουλος, επικοινωνι-
ακός, με άριστη γνώση του αντικειμένου, εργατική 
και δυναμική προσωπικότητα. Αμειβόμενος σε ένα 
εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον συνεργασίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: anaptigma@gmail.com.

ΜΕΣΙΤΗΣ Ακινήτων ζητείται από γνωστό τεχνικό 
γραφείο. Ιδιαίτερα επικερδής και πολύπλευρη 
συνεργασία. Απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλ-
ματος, εμπειρία, δελτίο παροχής υπηρεσιών και 
πτυχίο ΑΕΙ. Επαγγελματικό και φιλικό περιβάλλον. 
Τηλ: 6932 050080.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες από μεγάλο μεσιτικό 
γραφείο ως Πωλητές - Εκτιμητές Ακινήτων στα 
Ν. Προάστια της Αθήνας. Παρέχεται ταχύρυθμη 
εκπαίδευση, ικανοποιητικές αμοιβές, bonus, προ-
οπτικές σοβαρής επαγγελματικής σταδιοδρομίας. 
Προϋπηρεσία όχι απαραίτητη. Τηλ: 211 7002369, 
6934 165392.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ επιχείρηση 30 ετών στο Ν. Ηλείας, 
ζητεί άτομα με προϋπηρεσία σε ιδιωτικό ή δημό-
σιο. Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ επιθυμητό. Βιογραφικά 
στο e-mail: gzxristopoulos@insurance.nbg.gr, 
τηλ: 26220 26124.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ επιχείρηση 30 ετών στο Ν. Αττικής, 
ζητεί άτομα με προϋπηρεσία σε ιδιωτικό ή δημό-
σιο. Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ επιθυμητό. Βιογραφικά 
στο e-mail: gzxristopoulos@insurance.nbg.gr, 
τηλ: 26220 26124.

ΕΤΑΙΡΙΑ μεγάλη, ζητεί άτομα για διαχείριση ληξι-
πρόθεσμων οφειλών με απαραίτητη προϋπηρεσία, 
πενθήμερη, 8ωρη, πρωινή απασχόληση. Πλησίον 
Πανόρμου. Τηλ: 210 6713111.

Τεχνικοί και Μηχανικοί Η/Υ - 
Δικτύων - Τηλεπικοινωνιών
ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής στη Θεσσαλονίκη ζητά 
Τεχνικό Η/Υ για on site υποστήριξη σε H/W και 
δίκτυα πελατών, κάτοχο διπλώματος αυτοκινή-
του και μηχανής απαραίτητα. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@microquest.gr, fax: 210 9531001, 
κωδ: FE12/14.

ΕΤΑΙΡΙΑ συστημάτων ασφαλείας και τηλεπικοινω-
νιών ζητά Τεχνικό Τηλεπικοινωνιών με γνώσεις 
τηλεφωνικών κέντρων ASTERISK, δικτύων και 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: info@genius.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ για απα-
σχόληση στην παρακολούθηση έργου κατασκευής 
δικτύου οπτικών ινών σε περιοχές της Μακεδονίας 
εκτός Θεσσαλονίκης, κάτοχος Ι.Χ. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@elecnet.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία στα Γλυκά Νερά, ζητά Τεχνικό 
H/Y, εκτυπωτών, Hardware δικτύων, με γνώση 
δικτύων και Αγγλικής, απόφοιτο ΤΕΙ, για μόνιμη 
εργασία, χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις. Τηλ: 
210 2855080, ώρες επικοινωνίας 10:00-16:00, 
καθημερινά.

PERFORMANCE technologies is seeking for 
a professional to cover the position: ITSM 
Consultant. Job Description: analysis, design 
and implementation of IT service management 
projects. CVs: hr@performance.gr, tel: 210 
9947006, Mrs Papadimitriou.

ENGINEERS for technological/information 
companies. Software, Electrical-Computer-
Maritime Engineers and in general (political-
chemical,etc). German language IS obligatory. Also 
good Εnglish. Excellent working environments. 
Competitive salaries-benefits. CVs, in english, 
photo-skype: silver.lining37@yahoo.com, tel: 
2311 242026, 6937 212290.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Ριτσώνα 
Χαλκίδος ζητάει Προγραμματιστή - Τεχνικό H/Y, 
με άριστη γνώση Αγγλικών, για υπεύθυνο Μηχα-
νογράφησης. Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@
otenet.gr, fax: 22210 34914.

ΒΟΗΘΟΣ Η/Υ και Δικτύων ζητείται, με γνώ-
σεις software και hardware, κατά προτίμηση 
και γνώστης κατασκευής ιστοσελίδων, μη κα-
πνιστής - οικολογική συνείδηση. Βιογραφικά στο 
e-mail:agapi@oikologoi.gr, τηλ: 6972 873610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Τεχνικός Κινητών για άμεση 
πρόσληψη σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στην 
Παλλήνη. Απαραίτητη ειδίκευση στις επισκευές 
κινητών. Βιογραφικά στο e-mail: olga_angelaki@
yahoo.com, τηλ: 6972 270000, 210 6032500.

ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ κινητών, H/Y, παιχνιδομηχανών, 
με εξαιρετική εμπειρία, αναζητά για συνεργα-
σία, εταιρία του χώρου. Βιογραφικά στο e-mail: 
bcompany2011@gmail.com.

Προγραμματιστές - Αναλυτές - 
Ανάπτυξη Εφαρμογών Web
H PLANET interactive AE ζητά Web Designer για 
μόνιμη απασχόληση. Απαραίτητα: γνώση σχεδι-
αστικών εφαρμογών, html, css. Ικανοποιητικές 
αποδοχές, εξέλιξης. Βιογραφικά, με δείγματα 
δουλειάς, στο e-mail: info@readpoint.com.

SOFTWARE Engineers ΑΕΙ/TEI graduates for full 
or part time employment. Required good working 
knowledge of java, PHP, SQL, linux, javascript. 
Desired experience in oracle, wordpress, liferay. 
CVs: hr@synergic.gr.

WEB Developer ζητείται με πολυετή εμπειρία 
σε Php, jQuery, MySql για πλήρη απασχόληση 
σε νεανικό και ευχάριστο περιβάλλον. Γνώσεις 
σε source control subversion, CSS, HTML5 θα 
ληφθούν υπόψιν. E-mail: cv@primecut.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής για εξωτερική συ-
νεργασία για έλεγχο κενών ασφαλείας δικτύων 
και διόρθωση τους. Απαραίτητη γνώση χρήσης 
THC Hydra, Medusa, etc. Δυνατότητα εργασίας 
απο το σπίτι. Βιογραφικά στο e-mail: lefteris1@
gmail.com.

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ εταιρία τεχνολογίας 
ζητεί Mobile App Developers, IOS και Android, 
για μερική απασχόληση ή συνεργασία, Θεσσα-
λονίκη ή Αθήνα. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε 
push notifications, geofences, web interface, 
cloud services. Βιογραφικά στο e-mail: tech.
carriers@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Developer για ανάπτυξη εφαρμογής για 
Loyalty/Bonus Point cards (σε web περιβάλλον) 
για μόνιμη εξωτερική συνεργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: giorgos.skordilis@gmail.com, τηλ: 
6948711047.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Developer για Augmented Reality εφαρ-
μογές για μόνιμη εξωτερική μόνιμη συνεργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: giorgos.skordilis@gmail.
com, τηλ: 6948 711047.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Developer για Magento τόσο για απλά 
πράγματα (βασική εκμάθηση πελάτη, ρυθμίσεις, 
παραμετροποίηση) όσο και custom εργασίες και 
κυρίως support. Εξωτερική μόνιμη συνεργασία. 
Τηλ: 6948 711047.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Σεμιναρίων Web Design, με εκ-
παιδευτική εμπειρία και γνώση των Joomla, 
Dreamweaver, Flash, Wordpress, ζητείται από 
γνωστή Σχολή Πληροφορικής στο κέντρο, για 
part-time απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
hneto@otenet.gr.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Σεμιναρίων Graphic Design, με εκ-
παιδευτική εμπειρία και γνώση των προϊόντων 
της Adobe, ζητείται από γνωστή Σχολή Πληρο-
φορικής στο κέντρο, για part-time απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: hneto@otenet.gr.

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ Τελειόφοιτος ΤΕΙ Πληροφορικής 
ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, ζητείται για την πραγ-
ματοποίηση της εξάμηνης Πρακτικής Άσκησης σε 
εταιρία εμπορίας και επισκευής μηχανημάτων. 
Τηλ: 210 5229603, κος Ντάβρης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής, Εξωτερικός Συ-
νεργάτης με γνώσεις: Joomla, Virtuemart, PHP, 
Javascript/JQuery, CSS και Photoshop για να 
αναλάβει την υλοποίηση/συντήρηση εταιρικών 
sites. Βιογραφικά με Portfolιο στο e-mail: ht@
qube.gr.

ΒΟΗΘΟΣ Η/Υ και Δικτύων ζητείται, με γνώ-
σεις software και hardware, κατά προτίμηση 
και γνώστης κατασκευής ιστοσελίδων, μη κα-
πνιστής - οικολογική συνείδηση. Βιογραφικά στο 
e-mail:agapi@oikologoi.gr, τηλ: 6972 873610.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ - Web Developer πτυχιούχος 
ΑΕΙ-ΤΕΙ με απαραίτητα προσόντα: 3ετή+ προϋπη-
ρεσία, άριστη γνώση PHP, HTML, mySQL, CSS, 
javascript, jquery, ικανότητα εξόρυξης δεδομένων, 
ζητά επιχείρηση διεθνούς εμπορίου. Ε-mail, με 
πλήρες portfolio: jobslinks1@gmail.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Genius Solutions στο Ομάν, ζητά 
Network Design Person. Απαραίτητα CCIE and 
CCNP in routing and switch certificate. Βιογραφικά, 
στην Αγγλική, στο e-mail: kilismani@hotmail.gr.

PYTHON Developer ζητείται για εταιρία που 
αναπτύσσει εφαρμογές web archiving σε συ-
νεργασία με το CERN. Μόνιμη θέση, εξαιρετικές 
προοπτικές. Απαραίτητα Αγγλικά. Βιογραφικά, 
με δείγματα κώδικα (κατά προτίμηση GitHub), 
στο e-mail: hr@blogforever.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Project Manager - έμπειρος Αναλυτής 
για θέση πλήρους απασχόλησης. Προσφέρονται 
πολύ ικανοποιητικές αμοιβές και σημαντικά πε-
ριθώρια εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@
cyberce.gr, τηλ: 210 9524512.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤHΣ -τρια ζητείται, με γνώσεις 
και εμπειρία σε ERP προγράμματα. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@delphinet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής για mobile εφαρ-
μογές. Βιογραφικά στο e-mail: hr@compupress.
gr, κωδ: mob1214.

Γραφίστες - Διακόσμηση -  
Τέχνες - Δημιουργικό
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για σχέδιο/ηλεκτρονικό σχεδι-
ασμό ανδρικών ενδυμάτων. Απαραίτητη η γνώση 
χειρισμού προγράμματος ηλεκτρονικού σχεδί-
ου, βασικές γνώσεις πατρόν και προηγούμενη 
εμπειρία στο ανδρικό ένδυμα. Βιογραφικά στο 
e-mail: papag81@gmail.com.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ για πλήρη απογευματινή απασχόλη-
ση (1.30-8.30μμ), 6 ημέρες (Κυρ-Παρ). Γνώσεις 
QuarkXpress, Photoshop απαραίτητες. Σελιδο-
ποίηση, μακέτα και επεξεργασία φωτογραφίας. 
E-mail: production@ekirikas.com.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ για μερική απασχόληση ζητείται για 
άμεση συνεργασία. Τηλ: 2310 535685.

ΕΤΑΙΡΙΑ φωτιστικών αναζητά Γραφίστα - Σχεδι-
αστή απόφοιτο ΑΕΙ/ΤΕΙ με γνώσεις φωτογραφίας 
για την δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού 
διαφημιστικού υλικού, σχεδιασμό προϊόντων και 
συσκευασίας. Πλήρης απασχόληση, σταθερές 
αποδοχές. E-mail: serpa@otenet.gr, κωδ: ΓΡ24.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ γραφείο που ειδικεύεται στο 
packaging design, POP, έντυπο υλικό, ζητάει Γρα-
φίστρια /α για μόνιμη εργασία. Απαραίτητο προσόν η 
άριστη γνώση illustrator/photoshop. Προϋπηρεσία 
θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: mail@fcc.gr.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ οίκος, με έδρα τον Πειραιά, ζητά 
Γραφίστα-τρια με εμπειρία στη σελιδοποίηση και 
άριστη γνώση inDesign, illustrator, photoshop. 
Βιογραφικά και δείγμα δουλειάς, στο e-mail: 
publications3@poukamisas.gr.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ-τρια έμπειρος ζητείται από Διαφημιστι-
κή - Εκδοτική, με άριστη γνώση inDesign, illustrator, 
photoshop σε adobe suite CS6, Αγγλικών, internet 
- web design. Απαραίτητη προϋπηρεσία, γνώσεις 
pre-press. Περιοχή Μεταμόρφωση. Βιογραφικά 
στο e-mail: leontitas@yahoo.gr.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ παιδικών ρούχων, ζητείται Μο-
ντελίστ - Πατρονίστ, για σχεδιασμό collection 
βρεφικού - παιδικού ρούχου, ραφή δειγμάτων. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@linababy.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέα άτομα, με ιδέες, για δημιουργία 
ομάδας, σχετικά με brand ρούχων από Πατρονίστ. 
Ραφή, Μarketing, Designer, Γραφίστας. Όρεξη 
για δουλειά, ομαδικότητα, συνεργασία. Τηλ: 
6979 240020.

ΖHTEITAI Junior Graphic Designer για τη δημιουρ-
γία και την υλοποίηση διαφημιστικών προβολών 
στις σελίδες μας καθώς και στα social media. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@homemarkt.gr, 
τηλ: 2351 235222.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης εκδηλώσεων στην 
Κατερίνη, ζητούνται Διασκεδαστές όλων των 
ειδών (κλόουν, ζογκλέρ, ταχυδακτυλουργοί, κλπ.) 
για εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: dreamyday.
diaskedastes.1@gmail.com, τηλ: 6982 810189.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ οίκος ζητεί Φοιτητή Σκιτσογράφο. 
Τηλ: 210 8212972.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ και Μουσικοί Παραγωγοί, ζη-
τούνται από επαγγελματικό web radio για πα-
ρουσίαση εκπομπών σε συνεργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: music@focuswebtv.gr, κωδ: (RAD), 
τηλ: 210 2461612.

ZHTEITAI Cameraman για μόνιμη συνεργασία, 
με εμπειρία, για βιντεοσκοπήσεις γάμου-βά-
πτισης-εκδηλώσεων. Θα πρέπει να γνωρίζει 
προγράμματα μοντάζ και να διαθέτει εξοπλι-
σμό. Αμοιβή συζητήσιμη κατόπιν προσωπικού 
ραντεβού. Βιογραφικά, με δείγματα, στο e-mail: 
artphotography4u@outlook.com.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ-τρια ζητείται από εταιρία ανδρι-
κής ένδυσης στον Κεραμεικό. Γνώση illustrator 
photoshop τουλάχιστον 2 έτη ενεργής εμπειρί-
ας στο χώρο του ρούχου (στάμπες κεντήματα, 
καρτελάκια, τεχνικό σχέδιο). Βιογραφικά και art 
works στο e-mail: nikolaouepe@hotmail.com, 
τηλ: 210 3455607.

ΕΤΑΙΡΙΑ ηλεκτρικών ειδών ζητεί Γραφίστρια - 
Σχεδιάστρια με γνώση δημιουργίας φυλλαδίων 
καταλόγων σε H/Y, κτίσιμο e-shop. Τηλ: 210 
4613503, ώρες επικοινωνίας 10:00-14:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Φωτογράφου ή Φωτογράφος, 
με εμπειρία. Δημιουργικός -ή με nikon εξοπλισμό, 
για μόνιμη συνεργασία σε γάμο-βάπτιση-εκδη-
λώσεις. Αμοιβή συζητήσιμη, κατόπιν προσωπικού 
ραντεβού. Βιογραφικά, με δείγματα/portfolio, 
στο e-mail: artphotography4u@outlook.com.

ΤO ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ της φύσης, πλησίον Καπαν-
δριτίου, αναζητά Γραφίστα έμπειρο. Μη καπνιστή 
με οικολογική συνείδηση. Παρέχεται διαμονή 
και υγιεινή διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: 
agapi@oikologoi.gr, τηλ: 22950 38300.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας, από σχολή για πρακτική σε 
περιβάλλον mac, σε εταιρία παραγωγής εντύπων. 
Βιογραφικά στο e-mail: newideas@on.gr, τηλ: 
6932 225111.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ -τρια ζητείται από διαφημιστική 
εταιρία στην Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@greek-advertising.com, κωδ: Κ.Θ. 2.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας από το Pilot Beach Resort 
στη Γεωργιούπολη Χανίων με γνώσεις Mac/pc, 
adobe indesign, illustrator, photoshop, σχεδια-
σμός λογοτύπων, εντύπων, χρήση social media. 
Θα εκτιμηθεί η καλή γνώση Αγγλικών. E-mail: 
info@pilot-beach.gr.

Call Center - Εξυπηρέτηση  
Πελατών - Τηλεπωλήσεις
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για call center. Βασικός 
μισθός, ασφάλιση, bonus. Ωράριο ευέλικτο, 
μετρό Ελληνικού. Βιογραφικά στο e-mail: 
mm@orosimonet.gr, τηλ: 210 9618313, ώρες 
επικοινωνίας 09:00-21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα δυναμικά και υπεύθυνα για 
κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών με 
καλή γνώση Η/Υ, Αγγλικών. Η εμπειρία και γνώση 
δεύτερης γλώσσας θα εκτιμηθεί ως επιπλέον 
προσόν. Βιογραφικά στο e-mail: hr@mondial-
assistance.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για το τμήμα διαχείρισης 
εξερχόμενων κλήσεων σε υπάρχοντες πελάτες. 
Μερική απασχόληση σε πρωινές και απογευ-
ματινές βάρδιες. Απαραίτητα προσόντα η καλή 
γνώση χρήσης Η/Υ, Αγγλικών, η εμπειρία στην 
εξυπηρέτηση πελατών. E-mail: sales@mondial-
assistance.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης σεμιναρίων στην Αθήνα 

ζητά Πωλητές με προϋπηρεσία στις τηλεφωνικές 
πωλήσεις. Απαραίτητα: πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, συστά-
σεις και γνώσεις Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
resume@otenet.gr.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από όμιλο υγείας για τα τμή-
ματα, διαχείρισης αποθήκης, ρεσεψιόν, υποδο-
χής λογιστηρίου και τηλεφωνικό κέντρο. Άμεση 
πρόσληψη, σταθερός μισθός, ασφάλιση, ΙΚΑ. Τηλ: 
211 5554156.

ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγών - εξαγωγών προσλαμβάνει 
5 άτομα για reception και τηλεφωνικό κέντρο, 
ανεξαρτήτου προϋπηρεσίας. Ευέλικτα ωράρια. 
Σταθερός μισθός. Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 211 
9964006.

ΑΤΟΜΑ 5 ζητούνται για τη στελέχωση επιχείρησης 
με έδρα στην Δάφνη, προϋπηρεσία στον κλάδο 
πωλήσεων και διαχείρισης πελατολογίου επι-
θυμητή, ευελιξία στο ωράριο, παρέχεται πλήρης 
εκπαίδευση. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΟ ζητείται άμεσα με γνώσεις Αγγλικών 
και Η/Υ ζητείται για απογευματινή απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@gmail.com, 
τηλ: 6986 212664.

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

ΖHTOYNTAI Συνεργάτες. Tιμή 1.200€. Βιογραφικά 
στο e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κύριος -α με βασικές γνώσεις Η/Υ 
για εργασία. Τιμή 700€. Βιογραφικά στο e-mail: 
trimin2015@gmail.com.

ΚΥΡΙΟΣ -α ζητείται για απασχόληση πρωινή ή 
απογευματινή. Εξυπηρέτηση πελατολογίου. Τιμή 
900€. Βιογραφικά στο e-mail: trimin2015@
gmail.com.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται 2 δραστήρια και υπεύθυνα 
άτομα για συνεργασία. Τιμή 550€. Βιογραφικά 
στο e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΚΥΡΙΟΣ -α με βασικές γνώσεις Η/Υ ζητείται για 
απασχόληση. Τιμή 850€. Βιογραφικά στο e-mail: 
trimin2015@gmail.com.

ΑΤΟΜΟ ζητείται άμεσα για μερική 4ωρη απα-
σχόληση, για εσωτερική εργασία. Τιμή 450€. 
Βιογραφικά στο e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΚΥΡΙΟΣ -α ζητείται άμεσα για εσωτερική εργασία, 
εξυπηρέτηση, χωρίς προϋπηρεσία. Τιμή 500€. 
Βιογραφικά στο e-mail: trimin2015@gmail.com.

ATOMO ζητείται άμεσα για την ανάπτυξη εταιρίας 
με εμπορική δραστηριότητα, υψηλό εισόδημα. 
Tιμή: 1100€ Βιογραφικά στο e-mail: trimin2015@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτομα από εταιρία τροφίμων για 
διάφορα τμήματα, μερική απασχόληση. Τιμή 850€ 
Βιογραφικά στο e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά άτομα για μερική ή 
πλήρη απασχόληση. Τιμή: 650€. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για άμεση συνεργασία. Τιμή: 
650€. Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.
com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία. Τιμή: 700€. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά 5 άτομα, δραστήρια με 
όρεξη για δουλειά για κάλυψη τμημάτων της. 
Τιμή: 700€. Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@
gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορική ζητεί άτομα με όρεξη για δου-
λειά εργατικά και διδάξιμα που ενδιαφέρονται 
για σοβαρά εισοδήματα. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobn2015@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητεί κύριο -α για μερική 
ή πλήρη απασχόληση. Τιμή: 700€. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ζητείται άμεσα από εμπορική εταιρία 
για την ανάπτυξη και την εξυπηρέτηση. Τιμή: 700€. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ εταιρία, ζητά έμπειρους Πωλητές 
για εξυπηρέτηση πελατών, για να καλύψει τη 
συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση. Μεγάλες δυνατό-
τητες αμοιβής. Βιογραφικά στο e-mail: spigos@
novarealestate.gr, τηλ: 210 6458952, κος Σπίγγος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για πλήρη και μερική απα-
σχόληση, με προϋπηρεσία. Απαραίτητη γνώση 
Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
smartathens.biog@gmail.com.

ΝΕΟΙ-νέες ζητούνται για καταγραφή και εξυπηρέ-
τηση πελατολογίου. Άμεση πρόσληψη. Σταθερός 
μισθός. Τηλ: 211 5554805.

ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟ τμήμα προσλαμβάνει άμεσα Υπαλ-
λήλους Γραφείου για κάλυψη κενών θέσεων 
γραφείου. Άμεση πρόσληψη. Σταθερός μισθός. 
Ασφάλιση. Τηλ: 211 5554883.

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ -τριες ζητούνται από εμπορικό 
συγκρότημα για κάλυψη κενών θέσεων γρα-
φείου. Άμεση πρόσληψη. Σταθερός μισθός. Τηλ: 
211 9964006.

ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης σεμιναρίων ζητά Πωλητές 
συνέχεια στη σελ. 24

Διευθυντής Ξενοδοχείου
Περιγραφή: Γνωστός ξενοδοχειακός όμιλος στις Σποράδες αναζητεί hotel manager, που θα αναλάβει 
την ευθύνη εύρυθμης λειτουργίας ξενοδοχειακής μονάδας, σε όλα τα επίπεδα.

Καθήκοντα θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει την οργάνωση, διεύθυνση και ανάπτυξη 
της επιχείρησης σε όλα τα επίπεδα.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής τουριστικής εκπαίδευσης, Ελλάδος ή εξωτερικού. 
•Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση (τουλάχιστον 5ετίας). 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. Γνώση δεύτερης 
ή/και τρίτης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 
•Άριστη γνώση Η/Υ, προγραμμάτων Office και του διαδικτύου.  
Απαιτούμενες δεξιότητες: 
•Άριστο διοικητικό, οργανωτικό, δυναμικό και επικοινωνιακό προφίλ. 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας, παρακίνηση του προσωπικού και προσανατολισμός στην επίτευξη  
στόχων. 
•Παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα. 
•Ανάπτυξη πρωτοβουλιών και λήψη αποφάσεων στρατηγικής σημασίας. 
•Καινοτόμες και πρωτοποριακές ιδέες. 
•Άμεση προσέγγιση με τους πελάτες, πελατοκεντρικό πνεύμα και ευχάριστη-ευγενική προσωπικότητα. 
•Αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων, προβλημάτων και άμεση εξεύρεση εφικτών λύσεων. 
•Αίσθηση της επιχειρηματικότητας και συναντίληψη του οράματος της εταιρείας.  
Αντικείμενο εργασίας: 
•Διοίκηση και υποστήριξη όλων των τμημάτων του ξενοδοχείου, σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας. 
•Διασφάλιση παροχής υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών και ικανοποίησης του πελάτη. 
•Επιλογή, εκπαίδευση, καθοδήγηση, παρακίνηση, αξιολόγηση, επίβλεψη και έλεγχο όλων  
των εργαζομένων, σε όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου, σε συνεργασία με τους προϊσταμένους τμημάτων. 
•Οργάνωση ημερήσιων συναντήσεων με τους προϊσταμένους των τμημάτων για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των αναγκών και απαιτήσεων των πελατών, για την επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών 
στόχων ανά τμήμα. 
•Προγραμματισμό αγορών και εφαρμογή κοστολογικού έλεγχου. 
•Επίβλεψη εργασιών ανακαινίσεων. 
•Έμπνευση και οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων για την καλύτερη προσέγγιση και επικοινωνία της 
διοίκησης του ξενοδοχείου με τους πελάτες. 
•Να προτείνει τον προϋπολογισμό, να καταθέτει ιδέες για ποιοτικές αναβαθμίσεις και την τιμολογιακή 
πολιτική. 
•Να προτείνει το marketing plan και τις αναγκαίες κατά την κρίση του ενέργειες προβολής  
και προώθησης του προϊόντος. 
•Να καταθέτει ιδέες και προτάσεις στο τμήμα πωλήσεων & marketing του ομίλου για την μέγιστη 
δυνατή πληρότητα του καταλύματος, την αύξηση του τζίρου και της κερδοφορίας. Έτος βάσης 2014. 
•Να εξασφαλίζει την διατήρηση της φήμης και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε άριστο 
επίπεδο. Κριτήριο αξιολόγησης η βαθμολόγηση της booking.com και Trip Advisor 2014 
•Να είναι συνολικά υπεύθυνος για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργίας της μονάδας.  
Οφέλη: 
•Απασχόληση σε ξενοδοχειακό όμιλο που βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης και επέκτασης. 
•Προοπτικές εξέλιξης και κατάρτιση σε σύγχρονες μεθόδους πωλήσεων και marketing. 
•Παροχή διατροφής και διαμονής.  
Τόπος εργασίας: Σκόπελος  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: rigas@skopeloshotels.eu

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

Υποστήριξη Πωλήσεων 
Περιγραφή εργασίας:  
•Επικοινωνία και συνεργασία με την ομάδα  
πωλητών χονδρικής 
•Λήψη, καταχώρηση, διεκπεραίωση  
και παρακολούθηση των παραγγελιών 
•Συνεχής υποστήριξη των πελατών και επίλυση 
τυχόν προβλημάτων 
•Παρακολούθηση πωλήσεων και αποθεμάτων 
•Αρχειοθέτηση - οργάνωση γραφείου  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Απόφοιτη ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Επιτυχημένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη  
σε ανάλογη θέση 
•Άριστη χρήση του MS Office (powerpoint, word, 
excel, outlook, internet) 

•Εμπειρία στη χρήση προγραμμάτων ERP 
(Softone) 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Ικανότητα διεκπεραίωσης ταυτόχρονων  
αρμοδιοτήτων 
•Ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας υπό πίεση 
•Επικοινωνιακά και οργανωτικά χαρίσματα 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Κάτοχος μεταφορικού μέσου  
Παροχές:  
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Δυνατότητα εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
info@nef-nef.gr

H qmetric | HR & Career Solutions, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, επιθυμεί να 
προσλάβει για τα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη:

Σύμβουλο Πωλήσεων Υπηρεσιών HR  
(Junior HR Consultant)

Η εταιρεία μας: Με έδρα τη Θεσσαλονίκη και πελάτες σε όλη την Ελλάδα, η qmetric απευθύνεται σε 
μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, παρέχοντας υπηρεσίες επιλογής και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, 
καθώς και εξειδικευμένες εκπαιδευτικές λύσεις. Οι υπηρεσίες μας υποστηρίζονται από σύγχρονα και 
διεθνώς αναγνωρισμένα ψυχομετρικά εργαλεία, όπως το 16PF, το ΜΒΤΙ και το Wave.

Η θέση: Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα εργάζεται στα γραφεία της εταιρείας μας στη Θεσσαλονίκη 
και θα έχει ως σκοπό την προώθηση των εξειδικευμένων υπηρεσιών HR της qmetric σε υπάρχοντες 
αλλά και δυνητικούς πελάτες. Επίσης, θα έχει την ευκαιρία να εμπλακεί σε ενδιαφέροντα projects που 
αφορούν στις δραστηριότητες της qmetric, όπως η επιλογή και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, η 
εκπαίδευση και η συμβουλευτική καριέρας.

Το προφίλ σας: Προκειμένου να είστε σε θέση 
να ανταποκριθείτε στα καθήκοντα της θέσης  
του συμβούλου πωλήσεων υπηρεσιών HR 
(junior HR consultant), θα πρέπει να διαθέτετε 
τα ακόλουθα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ συναφές με τη διαχείριση ανθρώπινου 
δυναμικού 
•Ιδανικά, μεταπτυχιακό τίτλο σχετικό  
με τη διοίκηση/διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού 
•Εργασιακή εμπειρία έως 3 έτη στην προώθηση 
υπηρεσιών HR ή εκπαίδευσης 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και MS Office 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Αναλυτική ικανότητα 
•Συνεργατικό και ομαδικό πνεύμα 

•Ευελιξία και δημιουργικότητα 
•Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης.  
Η εταιρεία μας προσφέρει: 
•Εφόσον επιλεγείτε για την κάλυψη της θέσης 
του συμβούλου πωλήσεων υπηρεσιών HR 
(junior HR consultant), σας προσφέρονται  
τα ακόλουθα: 
•Ευκαιρίες εκπαίδευσης και συνεχούς ανάπτυξης 
στο χώρο του HR 
•Δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
•Σταθερές αποδοχές και ασφαλιστική κάλυψη 
•Βonus απόδοσης 
•Κινητό τηλέφωνο και Η/Υ 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μία δυναμικά  
αναπτυσσόμενη εταιρεία.

Ενδιαφέρεστε; Σας συναρπάζει η προοπτική της συνεργασίας με μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία; 
Έχετε θέσει ως στόχο σας μία επιτυχημένη καριέρα στο χώρο των πωλήσεων και του HR;

Εάν ναι, τότε μπορείτε να αποστείλετε άμεσα πλήρες βιογραφικό σημείωμα και απαραιτήτως συνοδευτική 
επιστολή, στο e-mail: cv@qmetric.gr, (Κωδικός Θέσης: HR1).

Η διαδικασία αξιολόγησης; Η εταιρεία μας εφαρμόζει μία απαιτητική μεθοδολογία αξιολόγησης των 
υποψηφίων, προκειμένου να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα της διαδικασίας. Στο πλαίσιο του συγκε-
κριμένου έργου στελέχωσης, οι υποψήφιοι/υποψήφιες που θα πληρούν τις προδιαγραφές της θέσης, 
θα αξιολογηθούν με τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων (τεστ ικανοτήτων & τεστ προσωπικότητας) και 
δομημένων συνεντεύξεων (competency based interviews). Η εταιρεία μας τηρεί αυστηρούς κανόνες 
εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

Η Forthcrs ΑΕ, μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες παροχής προϊόντων λογισμικού και ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών συστημάτων κρατήσεων και εισιτηρίων σε Ελλάδα και εξωτερικό στους τομείς των μετα-
φορών, του τουρισμό και του πολιτισμού εταιρία που ανήκει στη FORTHNET τον μεγαλύτερο πάροχο 
συνδυαστικών υπηρεσιών ψυχαγωγίας και επικοινωνίας στην Ελλάδα, ζητά να προσλάβει για τα γραφεία 
της στην Καλλιθέα:

Administrative Assistant 
Κωδ. Θέσης: ADA /15

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης: Αφορά την ευθύνη της οργάνωσης και διαχείρισης του γραφείου του 
διευθύνοντα συμβούλου της εταιρίας με κύρια καθήκοντα θέσης τη διαχείριση κλήσεων και αλληλογρα-
φίας, την αρχειοθέτηση, τον προγραμματισμό συναντήσεων και γενικότερα την αποτελεσματική κάλυψη 
της γραμματειακής υποστήριξης του.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ. 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη θέση. 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
(γραπτός και προφορικός λόγος). Η γνώση  
της Ιταλικής ή/και της Γερμανικής γλώσσας  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ MSOffice  
(Word, Excel, PowerPoint, Outlook).  
Απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες: 
•Iκανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας, 
τόσο γραπτά όσο και προφορικά. 

•Ομαδικό πνεύμα. 
•Ικανότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου 
και όγκου δουλειάς. 
•Εχεμύθεια.  
Η εταιρία προσφέρει:  
•Ιδιωτικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής 
ανάπτυξης 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας  
Aποστολή βιογραφικών μέσω του link:  
http://tinyurl.com/m8adjeg

Assistant Product Manager  
 Τμήμα Εμπορίας Τεχνικών 
Προϊόντων  (Κωδικός: ATΠ)

Η Βογιατζόγλου Systems Α.Ε με ηγετική θέση στην εμπορία και διανομή τεχνικών ειδών ενδιαφέρεται 
για την αναπλήρωση θέσης assistant product manager.

Ο κάτοχος της θέσης αναφέρεται στον αντίστοιχο product manager τεχνικών ειδών και είδη D.I.Y έχει την 
ευθύνη για τη διαχείριση της γκάμας προϊόντων και των σχετικών προμηθευτών που αντιστοιχούν στη 
θέση. Οι αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν την κατάρτιση προϋπολογισμού, την παρακολούθηση 
και διαχείριση αποθεμάτων, την κατάρτιση και διεκπεραίωση παραγγελιών, τη σύνταξη αναφορών κ.α.

Προσόντα υποψηφίου: 
•Απαραίτητη σχετική εμπειρία και τεχνογνωσία 
σε τεχνικά είδη για τουλάχιστον 2 έτη. 
•Τίτλος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης. 
•Άριστη γνώση διαχείριση  
συστημάτων ERP 
•Άριστη γνώση MS Office. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών. 

•Ισχυρά επικοινωνιακά προσόντα. 
•Προσανατολισμό στο αποτέλεσμα. 
•Ισχυρό ομαδικό πνεύμα.  
Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών και επιπλέον προνόμια.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
customer3.ath@voyatzoglou.gr
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με προϋπηρεσία στις τηλεφωνικές πωλήσεις. 
Απαραίτητα Προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, κάρτα 
ΟΑΕΔ και συστάσεις. Βιογραφικά στο email: 
resume@otenet.gr.

ΑΤΟΜΑ με επικοινωνιακές ικανότητες ζητούνται 
για λογαριασμό μεγάλης εταιρίας τηλεπικοινω-
νιών για προώθηση προγραμμάτων σταθερής και 
κινητής τηλεφωνίας. Προσφέρονται σταθερές 
αποδοχές, bonus παραγωγικότητας και πλήρης 
ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: hrdpt@
icomm-plus.com.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ ζητείται από εστιατόριο στην 
Αγία Παρασκευή, για 4ωρη βραδινή απασχόληση. 
Τηλ: 210 6009129.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία στο χώρο της πληροφορικής 
αναζητά Εκπρόσωπους Τηλεφωνικής Εξυπηρέ-
τησης με άριστη γνώση Φιλανδικών και Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: mmougaraki@icap.gr.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία τηλεπικοινωνιών αναζητά 
Υπαλλήλους Εξυπηρέτησης με άριστη γνώση 
Γερμανικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
mmougaraki@icap.gr.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία στο χώρο της πληροφορικής 
αναζητά Υπαλλήλους Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 
με άριστη γνώση Ρώσικων και Η/Υ. Βιογραφικά 
στο e-mail: mmougaraki@icap.gr.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία στο χώρο της πληροφορικής 
αναζητά Υπαλλήλους Help Desk με άριστη γνώση 
Ιταλικών. Βιογραφικά στο e-mail: mmougaraki@
icap.gr.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία στο χώρο της τεχνολογίας 
αναζητά Υπαλλήλους Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 
(εισερχόμενες κλήσεις). Απόφοιτοι Λυκείου και 
άνω. Καλή γνώση Γαλλικών και Η/Υ. Βιογραφικά 
στο e-mail: mmougaraki@icap.gr.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία τηλεπικοινωνιών αναζητά 
Υπαλλήλους Εξυπηρέτησης. Απόφοιτοι Λυκείου και 
άνω. Καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά 
στο e-mail: mmougaraki@icap.gr.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία τηλεπικοινωνιών αναζητά 
Υπάλληλους Τηλεφωνικής Ενημέρωσης. Από-
φοιτοι Λυκείου και άνω. Καλή γνώση Αγγλικών 
και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: mmougaraki@
icap.gr.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία στο χώρο των τηλεπικοι-
νωνιών αναζητά Εκπροσώπους Τηλεφωνικής 
Επικοινωνίας. Απόφοιτοι Λυκείου και άνω, καλή 
γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
mmougaraki@icap.gr.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών προσλαμβάνει νέες -ους για το 
τμήμα καταχώρησης και εξυπηρέτησης πελατών. 
Απαραίτητη γνώση Αγγλικών και Η/Υ, άμεση 
πρόσληψη, σταθερός μισθός. Τηλ: 211 5554805.

ΕΤΑΙΡΙΑ συμπληρωμάτων διατροφής προσλαμβά-
νει άμεσα άτομα για ρεσεψιόν, υποδοχή, καταχώ-
ρηση πελατολογίου, τηλεφωνικό κέντρο. Ευέλικτα 
ωράρια, σταθερός μισθός. Τηλ: 211 9964010.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ, για τηλεφω-
νική παρουσίαση επιμορφωτικών προγραμμάτων 
σε στελέχη επιχειρήσεων. Εκτιμάται προηγούμενη 
προϋπηρεσία με αποτέλεσμα. Μισθός - ασφάλιση. 
Βιογραφικά στο e-mail: resume@#otenet.gr.

ZHTOYNTAI έμπειρες Πωλητές-τριες από τηλε-
φωνικό κέντρο για προώθηση σταθερής τηλεφω-
νίας και συνδρομητικής τηλεόρασης. Αποδοχές 
εξαιρετικά ικανοποιητικές. Κέντρο Θεσσαλονίκης. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr.focusepe@gmail.com, 
τηλ: 2311 207475.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ κέντρο 60 θέσεων της Focus 
EΠΕ, αναζητά Tηλεφωνητές-τριες με σκοπό την 
προώθηση ανταγωνιστικών πακέτων σταθερής 
τηλεφωνίας και συνδρομητικής τηλεόρασης σε 
σύγχρονο εργασιακό χώρο. Κέντρο Θεσσαλο-
νίκης. Αποδοχές ικανοποιητικές. E-mail: focus.
logistirio@gmail.com, τηλ: 2311 207475.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητεί Υπάλληλο γραμματει-
ακής υποστήριξης, για 5ήμερη οκτάωρη εργασία. 
Απαραίτητη σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 
χρόνων, άριστη γνώση Αγγλικών, word, excel 
και χειρισμού Η.Υ. και τηλεφωνικών κέντρων. 
Επικοινωνιακή, οργανωτική, εχέμυθη. E-mail: 
taxveto@gmail.com.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών προσλαμβάνει Προσωπικό για 
τα τμήματα εξυπηρέτησης πελατών. Πρωινό ή 
απογευματινό ωράριο. Σταθερός μισθός. Άμεση 
πρόσληψη. Τηλ: 211 9964006.

ΕΤΑΙΡΙΑ σεμιναρίων στην Αθήνα ζητά Στελέχη 
με προϋπηρεσία στις τηλεφωνικές πωλήσεις, 
γνώσεις Η/Υ και Αγγλικών. Συστάσεις απαραίτη-
τες. Βιογραφικά στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά άμεσα 5 άτομα, για την 
εξυπηρέτηση πελατών. Παρέχεται εκπαίδευση. 
Δυνατότητα πλήρους ή μερικής απασχόλησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: anagnostou24@yahoo.
gr, τηλ: 6955 517633.

ΑΤΟΜΑ ανεξαρτήτου ηλικίας ζητούνται για 
τετράωρη πρωινή ή απογευματινή εργασία σε 
τηλεφωνικό κέντρο εκπαιδευτικού οργανισμού. 
Απαραίτητη η άριστη χρήση της Ελληνικής γλώσ-
σας. Όχι πωλήσεις. Τηλ: 2310 307040.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ ζητούνται για τετράωρη πρω-
ινή ή απογευματινή εργασία σε εκπαιδευτικό 

οργανισμό. Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη 
χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Όχι πωλήσεις. 
Τηλ: 2310 307040.

ΝΕΕΣ ζητούνται από μεγάλη διαφημιστική, ανε-
ξαρτήτου ηλικίας, δυναμικές, επικοινωνιακές. 
Μόνιμη εσωτερική εργασία. 5θημερο, ΙΚΑ, υψηλός 
μισθός, εκπαίδευση, καριέρα. Κέντρο Αθήνας. 
E-mail: athanasiadis@medicalhellas.gr, τηλ: 
210 3221110.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Αθηναϊκή σταθερής τηλεφω-
νίας ζητεί άτομα έμπειρα για στελέχωση τηλε-
φωνικού κέντρου. Βασικός μισθός, ασφάλιση 
ΙΚΑ, bonus παραγωγικότητας. Βιογραφικά στο 
e-mail: a.metaxatos.callcenter@gmail.com, 
τηλ: 211 1086902.

ΑΛΥΣΙΔΑ Αθηναϊκής εταιρίας θα προσλάβει 2 
άτομα για θέση γραφείου τηλεφωνική. Βασικός 
μισθός, ασφάλιση ΙΚΑ, bonus. Βιογραφικά στο 
e-mail: a.metaxatos.callcenter@gmail.com, 
τηλ: 211 1086901.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ κατασκευών και μονώσεων, ζη-
τεί 9 άτομα με προϋπηρεσία για το τηλεφωνικό 
κέντρο. Άμεση πρόσληψη. Σταθερός μισθός. Τηλ: 
211 5554823.

Προωθητές - Merchandisers - 
Πωλήσεις Ex-Van
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για προώθηση αρωμάτων στην 
Ερμού. Τηλ: 6985 958238.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί άμεσα εμφανίσι-
μες με άνεση στην επικοινωνία για προωθητικές 
ενέργειες, direct promotion. Βιογραφικά, με φω-
τογραφία, στο e-mail: info@idplusmedia.com.

ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗ εταιρία marketing αναζητά άτομα 
για προώθηση υπηρεσιών. Παρέχεται δωρεάν 
εκπαίδευση σε τεχνικές marketing και διαχεί-
ριση διαφορετικών ψυχολογιών καταναλωτή. 
Βιογραφικά στο e-mail: tsigga_sofia@yahoo.gr.

ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ψυχαγωγίας στο χώρο της 
μουσικής, ζητούνται άτομα νεαρά για ακρόαση-
προώθηση και εμφανίσιμη ανεξαρτήτου ηλικίας 
για PR, για συνεργασία σε καταστήματα διασκέ-
δασης. Τηλ: 6934 238163.

ΠΩΛΗΤΕΣ X-VAN ζητούνται από μεγάλη ανώνυμη 
εταιρία τροφίμων στη Βόρεια Αθήνα για πλήρη 
απασχόληση με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη εταιρία. 
Μισθός, ασφάλιση, προμήθειες για 6ήμερη εργα-
σία. Βιογραφικά στο e-mail: micser1@otenet.gr.

ΑΤΟΜΑ με γνωριμίες, ζητούνται για προώθηση 
υπηρεσιών εκπαίδευσης Οδηγών. Πληρωμή ανά 
εγγραφή, ανάλογη της κατηγορίας διπλώματος. 
Εξωτερική συνεργασία με ελεύθερο ωράριο και 
για συμπληρωματικό εισόδημα. Τηλ: 6974 706050.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές -τριες με εξοικείωση 
στους H/Y, από την παγκόσμια διαφημιστική 
εταιρία Ubiz.mobi για προώθηση διαφημιστι-
κού πακέτου. Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι 
κάτοχοι smartphone. Εξαιρετικά ποσοστά και 
πολλαπλά bonus. Τηλ: 6970 043703.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εμφανίσιμες δεσποινίδες με άνεση 
στην επικοινωνία, για συμμετοχή σε προωθητικές 
ενέργειες. Δυνατότητα μόνιμης εργασίας. Πολύ 
καλή αμοιβή. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: suncitypromotion@gmail.com, υπ’ όψιν 
τμήματος marketing.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές - Ανεξάρτητοι Συνεργά-
τες για προώθηση βιολογικών προϊόντων. Τηλ: 
6936 704054.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εμπορική εταιρία για 
προώθηση των προϊόντων της και ανάπτυξη 
του πελατολογίου της σε Αθήνα και Επαρχία. 
Bιογραφικά στο e-mail: elsaloyr@gmail.com, 
τηλ: 6941 591109.

ZHTOYNTAI άτομα για την προώθηση προϊόντων 
αμερικάνικης εταιρίας, ανάπτυξη πελατολογίου και 
δημιουργία δικτύου. Ευέλικτο ωράριο, ευχάριστο 
περιβάλλον. Βιογραφικά στο e-mail: elsaloyr@
gmail.com, τηλ: 6941 591109.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα που επιθυμούν να αλλάξουν 
το εισόδημά τους. Τιμή 980€. Βιογραφικά στο 
e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα. Τιμή 700€. Βιογραφικά στο 
e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ζητείται άμεσα από αναπτυσσό-
μενη εταιρία, με άριστες επικοινωνιακές και 
οργανωτικές ικανότητες. Μεγάλες προοπτικές 
εξέλιξης. Τιμή 1200€ Βιογραφικά στο e-mail: 
trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κύριος -α για ημιαπασχόληση, ερ-
γασία μέσω Η/Υ από το χώρο σας. Τιμή: 850€. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εμφανίσιμες νεαρές για προώθηση 
αρωμάτων στο Κέντρο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 
31. Τηλ: 6974 107979, κος Δημήτρης.

ΑΤΟΜΑ ανεξαρτήτου ηλικίας/εμπειρίας για προ-
ώθηση/πωλήσεις προϊόντων υγείας/ομορφιάς 
και κοσμημάτων, προώθηση εκπτωτικού κωδικού 
αγορών. Άμεσο ξεκίνημα, δωρεάν εκπαίδευση, 
ικανοποιητικές απολαβές με ποσοστά, 30-40% 
συν ποσοστά τζίρου καταναλωτών-συνεργατών/
επαγγελματιών. Τηλ: 6945 915312.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες/τριες από τηλεφωνικό 
κέντρο για προώθηση σταθερής τηλεφωνίας και 
συνδρομητικής τηλεόρασης στο κέντρο της πόλης. 
Προσφέρεται: βασικός μισθός-ασφάλιση-υψηλό 
bonus επίτευξης στόχου. Χώρος σύγχρονος και 
εύκολα προσβάσιμος. E-mail: focus.logistirio@
gmail.com, τηλ: 2311 207475.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αθλητές, Γυμναστές ως Προσω-
πικοί Σύμβουλοι Αθλητικής Διατροφής, Υγείας 
και Ευεξίας. Ευέλικτο ωράριο, ικανοποιητικές 
αποδοχές, εισοδήματα από δικαιώματα. Βιογρα-
φικά στο e-mail: marioikonomou@gmail.com, 
τηλ: 6936 344260.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διαιτολόγοι, Διαιτροφολόγοι, 
Αισθητικοί, Κομμωτές ως Σύμβουλοι Υγιεινής 
Διατροφής, Ομορφίας και Ευεξίας. Ωράριο 
ευέλικτο, ικανοποιητικές αποδοχές, εισοδή-
ματα από δικαιώματα. Βιογραφικά στο e-mail: 
marioikonomou@gmail.com, τηλ: 6936 344260.

ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ - Πωλητές προϊόντων τηλεπικοι-
νωνίας, ζητούνται για μακροχρόνιο πρόγραμμα 
promotion από την εταιρία Amuse. Απαραίτητα: 
ευγένεια, ευφράδεια λόγου, άριστες διαπραγ-
ματευτικές ικανότητες, άμεση καθημερινή δια-
θεσιμότητα, promotion. Παρέχονται: σταθερός 
μισθός 400€. Τηλ: 6987 018003.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές -τριες από διαφημιστική 
εταιρία προώθησης ιστοσελίδων. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@loginet.gr.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία δομικών υλικών με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη ζητεί Τοπικό Πωλητή-Εξωτερι-
κό Συνεργάτη, στην περιοχή της Κρήτης για την 
προώθηση των προϊόντων της. Βιογραφικά στο 
e-mail: careers@macon.gr, fax: 2310 415100.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί άμεσα νέους -ες, 
για εξωτερική προώθηση καρτοκινητής τηλε-
φωνίας. Εργασία 8ωρη, 5θήμερη. Παρέχεται 
μισθός, ασφάλιση, bonus. Τηλ: 210 9525255.

ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΕΣ ζητούνται από εμπορική εταιρία, 
για προώθηση προϊόντων σε εμπορικά καταστή-
ματα, με ασφάλιση. Τηλ: 210 8258053.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία, ζητεί νέο -α για προώ-
θηση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Απαραίτητα 
Ι.Χ., Αγγλικά, H/Y, εμπειρία στις πωλήσεις, μισθός, 
ασφάλιση, έξοδα κίνησης. Κάτοικος Αττικής. Βι-
ογραφικά στο e-mail: lolis@chapter5.gr, τηλ: 
210 9525255.

ΑΤΟΜΑ ανεξαρτήτως εμπειρίας για πωλήσεις 
προϊόντων υγείας και ομορφιάς, μέσω καταλόγων. 
Ποσοστό κέρδους 30-40 και άνω %, δωρεάν 
εκπαίδευση. Δυνατότητα πλήρους απασχόλησης. 
Τηλ: 6945 915312.

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ θέση Πωλητή για την παρουσίαση 
και την προώθηση επαγγελματικών προϊόντων 
κομμωτηρίου. Προϋπηρεσία στον κλάδο των 
πωλήσεων θα ληφθεί υπ’όψιν. Έδρα Αθήνα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@pelolindo.gr, 
τηλ: 210 6645150.

ΝΕΟΙ -ες με όρεξη για δουλειά, ζητούνται από 
εμπορική επιχείρηση για προώθηση παραδοσι-
ακών τροφίμων. Τηλ: 2310 234733.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής από εταιρία. Ικανότητα στη 
γλώσσα Αγγλικών, Ελληνικών, δίπλωμα οδήγη-
σης. Με H/Y word, excel. Μισθός με συζητήσιμος. 
Βιογραφικά στο e-mail: barnabasbdwoo@yahoo.
com, τηλ: 6951 204047.

ΕΤΑΙΡΙΑ αναψυκτικών και ζαχαρωδών, ζητεί 
Πωλητές - Οδηγούς, με δικό τους Ι.Χ., για όλο 
το νομό Αττικής. Τηλ: 6985 608537.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ γυναικείων ενδυμάτων, ζητεί εμ-
φανίσιμη, ευχάριστη προσωπικότητα, Φιλόλογο 
ή Μαθηματικό ή Γραφίστα, για δειγματισμό - 
προώθηση γυναικείου ενδύματος. Εσωτερική 
εργασία. Τηλ: 210 2828525.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ-Αθλητές από το χώρο του αθλη-
τισμού, ζητούνται άμεσα για ανάπτυξη δικτύου 
πωλήσεων προϊόντων αθλητικής διατροφής. 
Ανεξάρτητη συνεργασία. Ευέλικτο ωράριο. 
Παρέχεται εκπαίδευση. E-mail: anagnostou24@
yahoo.gr, τηλ: 6955 517633.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίμων αναζητά δραστήριες, 
με άνεση στην επικοινωνία και προϋπηρεσία στο 
αντικείμενο, για προώθηση πωλήσεων σε S/M. 
Παρέχονται ανταγωνιστικές αποδοχές. Βιογραφικά, 
με φωτογραφία, στο e-mail: marketing1@ferro.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ στα Νότια Προάστια ζητεί Πωλητή 
με δίπλωμα ΙΧ, επιθυμητή εμπειρία στο χώρο 
τροφίμων. Βιογραφικά στο e-mail: cv_collect@
yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αντιπρόσωποι - Συνεργάτες - Πω-
λητές για να αναλάβουν την προώθηση εταιρίας 
που δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας στο 
νομό τους. Τηλ: 6975 126967.

ZHTEITAI Πωλητής με προϋπηρεσία στην πώ-
ληση εφαρμογών πληροφορικής, για εξωτερική 
συνεργασία. Προσφέρονται μισθός και bonus. 
Bιογραφικά στο e-mail: waza.ints@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εξωτερικές πωλήσεις 
από αμερικάνικη εταιρία προϊόντων υγείας και 
ομορφιάς. Αποδοχές επί των πωλήσεων 30%. Στην 
περιοχή Θεσσαλονίκης. Παρέχεται εκπαίδευση. 
Τηλ: 6909 814220, 6986 950930.

ZHTEITAI Eξωτερικός Συνεργάτης Πωλήσεων. 
Πληρωμή ποσοστού επί των πωλήσεων 30%. 
Στην περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ: 6986 950930, 
6909 814220.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για προώθηση-πωλήσεις 
καλλυντικών, προϊόντων καθαρισμού σπιτιού, 
ροφημάτων, αρωμάτων γνωστής πολυεθνικής 
εταιρίας. Ποσοστό κέρδους 30% και άνω συν 
bonus βάσει απόδοσης. Δυνατότητα πλήρους 
απασχόλησης-εισοδημάτων. Τηλ: 6945 915312.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας, 
με εμπειρία σε πωλήσεις χονδρικής/λιανικής, 
για μόνιμη ανεξάρτητη απασχόληση, μερική/πλή-
ρη σε πολυεθνική προϊόντων ομορφιάς/υγείας, 
δωρεάν εκπαίδευση/υποστήριξη, ικανοποιητικές 
αυξανόμενες αξιοπρεπείς απολαβές με ποσοστά. 
Τηλ: 6945 915312.

ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΟ συνεργάτη ταχύτατης αναπτυσ-
σόμενης εμπορικής εταιρίας στον τομέα υγείας/
διατροφής ζητούνται άτομα για Επόπτες Δικτύου 
καταναλωτών και δικτυωτών. Άμεσο ξεκίνημα, 
εγγυημένη προοπτική εξέλιξης, ελεύθερο ωράριο, 
δωρεάν εκπαίδευση 6981 179884.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κυρίες και κύριοι, άτομα δραστή-
ρια, επικοινωνιακά με προσωπικότητα, όρεξη 
για δουλειά για συνεργασία με τη μεγαλύτερη 
εταιρία παγκοσμίως συμπληρωμάτων διατροφής. 
Άμεσο εισόδημα, με τα μεγαλύτερα μπόνους της 
αγοράς. Τηλ: 6986 950930, 6909 814220.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, Αθλητές - Γυμναστές, από 
το χώρο του αθλητισμού, για ανάπτυξη δικτύου 
πωλήσεων προϊόντων αθλητικής διατροφής. Ανε-
ξάρτητη συνεργασία. Ευέλικτο ωράριο. Πλήρης 
ή μερικής απασχόλησης. Βιογραφικά στο e-mail: 
career_opportunity@outlook.com.

Στελέχη Λιανικής Πώλησης -  
Εμποροϋπάλληλοι
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρες Πωλήτριες Λιανικής για 
αλυσίδα καταστημάτων παιδικών ρούχων, για 
άμεση πρόσληψη. Τηλ: 2310 535683.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες σε κατάστημα στο Κέντρο 
της Κέρκυρας. Παρέχεται ικανοποιητικός μισθός 
και ασφάλιση. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. 
E-mail: beneton.ptolemaida@gmail.com, τηλ: 
6955 181341, ώρες επικοινωνίας 10:00-14:00 
και 18:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο που να γνωρίζει από πώληση 
γούνας, εντός ξενοδοχείου Aquis Sandy Beach 
Resort στη Νότια Κέρκυρα από 01/05/2015. 
Παρέχεται μισθός ικανοποιητικός-ασφάλιση-
φαγητό-διαμονή. Απαραίτητα Αγγλικά-Ρώσι-
κα. Ε-mail: beneton.ptolemaida@gmail.com 
τηλ: 6955 181341, ώρες επικοινωνίας 10:00-
14:00-18:00-21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες εντός ξενοδοχείου 
Aquis Sandy Beach resort στη Νότια Κέρκυρα 
από 01/05/2015. Παρέχεται μισθός ικανοποιητι-
κός, ασφάλιση, φαγητό και διαμονή. Απαραίτη-
τη γνώση Αγγλικών. Τηλ: 6955 181341, ώρες 
επικοινωνίας: 10:00-14:00 και 18:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για πρατήριο άρτου στο 
Κέντρο της Θεσσαλονίκης για Σαββατοκύρια-
κα και ρεπό. Βιογραφικά στο e-mail: mixha.3@
outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος/η Πωλητής/τρια από κατά-
στημα αθλητικών ειδών στο κέντρο. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών, άριστη γνώση 
Αγγλικών-Η/Υ. Ενδιαφερόμενοι με αθλητική εμ-
φάνιση και ενασχόληση. E-mail: info@mzn.gr 
και cc στο marypapadopoulou@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος μερικής απασχόλησης για 
κατάστημα pet shop στην περιοχή Μενιδίου. Θα 
προτιμηθούν άτομα με προηγούμενη εμπειρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: petownerkatastimaka
toikidiwnpetowner@hotmail.com.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται άτομα με εμπειρία σε πωλήσεις 
χονδρικής/λιανικής, για μόνιμη ανεξάρτητη απα-
σχόληση, μερική/πλήρη σε πολυεθνική προϊόντων 
ομορφιάς/υγείας, δωρεάν εκπαίδευση/υποστή-
ριξη, ικανοποιητικές αυξανόμενες αξιοπρεπείς 
απολαβές με ποσοστά. Τηλ: 6945 915312.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Πωλήσεων με αντικείμενο τα 
έπιπλα γραφείου. Περιοχή: Φιλαδέλφεια. Ωάριο 
σπαστό και 2 Σαββατα. Δίπλωμα αυτοκινήτου. 
Προϋπηρεσία στις πωλήσεις: 3έτη. Πολύ καλή 
γνώση Αγγλικών (γραπτά - προφορικά), ECXEL-
WORD. Θα εκτιμηθεί γνώση Autocad-PhotoShop. 
E-mail: info@sigmaoffice.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για μερική και ολική απα-
σχόληση. Απαραίτητες γνώσεις Αγγλικών και 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: smartathens.biog@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες σε ζαχαροπλαστείο στη 
Γλυφάδα. Βιογραφικά στο e-mail: info@despina.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες σε ζαχαροπλαστείο στο 
εκπτωτικό χωριό στα Σπάτα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@despina.gr.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ κινητής τηλεφωνίας ζητά Υπάλληλο 
με απαραίτητη εμπειρία σε κατάστημα. Βιογρα-
φικά στο e-mail: sofiachatzakou@gmail.com, 
τηλ: 6936 730880.

ΕΤΑΙΡΙΑ e-shop ζητά Υπάλληλο Καταστήματος με 
απαραίτητη εμπειρία και προϋπηρεσία σε αναλώσιμα 
εκτυπωτών. Απαιτούμενα προσόντα: γνώση ΗΥ, 
office, e-mail, internet, βασικές γνώσεις τιμολό-
γησης. Για κατάστημα Συγγρού (Καλλιθέα-Αθήνα). 
Βιογραφικά στο e-mail: staff@tonerhellas.com.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται από πρατήριο καυσίμων, 
με γνώσεις πλυντηρίου αυτοκινήτων. Τηλ: 210 
9929129.

SUPER Market στο Παγκράτι ζητεί Ταμίες με 
πείρα. Τηλ: 210 7564472, 210 7564473.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία στο χώρο των τηλεπικοι-
νωνιών αναζητά Πωλητές /τριες Καταστήματος 
Κινητής και Σταθερής Τηλεφωνίας. Απόφοιτοι 
Λυκείου και άνω, καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: mmougaraki@icap.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Πωλητές -τριες με εμπειρία 
σε μοντέρνο πολυχώρο εστίασης. Βιογραφικά 
στο e-mail: ioannasproject@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής ηλεκτρολογικού υλικού. 
Απαραίτητες σπουδές ΤΕΙ και προϋπηρεσία. 
Περιοχή Γέρακας. Βιογραφικά στο e-mail: 
skrekis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής Ηλεκτρολογικού Yλικού. 
Απαραίτητες σπουδές ΤΕΙ και προϋπηρεσία. 
Περιοχή Αιγάλεω. Βιογραφικά στο e-mail: 
skrekis@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδών χαρτοπωλείου, ζητεί Πωλητή 
-τρια για το κατάστημα στην περιοχή της Νί-
καιας. Ωράριο σπαστό. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@hartorama.gr, τηλ: 210 5140060, fax: 
210 5147588.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδών χαρτοπωλείου, ζητεί Πωλητή 
με προϋπηρεσία στην πώληση του βιβλίου για 
το κατάστημα στην περιοχή του Περιστερίου. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@hartorama.gr, 
τηλ: 210 5140060, fax: 210 5147588.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στο χώρο της ένδυσης και υπό-
δησης ζητά έμπειρο Πωλητή /τρια για κατάστημα 
στο the Mall Athens - Αθήνα. Τηλ: 210 6108834.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ έμπειρος και εργατικός, ζητείται 
για μανάβικο στο Γέρακα. Τηλ: 210 6615972, 
6974 785112.

ATOMO ζητείται από περίπτερο στην Καλλιθέα, 
για πλήρη απογευματινή απασχόληση. Τηλ: 6979 
757081.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος σε φούρνο, για ημιαπα-
σχόληση για απογευματινή βάρδια. Περιοχή: 
Βύρωνας. Τηλ: 211 2144743.

ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ ζητείται για λίγες ώρες. Τηλ: 210 
9915020.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ, πρόσχαρη, ζητείται για mini market 
στη Μεταμόρφωση. Τηλ: 6932 437386.

Η 7DENIM αναζητεί Υπεύθυνο για το νέο της 
κατάστημα. 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση, διερεύνηση αναγκών καταστήματος και 
προτάσεις βελτίωσης, γνώση casual ενδύμα-
τος, ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασί-
ας, ελκυστικό πακέτο αποδοχών. E-mail: info@
sevedenim.gr.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία επίπλων ζητά 2 έμπειρους 
Πωλητές - Διακοσμητές για το κατάστημά της 
στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Προϋπηρεσία 
απαραίτητη. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο 
e-mail: biografika.dpt@gmail.com.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Ταμίας ζητείται από σύγχρονο 
διαγνωστικό κέντρο, με εμπειρία και άριστη 
γνώση καταχωρήσεων Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και άλλων 
ταμείων. Τηλ: 210 5052302, fax: 210 5026888.

ΤΟ ΜΙΝΙ M. Παπαναστασίου, στην περιοχή της 
Θεσσαλονίκης, αναζητά Ταμία. Βιογραφικά, 
με πρόσφατη φωτογραφία, στο e-mail: cv@
minimcompany.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό για θέση Πωλητή /τριας 
στο κατάστημα μαζικής εστίασης Have A Seat, 
στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@rizosgroup.gr.

Στελέχη Πωλήσεων B2B -  
Μηχανικοί Πωλήσεων
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής από εταιρία που 
δραστηριοποιείται στο επαγγελματικό έπιπλο για 
το κατάστημά της στο Μαρούσι. Προϋπηρεσία σε 
πωλήσεις χονδρικής απαραίτητη. Βιογραφικά 
στο e-mail: biografika.dpt@gmail.com.

ΠΩΛΗΤΗΣ Χονδρικής ζητείται για προώθηση 
παιδικού ρουχισμού και βάφτισης για άμεση 
πρόσληψη. Δυνατότητα ταξιδίων και γνώση 
της Ελληνικής αγοράς, απαραίτητα. Τηλ: 2310 
535684.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ εταιρία αναζητά άτομα σοβαρά 
που επιθυμούν να εργαστούν στο χώρο των Δημο-
σίων Σχέσεων, Πωλήσεις, Marketing. Παρέχεται 
εκπαίδευση, ευέλικτο ωράριο. Βιογραφικά στο 
e-mail: elsaloyr@gmail.com, τηλ: 6941 591109.

ΣΟΒΑΡΑ άτομα ζητούνται για Δημόσιες Σχέσεις, 
Marketing, Πωλήσεις σε εμπορική εταιρία. Πα-
ρέχεται εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: 
elsaloyr@gmail.com, τηλ: 6941 591109.

συνέχεια στη σελ. 26

Front Office and  
Reservations Manager

Η εταιρία GLASS CLEANING ΑΒΕΕ ζητά:

Εξωτερικό Πωλητή  
για τις Κεντρικές εγκαταστάσεις 

της στο Κάτω Σχολάρι, Θεσσαλονίκης
Προσόντα που απαιτούνται: 
•Εμπειρία σε εξωτερικές  
πώλησης 3-5 χρόνια  
απαραίτητη 
•Δίπλωμα οδήγησης  
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ, office 
•Ενασχόληση με είδη  

καθαρισμού, επιθυμητή όχι  
απαραίτητη  
Παροχές: 
•Αρχική άλλα και συνεχής  
εκπαίδευση  
•Πλήρης απασχόληση 

•Μισθός και bonus  
επί των πωλήσεων 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Εταιρικό τηλέφωνο

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

Διάρκεια: Εποχική (Full-time)  
Βασικές ευθύνες: 
•Υπεύθυνος λειτουργίας της υποδοχής  
και κρατήσεων ξενοδοχείου 4* 
•Υπεύθυνος για rooms allocation 
•Έλεγχος, αξιολόγηση και εκπαίδευση  
του προσωπικού του τμήματος 
•Οργάνωση και συνεργασία με όλα τα τμήματα 
του ξενοδοχείου για την ομαλή λειτουργία του 
•Υπεύθυνος για την ποιότητα της παρεχόμενης 
υπηρεσίας στο τμήμα του front desk 
•Αντιμετώπιση, καταγραφή και άμεση λύση 
προβλημάτων πελατών σε συνεργασία με guest 
relations manager 
•Έλεγχος τήρησης του budget στο τμήμα  
ευθύνης του 
•Έλεγχος επίτευξης στόχων front desk  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ξενοδοχειακής σχολής Ελλάδος  
ή/ και εξωτερικού 
•Νέος/ νέα μέχρι 35 ετών 
•Δυναμικός χαρακτήρας με ισχυρή θέληση  
για εξέλιξη 

•Εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε θέση front 
desk σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και τουλάχιστον 2 
ως προϊστάμενος (front office and reservations 
manager) 
•Εξαιρετική γνώση στη χρήση υπολογιστών 
•Γνώσεις ΙΤ  
•Εξαιρετική ικανότητα γραπτής και προφορικής 
επικοινωνίας σε Ελληνικά & Αγγλικά 
•Γνώση γαλλικών και ρώσικων 
•Μanagement skills (ομαδικό και ηγετικό πνεύμα) 
•Problem solving management skills 
•Χρήση ξενοδοχειακού προγράμματος Ermis  
και συστημάτων pos  
Προσφέρουμε: 
•Ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
που περιλαμβάνει ένα ελκυστικό μισθό,  
σύμφωνα με τα προσόντα, καθώς  
και την πλήρη κάλυψη 
•Παροχή στέγης σε περίπτωση που απαιτείται 
•Ευκαιρίες για εξέλιξη σε ένα ασφαλές  
και ελκυστικό περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
marpap@bluebay.gr

H ανώνυμη εταιρεία ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ, με έδρα τη Δυτική Ελλάδα που δραστηριοποιείται στον κλάδο των 
υδατοκαλλιεργειών ζητα:

Υπεύθυνο Διασφάλισης Ποιότητας  
& Ασφάλειας Τροφίμων 
 με έδρα τη Βόνιτσα Αιτ/νιας

Περιγραφή θέσης: 
•Ανάπτυξη, εφαρμογή και επίβλεψη του συστήματος ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων της εταιρείας 
•Παρακολούθηση παραγωγής σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα, αντιμετώπιση θεμάτων  
ποιότητας και κάλυψη των απαιτήσεων της νομοθεσίας. 
•Παρακολούθηση όλων των εργαστηριακών αναλύσεων 
•Επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές εσωτερικού και εξωτερικού. 
•Σύνταξη και τήρηση αρχείων σχετικών με προδιαγραφές προϊόντων, διαδικασίες και οδηγίες. 
•Έλεγχος των δραστηριοτήτων, των διαδικασιών ασφάλειας και υγιεινής και των οδηγιών διασφάλισης 
ποιότητας ανά εγκατάσταση/δραστηριότητα. 
•Συνεργασία με τα τμήματα πωλήσεων, παραγωγής και συντήρησης 
•Σύνταξη αναφορών, πιστοποιητικών ποιότητας 
•Επισκέψεις σε συνεργαζόμενες εγκαταστάσεις.  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συναφές επιστημονικό πεδίο κατά προτίμηση στον τομέα  
των τροφίμων. 
•Άριστη γνώση & χρήση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικό και γραπτό λόγο). 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη στην εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης. 
•Εξαιρετική γνώση Η/Υ και εφαρμογών MS Office. 
•Υψηλή ικανότητα επίλυσης προβλημάτων & προφορικής-γραπτής επικοινωνίας. 
•Δυναμική προσωπικότητα με ανεπτυγμένες ικανότητες ανάληψης πρωτοβουλιών, επικοινωνίας,  
και οργάνωσης.  
•Εμπειρία σε διαχείριση και ανάπτυξη ανθρώπων 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας, προσαρμοστικότητα  
Παρέχονται: 
•Άριστο & δημιουργικό περιβάλλον εργασίας. 
•Πλήρης απασχόληση και ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. 
•Εκπαίδευση στα προγράμματα της εταιρείας.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: msousdes@andromedagroup.gr

Financial Controller
The Financial Controller has overall responsibility of the finance department: accounting, billing, 
financial reporting, cash and investment management, budget and forecast preparation.

Reporting to and partnering with the client CFO’s, the financial controller will collaborate and communicate 
with the company’s core leadership team, providing financial information to ensure the current and 
future financial health of the company.

We are a leading translation company with a task force of 25 employees and a network of over 500 local 
and foreign collaborators, operating in Athens and Hong Kong launching translation services worldwide!

We are seeking to expand our Business Development Department with a young enthusiastic person 
who can be proactive in looking for potential new customers, follow up sales leads, support the sales 
team, provide a high level of customer service and represent the company at foreign exhibitions in the 
medical/ gaming field, and not only.

Front End Developer/Designer  
(HTML5, CSS, XML, JSON) (ref: FEDD /01/15), Brussels, Belgium 

With experience in front end web-based development using HTML5, CSS, XML, JSON, JavaScript 
and jQuery. 

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

We currently have a vacancy for Front End Developer/Designer fluent in English to offer his/her services as 
an expert who will be based in Brussels. The work will be carried out either in the company’s premises or on 
site at customer premises. In the context of the first assignment, the successful candidate will be integrated 
in the designers’ team of the company that will closely cooperate with a major client’s IT team on site.

Your tasks: 
•Participation in the development of data analytics and its visualization components; 
•Design, development, testing and maintenance of presentation interfaces according to user 
ergonomics principles; 
•Participation in the analysis and support of different systems; 
•Production of quality code, well documented and in accordance with the system’s requirements; 
•Liaison with other teams to address cross project interdependencies.  
Your skills: 
•Minimum 12 years of relevant university studies & professional experience in IT; 
•Minimum 10 years of professional experience in front end web-based development using HTML5, 
CSS, XML, JSON, JavaScript and jQuery; 
•Working experience with visualisation libraries like D3.js and associated frameworks such as 
AngularJs or similar; 
•Proven working experience with responsive design and UX best practices, along with fast 
prototyping like interactive mock-ups, approaches and tools; 
•Hands on experience in integrating GUI with back-end in JEE environment; 
•Experience in Agile environments using scrum; 
•Ability to cope with fast changing technologies used in web applications management  
and willingness to learn new technologies with fast experimentation cycles; 
•Experience in big data domain and visualisation is advantageous; 
•Excellent command of English. Knowledge of French will be considered an asset.

Our offer: If you are seeking a career in an exciting and dynamic company, where you will offer your 
services as part of a team of a major European Institution, operating in an international, multilingual 
and multicultural environment where you can expect real chances to make a difference, please send us 
your detailed CV in English, quoting reference: (FEDD /01/15), to the following e-mail address:careers@
eurodyn.com

We offer a competitive remuneration (either on contract basis or remuneration with full benefits package), 
based on qualifications and experience. All applications will be treated as confidential. You may also 
consider all our other open vacancies by visiting the career section of our web site (www.eurodyn.com) 
and follow us on Twitter (@EURODYN_Careers) and LinkedIn.

Essential requirements: 
•University degree 
•Excellent knowledge  
of English language 
•Strong communication skills 
•Able to travel abroad 
•Show enthusiasm  
and positive attitude, 
eagerness to learn a new  

field, confident and  
well-organised 
•Age between 25 - 30 
•At least 2 years of experience 
with cold calls and B2B sales  
Desirable requirements: 
•Good knowledge of German 
language 
•Life Sciences background 

and/ or gaming enthusiast 
(game player) 
•Basic marketing strategies 
awareness

If you match the above profile and 
you wish to join our fun, global 
team, please apply by sending 
your CV to the following e-mail: 
jobs@paspartu.gr

Responsibilities:  
•Accounting: General overview  
of the accounting process.  
•Work in a cross-functional and collaborative 
role spanning accounting, finance, billing, 
operations and tax. 
•Ensures expenses are in line with approved 
budgets. 
•Professionally engage with clients on billing 
and payment. 
•Manage banking processes. 
•Preparation of financial reports and 
presentation of findings to top management 
•Responsible for all financial reporting,  
cash flow analysis, and financial forecasting. 
•Develops policies and procedures  
for all accounting functions: 
-Develops lean, effective and efficient controls 

over key processes 
-Engages with IT to constantly enhance ERP 
capabilities  
Minimum requirements:  
•3-5 years experience in finance roles 
•Solid finance skills 
•Strong leadership and clear communication 
(verbal and written) skills 
•Desire to act as part of the leadership team  
in strategically shaping the organization 
•Fluent in English 
•Bachelor degree in accounting or a related 
field 
•Professional finance/accounting qualification 
(ACCA, ACA, FCA, CPA, etc)  
If you wish to apply for the above vacancy 
please send your CV: careers@hbpo.gr
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για πωλήσεις αρωμάτων 
μέσω internet (αποστολή e-mail). Με ελεύθερο 
χρόνο. Άνεργοι, συνταξιούχοι. Σίγουρο εισόδημα 
με ολιγόλεπτη απασχόληση. Υψηλά bonus πο-
σοστά (μόνιμη συνεργασία). Τηλ: 6998 848310.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Business intelligence Consultants 
(QlikView) για εργασία στο εξωτερικό (Ευρώπη). 
Εναλλακτικά, Σύμβουλοι με γνώσεις σε reporting, 
SQL, database ή άλλο προϊόν BI. Απαραίτητα 
τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία-διάθεση για 
εκπαίδευση-πιστοποίηση. E-mail: mkontog@
yahoo.gr, υπόψη κας Κοντογιάννη.

ΑΤΟΜΑ (5) ζητούνται για ημιαπασχόληση από το 
χώρο τους, για το χώρο της διατροφής, άμεση 
ανεξάρτητη συνεργασία μετά από σύντομη εκ-
παίδευση. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ (3) άμεσα ζητούνται για στελέχωση εμπο-
ρικού τμήματος εταιρίας, επιθυμητή γνώση Η/Υ, 
περιοχή Δάφνη. Τηλ: 6973 910604.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ εταιρία ζητεί άμεσα Συνεργάτες. 
Παρέχεται δωρεάν εκπαίδευση, ελευθερία ωραρί-
ου, εργασία και από τον χώρο σας. Ικανοποιητικές 
αποδοχές, όχι πλασιέ ή ντίλερ. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ Υπεύθυνοι Δικτύου Πωλήσεων, ζητούνται 
άμεσα από εμπορική εταιρία. Όχι ντίλερ - πλασιέ. 
Σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6973 910604.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται άτομα, με έμφαση στις πω-
λήσεις, για προώθηση λιανικής/χονδρικής προ-
ϊόντων υγείας/ομορφιάς. Δωρεάν εκπαίδευση, 
ικανοποιητικές αυξανόμενες και άνω του βασι-
κού αποδοχές με ποσοστά. Ευελιξία κινήσεων/
ωραρίου, δυνατότητες καριέρας. Πληροφορίες 
κατόπιν ραντεβού. Τηλ: 6945 914312.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά 3 άτομα με βασικές 
γνώσεις internet για ημιαπασχόληση. Βιογρα-
φικά στο e-mail: tzaneti.n@gmail.com, τηλ: 
6986 212664.

ΑΤΟΜΑ (5) από εμπορική εταιρία ζητούνται για 
στελέχωση νέων τμημάτων. Απαραίτητες γνώ-
σεις internet. Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@
gmail.com, τηλ: 6986 212664.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Πωλητές που τους αρέσει 
η ψηφιακή τεχνολογία, με 1-2 έτη σε πωλήσεις. Η 
θέση παρέχει βασικό μισθό, ασφάλιση και επιπλέον 
bonus επίτευξης στόχων. Προοπτικές εξέλιξης. 
Βιογραφικά στο e-mail: alek30.at@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία αναζητά άτομα για ανάπτυξη 
πελατολογίου, marketing και δημιουργία δικτύ-
ου. Ευέλικτο ωράριο. Παρέχεται εκπαίδευση. 
Βιογραφικά στο e-mail: elsaloyr@gmail.com, 
τηλ: 6941 591109.

ΚΥΡΙΟΣ -α ζητείται για κάλυψη δικτύου πω-
λήσεων. Τιμή: 900€. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobn2015@gmail.com.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται άτομα με εμπειρία σε πωλήσεις 
χονδρικής/λιανικής, για μόνιμη ανεξάρτητη απα-
σχόληση, μερική/πλήρη σε πολυεθνική προϊόντων 
ομορφιάς/υγείας, δωρεάν εκπαίδευση/υποστή-
ριξη, ικανοποιητικές αυξανόμενες αξιοπρεπείς 
απολαβές με ποσοστά. Τηλ: 6945 915312.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ εταιρία ζητά έμπειρους Πωλητές 
για να καλύψει τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτη-
ση. Μεγάλες δυνατότητες αμοιβής. Βιογραφικά 
στο e-mail: spigosgeo@gmail.com, τηλ: 6981 
101132, κος Σπίγγος.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ εταιρία ακινήτων ζητά έμπειρους 
Πωλητές για την κάλυψη της ζήτησης. Παρέχονται 
εξασφαλισμένο πελατολόγιο, μηχανογραφικό 
σύστημα, εκπαίδευση, άριστο περιβάλλον εργα-
σίας, μεγάλες αμοιβές. Βιογραφικά στο e-mail: 
spigos@novarealestate.gr, τηλ: 210 6458952, 
κος Σπίγγος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για δημιουργία ατομι-
κής επιχείρησης (χωρίς κεφάλαιο), με μεγάλες 
δυνατότητες οικονομικής εξέλιξης και δίκαιες 
ανταμοιβές. Όχι υπαλληλική θέση, ντίλερ, πλασιέ. 
Τηλ: 6986 950930, 6909 814220.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ανεξαρτήτως ηλικίας, με έμ-
φαση στις πωλήσεις, για μόνιμη συνεργασία, για 
ανάπτυξη πελατολογίου χονδρικής/λιανικής/συ-
νεργατών. Ικανοποιητικές αυξανόμενες απολαβές 
βάσει τζίρου, ευέλικτο ωράριο, δωρεάν συνεχής 
υποστήριξη - εκπαίδευση. Τηλ: 6945 915312.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ανεξάρτητη συνεργασία 
(όχι μισθός) για την ανάπτυξη δικτύου φαρμακεί-
ων. Ποσοστά και bonus 800€. Βιογραφικά στο 
e-mail: giouvanoudiss@gmail.com.

ΟΔΗΓΟΣ - Πωλητής ζητείται από εταιρία ανακύ-
κλωσης, με δίπλωμα Γ’ ή Ε’ κατηγορίας, ADR και 
ευχέρεια στην επικοινωνία. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@eco-trans.gr, fax: 2310 722855, κωδ:ΟΠ12.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ανεξαρτήτου ηλικίας/εμπειρίας, 
για το εμπορικό και οργανωτικό τμήμα πολυεθνικής 
απευθείας πώλησης. Δωρεάν εκπαίδευση, για 
κύριο ή συμπληρωματικό εισόδημα, προσωπικό 
ωράριο εργασίας, ικανοποιητικές/αξιοκρατικές 
απολαβές με ποσοστά. Τηλ: 6945 915312.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ Πωλήσεων - Αρθρογράφος εντός 
γραφείου για το www.athensgo.gr επωφελούμενη 
από το πρόγραμμα voucher με προοπτική μόνιμης 
απασχόλησης, ζητείται. Bιογραφικά στο e-mail: 
info@athensgo.gr.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ Πωλήσεων εντός γραφείου για το 
www.athensgo.gr επωφελούμενη από το πρό-
γραμμα voucher με προοπτική μόνιμης απασχό-
λησης, ζητείται. Bιογραφικά στο e-mail: info@
athensgo.gr.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ Συνεργάτες ζητούνται στο τομέα 
της οργάνωσης και internet με ή χωρίς προϋπη-
ρεσία, υψηλές αποδοχές. Βιογραφικά στο e-mail: 
meletios2009@yahoo.gr, τηλ: 6982 920609.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για τα τμήματα εποπτείας, εκ-
παίδευσης και οργάνωσης με ή χωρίς προϋπηρε-
σία, υψηλές αποδοχές. Βιογραφικά στο e-mail: 
meletios2009@yahoo.gr, τηλ: 6982 920609.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες από εταιρία 
βιολογικών προϊόντων για ανάπτυξη δικτύου 
και πωλήσεις. Τηλ: 6936 704054.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία εργαλείων και βιομηχα-
νικών ειδών ζητά συνεργασία με Ελεύθερο 
Πωλητή για όλη την Ελλάδα, με εμπειρία στο 
κλάδο. Βιογραφικά στο e-mail: jpantazi@acci.
gr, τηλ: 210 7655246.

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ εταιρία που δραστηριοποιείται στον 
κλάδο των εισαγωγών προσλαμβάνει 4 άτομα για 
τα νέα της τμήματα. Άμεση πρόσληψη, σταθερός 
μισθός. Τηλ: 211 5554883.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές σε εταιρία προϊόντων για 
δημιουργία και επέκταση δικτύου. Παρέχεται εκ-
παίδευση δωρεάν. Τηλ: 6936 704054.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα ως Στελέχη Οργάνωσης 
Δικτύου Πωλήσεων. Ανεξάρτητη συνεργασία, 
δυνατότητα πλήρους ή μερικής απασχόλησης. 
Παρέχεται εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: 
career_opportunity@outlook.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα ως Επικεφαλής Δικτύου Πω-
λήσεων. Ανεξάρτητη συνεργασία, δυνατότητα 
πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Βιογραφικά 
στο e-mail: career_opportunity@outlook.com.

ΑΤΟΜΑ έξυπνα, δραστήρια με διάθεση να εκπαι-
δευτούν για εργασία από το σπίτι ή μέσω internet 
με ευέλικτο ωράριο. Ικανοποιητικές αποδοχές, 
ειδοδήματα από δικαιώματα, όχι πλασιέ. Βιογρα-
φικά στο e-mail: marioikonomou@gmail.com, 
τηλ: 6936 344260.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία στα Γλυκά Νερά ζητά πτυχιού-
χος ΑΕ για Στέλεχος Πωλήσεων με τουλάχιστον 
3ετή εμπειρία σε ηλεκτρονικά καταναλωτικά 
προϊόντα στα μεγάλα ηλεκτρομάγαζα. Καλή 
γνώση Αγγλικών. Τηλ: 210 2855080, ώρες 
για ραντεβού 10:00-16:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Mηχανικός για τη στελέχωση τμήματος 
παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης εργα-
στηριακού εξοπλισμού και Μηχανικός Πωλήσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@inelasereco.gr.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για 4ωρη συνεργασία με 
εμπορική εταιρία παραγωγός και καλλιεργη-
τής των προϊόντων της. Δυνατότητα οικονομικής 
εξέλιξης, πλήρης υποστήριξη, άμεσο ξεκίνημα. 
Βιογραφικά στο e-mail: sofi_kampani@yahoo.
gr, τηλ: 6977 720861.

Η ΘΕΡΜΟΙΛ εταιρία ζητά Εξωτερικούς Πωλητές, 
για την Αττική, για ανάπτυξη πελατολογίου στον 
κλάδο της εστίασης. Μισθός, ποσοστά, ασφά-
λεια, έξοδα μετακίνησης, δυνατότητες εξέλιξης. 
Βιογραφικά στο e-mail: energodynamiki2014@
gmail.com, κωδ: 127.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά άμεσα 3 άτομα για 
στελέχωση του τομέα πωλήσεων. Ανεξάρτητη 
συνεργασία. Δυνατότητα πλήρους ή μερικής απα-
σχόλησης, Παρέχεται εκπαίδευση. Ευέλικτο ωρά-
ριο. Βιογραφικά στο e-mail: career_opportunity@
outlook.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές -τριες με εμπειρία στο 
χώρο των πωλήσεων, από μεγάλη διαφημιστι-
κή εταιρία, να εκπαιδευτούν και να εργασθούν 
στο χώρο της διαφήμισης. Δυνατότητα εξέλιξης. 
Βιογραφικά, υπόψη τμήματος πωλήσεων, στο 
e-mail: suncitypromotion@gmail.com, τηλ: 216 
7007040.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητεί Στέλεχος Πωλήσεων 
με βασικές γνώσεις software, άριστες επικοινω-
νιακές δεξιότητες, εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις και επιθυμητή προϋπηρεσία σε ανά-
λογη θέση. Μισθός-bonus-ασφάλιση-αυτοκίνητο-
κινητό. Βιογραφικά στο e-mail:.info@aixmipl.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Συμπληρώματα ζωοτροφών ΖΑΝΟ 
ΟΕ, συνεργάτης της SANO GmBH, ζητά Ζωοτέ-
χνη - Πωλητή για την περιοχή της Θεσσαλίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@zanohellas.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής από εταιρία αυτοκινήτων 
στη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητα προσόντα: άριστη 
γνώση H/Y και μιας ξένης γλώσσας, μεθοδικότητα 
και θέληση για εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
cvautodeal@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ επίπλων Τσαούσογλου Α.Ε. ζητά 1 Εξω-
τερικό Πωλητή για προγραμματισμένη ανάπτυξη 
νέου πελατολογίου και διαχείριση πελατών. Πα-
ρέχεται σταθερός μισθός-bonus συνδεδεμένο με 
τις πωλήσεις. Απαραίτητη προϋπηρεσία-γνώση 
στην πώληση επαγγελματικών επίπλων. E-mail: 
careers@tsaoussoglou.com, fax: 210 6774550.

ATOMA ζητούνται για συνεργασία με εμπορική 
επιχείρηση. Άμεσο ξεκίνημα. Ωράριο ευέλικτο, 

δυνατότητα εργασίας από το χώρο τους, βασικές 
γνώσεις Η/Υ επιθυμητές. Βιογραφικά στο e-mail: 
tzaneti.n@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές -τριες με εμπειρία στο 
χώρο των πωλήσεων, από μεγάλη διαφημιστι-
κή εταιρία, να εκπαιδευτούν και να εργασθούν 
στο χώρο της διαφήμισης. Δυνατότητα εξέλιξης. 
Βιογραφικά, υπόψη τμήματος πωλήσεων, στο 
e-mail: suncitypromotion@gmail.com, τηλ: 216 
7007040.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητεί Στέλεχος Πωλήσεων 
με βασικές γνώσεις software, άριστες επικοινω-
νιακές δεξιότητες, εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις και επιθυμητή προϋπηρεσία σε ανά-
λογη θέση. Μισθός-bonus-ασφάλιση-αυτοκίνητο-
κινητό. Βιογραφικά στο e-mail:.info@aixmipl.gr.

ΑΘΗΝΑΙΚΗ εταιρία εφαρμογών ίντερνετ σε κινητά 
τηλέφωνα I.M.S. πρωτοπόρα στο χώρο της ζητά 
φιλόδοξους Πωλητές. Παρέχεται εκπαίδευση, 
υψηλές αποδοχές. Βιογραφικά στο e-mail: cv@
booking-greece.gr, κωδ.2012.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών δημιουργεί νέα τμήματα και 
ζητά φιλόδοξους και δυναμικούς Πωλητές σε 
ανταγωνιστικό προϊόν. Υψηλές αποδοχές. Βι-
ογραφικά στο e-mail: promo@booking-greece.
gr, κωδ.2011.

ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης εκθέσεων, συνεδρίων και 
εκδόσεων κλαδικών περιοδικών, ζητά Στέλεχος 
Πωλήσεων Β2Β. Ανάλογη προϋπηρεσία-εμπειρία 
θα αξιολογηθεί θετικά. Aνταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών. Βιογραφικά στο e-mail: thedimi@
gmail.com, κωδ: S015.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά άμεσα 3 άτομα, για 
επικεφαλής πωλήσεων. Ανεξάρτητη συνεργα-
σία. Ευέλικτο ωράριο. Παρέχεται εκπαίδευση. 
Δυνατότητα πλήρους ή μερικής απασχόλησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: anagnostou24@yahoo.
gr, τηλ: 6955 517633.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στο χώρο του επίπλου, ζητά 
έμπειρο Εξωτερικό Πωλητή, με έδρα το Μαρούσι. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε χονδρικές πωλή-
σεις. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο e-mail: 
hr.detect@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδών χαρτολωλείου, ζητεί Εξωτε-
ρικό Πωλητή -τρια. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@hartorama.gr, τηλ: 210 5140060, fax: 
210 5147588.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, Αθλητές-Γυμναστές, από 
το χώρο του αθλητισμού για ανάπτυξη δικτύου 
πωλήσεων, προϊόντων αθλητικής διατροφής. Ανε-
ξάρτητη συνεργασία. Πλήρης ή μερική απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: career_opportunity@
outlook.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα ως Στελέχη Οργάνωσης 
Δικτύου Πωλήσεων. Ανεξάρτητη συνεργασία. 
Πλήρης ή μερική απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: career_opportunity@outlook.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα ως Επικεφαλής Δικτύου 
Πωλήσεων. Ανεξάρτητη συνεργασία. Πλήρης ή 
μερική απασχόληση. Ευέλικτο ωράριο. Βιογραφικά 
στο e-mail: career_opportunity@outlook.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ανεξάρτητη συνεργα-
σία για εργασία από το σπίτι. Δυνατότητα εργα-
σίας μέσω internet από το χώρο σας. Μερική ή 
πλήρης απασχόληση. Τηλ: 6978 937243.

ZHTEITAI Πωλητής με προϋπηρεσία στην πώ-
ληση εφαρμογών πληροφορικής, για εξωτερική 
συνεργασία. Προσφέρονται μισθός και bonus. 
Bιογραφικά στο e-mail: waza.ints@gmail.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών Delkam Group, ζητεί 
Εξωτερικούς Πωλητές -τριες για φαρμακεία και 
καταστήματα super market. Μισθός ικανοποιητικός 
και ποσοστά. Προϋπηρεσία δεκτή. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@delkamgroup.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για τμήμα εξαγωγών. Άριστη 
γνώση Αγγλικών και δεύτερη γλώσσα απαραίτητη. 
Μερική απασχόληση. Βιογραφικά, με πρόσφατη 
φωτογραφία, στο e-mail: john697979@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πανελλαδικά Πωλητές -τριες με 
ή χωρίς εμπειρία με γνώσεις πληροφορικής. 
Βιογραφικά, με πρόσφατη φωτογραφία, στη 
θυρίδα: ΤΘ19551, τ.κ: 54012.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Ριτσώνα 
Χαλκίδος ζητάει Υπεύθυνο για το τμήμα πωλή-
σεων με πτυχίο Μηχανολογίας ή Χημικού Μη-
χανικού, άριστη γνώση Αγγλικών και Ιταλικών 
και Microsoft Office. Ε-mail: dimgian@otenet.
gr, fax: 22210 34914.

ATOMA ζητούνται ανεξαρτήτως ηλικίας/εμπει-
ρίας για πωλήσεις/ανάπτυξη πελατολογίου και 
ανθρώπινου δυναμικού γνωστής πολυεθνικής 
εταιρίας. Παρέχεται δωρεάν εκπαίδευση, ικανο-
ποιητικές απολαβές, ευέλικτο-προσωπικό ωράριο 
εργασίας, ημιαπασχοληση ή πλήρης απασχόληση. 
Δυνατότητα καριέρας. Τηλ: 6945 915312.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία Ανεξάρτητος 
Συνεργάτης για μερική ή πλήρη απασχόληση. 
Ελεύθερο ωράριο χωρίς αφεντικό. Δυνατότη-
τα εισοδήματος απεριόριστη βάση προσωπικής 
απόδοσης. Τηλ: 23410 70332.

ΟΜΙΛΟΣ εργοστασίων αναζητεί Συνεργάτες-
Πωλητές για ανάπτυξη πωλήσεων σε όλη την 

Ελλάδα με εμπειρία στους κλάδους κρεάτων-
βιομηχανίας τροφίμων-αρτοζαχαροπλαστικής. 
Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση του κλάδου 
των τροφίμων. E-mail: congost@g-presenta.gr, 
congostgreece@gmail.com. τηλ: 6988 186936.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για δικτύωση πελατών, καθώς 
και την οργάνωση ανθρώπινου δυναμικού. Άμε-
σο Extra εισόδημα, μερική/πλήρης απασχόληση. 
Εργαστείτε στο χώρο σας με ανεξάρτητη συνερ-
γασία, ελεύθερο ωράριο. Τηλ: 6909 814220, 
6986 950930.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία Ανεξάρτητος 
Συνεργάτης για μερική ή πλήρη απασχόληση. 
Ελεύθερο ωράριο χωρίς αφεντικό. Δωρεάν και 
πλήρη εκπαίδευση. Όχι ντίλερ-πλασιέ. Δυνατό-
τητα εισοδήματος απεριόριστη βάση προσωπικής 
δουλειάς. Τηλ: 6909 814220, 6986 950930.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορική ζητεί 4 άτομα (άνδρες - γυναί-
κες) για την ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων, απα-
ραίτητη προϋπόθεση για συνέντευξη, προϋπηρεσία 
στις πωλήσεις και στις δημόσιες σχέσεις. Όχι 
ντίλερ/πλασιέ. Τηλ: 6986 950930, 6909 814220.

ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΟ συνεργάτη ταχύτατης αναπτυσσό-
μενης εμπορικής εταιρίας όπου δραστηριοποιείται 
στον τομέα υγείας/διατροφής ζητούνται άτομα 
για Επόπτες Δικτύου καταναλωτών και δικτυ-
ωτών. Άμεσο ξεκίνημα, εγγυημένη προοπτική 
εξέλιξης, ελεύθερο ωράριο, δωρεάν εκπαίδευση. 
Τηλ: 6986 950930, 6909 814220.

ΚΥΡΙΕΣ ανεξαρτήτως ηλικίας/εμπειρίας για ανά-
πτυξη πελατολογίου κι αναζήτηση/καθοδήγηση 
ανθρώπινου δυναμικού γνωστής πολυεθνικής 
απευθείας πώλησης, παρέχεται δωρεάν εκπαί-
δευση, ικανοποιητικά εισοδήματα με ποσοστά, 
ευέλικτο προσωπικό ωράριο εργασίας,δυνατό-
τητα καριέρας, πληροφορίες κατόπιν ραντεβού, 
6945915312

Ιατρικοί Επισκέπτες -  
Πωλητές Υγείας
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: A151.

ΕΤΑΙΡΙΑ άμεσων πωλήσεων ζητεί Πωλητές για 
ανεξάρτητη συνεργασία για την ανάπτυξη δικτύου 
φαρμακείων στην Θεσσαλονίκη. Ποσοστά και 
bonus πάνω από 800€ μηνιαίως (όχι μισθός). 
Βιογραφικά στο e-mail: giouvanoudiss@gmail.
com, με κωδ. Θέσης: Πωλητής.

ΕΤΑΙΡΙΑ άμεσων πωλήσεων ζητεί άτομα για 
ανεξάρτητη συνεργασία για ανάπτυξη δικτύου 
φαρμακείων σε όλη την Ελλάδα. Ποσοστά και 
bonus πάνω από 800€ (όχι μισθός). Βιογραφικά 
στο e-mail:.giouvanoudiss@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Επόπτη Υγείας για μόνιμη απα-
σχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: el3ctr0ne@
yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Ιατρικός Επισκέπτης με άνεση 
στην επικοινωνία και στις δημόσιες σχέσεις. Γνώση 
Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: proxiscompany@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία συμπληρωμάτων δια-
τροφής, Ιατρικός Επισκέπτης με εμπειρία στον 
τομέα της κλινικής διατροφής και προϋπηρεσία 
σε ειδικότητες Ογκολόγων - Χειρουργών - Γα-
στρεντερολόγων. Βιογραφικά στο e-mail: info@
nutriendi.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ χονδρικού εμπορίου ιατρικών αναλώ-
σιμων ζητά Περιοδεύοντες Πωλητές. Προσφέ-
ρονται μηνιαίος μισθός με ασφάλιση, εταιρικό 
αυτοκίνητο, κάλυψη εξόδων, bonus. Απαραί-
τητη άδεια οδήγησης. Βιογραφικά στο e-mail: 
mademlisserres@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες από μεγάλο μεσιτικό 
γραφείο ως Πωλητές - Εκτιμητές Ακινήτων στα 
Ν. Προάστια της Αθήνας. Παρέχεται ταχύρυθμη 
εκπαίδευση, ικανοποιητικές αμοιβές, bonus, προ-
οπτικές σοβαρής επαγγελματικής σταδιοδρομίας. 
Προϋπηρεσία όχι απαραίτητη. Τηλ: 211 7002369, 
6934 165392.

ΕΤΑΙΡΙΑ ιατρικών παροχών ζητεί άμεσα να προ-
σλάβει άτομα για την επάνδρωση του νέου της 
υποκαταστήματος. Άμεση πρόσληψη. Σταθερός 
μισθός. Τηλ: 211 5554883.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Πωλητής προώθησης ιατρι-
κών σκευασμάτων με ευχάριστη προσωπικότητα, 
συνεργατικό πνεύμα και διάθεση για εργασία 
με πολύ καλά ποσοστά κέρδους. Βιογραφικά 
στο e-mail: pasvel@hotmail.com, υπ’όψιν κου 
Βελίκη Πασχάλη, τηλ: 6948 899535.

ΠΩΛΗΤΗΣ Εξωτερικός για φαρμακεία ζητείται 
από εταιρία καλλυντικών που δραστηριοποιείται 
στο χώρο του φαρμακείου. Απαραίτητη προϋ-
πηρεσία και η δυνατότητα ταξιδιών. Παρέχονται 
μισθός-bonus-ασφάλιση-κινητό. E-mail, ανα-
φέροντας τις περιοχές (Αττικής-επαρχίας) που 
έχετε προϋπηρεσία: info@homespacosmetics.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ στον τομέα υγείας, στα πλαίσια ανάπτυ-
ξης του εμπορικού δικτύου της ζητά Συνεργάτες. 
Προσφέρεται πλήρης εκπαίδευση, κίνητρα, προο-

πτικές εισοδήματος υψηλές. Τηλ: 2313 030436, 
6971 540705.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από φαρμακευτική εταιρία για 
επισκέψεις φαρμακείων. Βιογραφικά στο e-mail: 
michael@kazishel.gr.

ΠΩΛΗΤΕΣ -τριες για προώθηση και εφαρμογή 
επιθεμάτων, στομιών, καθετήρων, εντερικής 
διατροφής, ζητούνται από μεγάλη Ελληνική 
εταιρία ιατρικών ειδών με έδρα Αθήνα. Ώρες 
εργασίας 09:00-17:00. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@oxygenium.gr.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ εταιρία στον τομέα της υγιεινής 
διατροφής, αναζητά άτομα για μερική ή πλήρη 
απασχόληση. Δε χρειάζεται προϋπηρεσία. Άμεσο 
εισόδημα. Βιογραφικά στο e-mail: lamaris_k@
hotmail.com, τηλ: 6981 510493.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ανεξάρτητη συνεργασία 
(όχι μισθός) για να αναλάβουν την προώθηση 
προϊόντων στα φαρμακεία του νομού τους. Πολύ 
καλά ποσοστά και bonus. Τηλ: 6975 126967.

ΑΤΟΜΟ ανεξαρτήτου προϋπηρεσίας, ζητείται από 
εταιρία ιατρικών παροχών. Άμεση πρόσληψη. 
Ευέλικτο ωράριο. Τηλ: 211 5554857.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών Delkam Group, ζητεί 
Εξωτερικούς Πωλητές -τριες για φαρμακεία και 
καταστήματα super market. Μισθός ικανοποιητικός 
και ποσοστά. Προϋπηρεσία δεκτή. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@delkamgroup.gr.

Ιατροί - Νοσηλευτές - Διασώστες  
- Υγεία - Φαρμακευτική
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλεύτρια με Πτυχίο Τ.Ε.Ι για κα-
λοκαιρινή εργασία σε ιατρείο στη Β. Κέρκυρα. 
Απαραίτητα: γνώση Αγγλικών, προφορικά και 
γραπτά (Γερμανικά-Ρώσικα επιθυμητά), κάτο-
χος Ι.Χ. Προσφέρουμε: ικανοποιητικό μισθό, ΙΚΑ. 
E-mail: katerina_avlonitou@yahoo.gr.

ΙΑΤΡΙΚΗ εταιρία στην Β. Κέρκυρα αναζητά Ιατρούς 
με εκπληρωμένη υπηρεσία υπαίθρου. Απαραίτητα: 
γνώση Αγγλικών (Γερμανικά ή Ρώσικα επιθυ-
μητά), κάτοχος Ι.Χ. Προσφέρουμε: ικανοποιητική 
αμοιβή, διαμονή, έξοδα μετακίνησης (κατά την 
ώρα εργασίας). E-mail: katerina_avlonitou@
yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλευτής /τρια με εμπειρία στο 
χώρο της υγείας και αποκατάστασης, για εταιρία 
νοσηλείας κατ’ οίκον στη Θεσσαλονίκη. Απαραί-
τητη προϋπόθεση, δίπλωμα αυτοκινήτου και για 
μηχανάκι. Τηλ: 2310 587231, 6980 490073.

ZHTEITAI Φαρμακοποιός, ως Υπεύθυνος Φαρμα-
κείου σε χωριό του νομού Ροδόπης. Μεταφορά με 
αυτοκίνητο εταιρίας. Μισθός 800€, συν bonus. Τηλ: 
25310 21513, ώρες εργασίας εργάσιμες ώρες.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για συνεργασία Ιατρός Μικροβιολόγος 
- Βιοπαθολόγος ως επιστημονικά υπεύθυνος 
σε μικροβιολογικό εργαστήριο στην Περιφέρεια 
Αρκαδίας. Τηλ: 6977 671700.

ΙΑΤΡΟΣ Ακτινολόγος ζητείται από διαγνωστικό 
κέντρο στα Βόρεια Προάστια για μόνιμη συνερ-
γασία. Βιογραφικά στο e-mail: ptounas@otenet.
gr, fax: 210 2830026.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ ζητούνται, Νοσηλεύτριες, Αποκλει-
στικές με πτυχίο Νοσηλευτικής, για νοσοκομεία 
και κατ’ οίκον. Τηλ: 6949 791743.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ φαρμακείο στην πόλη της Καλαμάτας, 
ζητάει Πτυχιούχο Φαρμακοποιό για πλήρη απα-
σχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: hr@strabo.gr.

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Ιατρός με μεγάλη εμπειρία, ζητεί-
ται για συνεργασία με διαγνωστικό κέντρο στα 
Δυτικά προάστια. Τηλ: 210 5052302.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργοθεραπευτής -τρια για κέντρο ειδι-
κής αγωγής - εργοθεραπείας στη Θεσσαλονίκη. 
Βιογραφικά στο e-mail: ergocv@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φαρμακοποιός για πλήρη απασχό-
ληση σε φαρμακείο της Καλλιθέας. Βιογραφικά 
στο e-mail: pharmacysta@yahoo.gr, τηλ: 6943 
163965.

Δικηγόροι - Νομικές Υπηρεσίες 
- Διαχείριση Χρεών
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ γραφείο επιθυμεί συ-
νεργασία με Δικηγόρο εμπειρίας 2 ετών για 
απασχόληση επί συμβολαιογραφικής ύλης. 
Βιογραφικά στο e-mail: gratsia@notariat.gr.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο επιθυμεί συνεργασία: 
με Δικηγόρο, με εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών, 
κάτοχο Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών και 
με Δικηγόρο, με εξειδίκευση στο Ευρωπαϊκό 
δίκαιο. Βιογραφικά στο e-mail: mgratsia@
gratsia-lawoffice.gr.

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

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος συμπληρωμάτων 
διατροφής προσλαμβάνει άτομα για αποθήκη, 
λογιστήριο, εμπορικό - νομικό τμήμα και υποδοχή. 
Άμεση πρόσληψη, σταθερός μισθός, ασφάλιση 
ΙΚΑ. Τηλ: 211 9964016.

συνέχεια στη σελ. 28

To εστιατόριο ΚFC στον Αγ. Ι. Ρέντη ζητά:

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

Το ξενοδοχείο Creta Beach ζητά:
Animateur

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση 
•Άριστη γνώση Γερμανικών 
 
Επιπλέον προσόν: 

•Γνώση Γαλλικής γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στο e-mail: hr@
civitelhotels.com. Μετά τη συλλογή 

και αξιολόγηση των βιογραφικών 
σημειωμάτων, θα επικοινωνήσουμε 
με τους υποψήφιους που ανταπο-
κρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης 
προς στελέχωση, ώστε να οριστεί 
συνάντηση προς συνέντευξη.

Το ξενοδοχείο Doryssa Seaside Resort 5* αναζητά:

Προϊστάμενο Λογιστηρίου
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ανωτάτης οικονομικής σχολής 
•3 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Δυνατότητα διαμονής στη Σάμο  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές παροχές 

•Δυνατότητα διαμονής & διατροφής 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον και συμβίωσης

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα με φωτογραφία στο e-mail: 
manager@doryssa.gr.  
Απαραίτητες συστάσεις. 

Η εταιρία MARKET IN είναι σήμερα μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες super market στην Ελλάδα με 
περισσότερα από 130 καταστήματα.

H MARKET IN εφαρμόζοντας στρατηγική ανάπτυξης με εστίαση στον πελάτη, την ποιότητα και προσφέ-
ροντας χαμηλές τιμές, αναζητά τα κατάλληλα στελέχη για την κάλυψη των παρακάτω θέσεως εργασίας:

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

για τα Καταστήματα των Αθηνών
Προφίλ υποψηφίου: 
•Εμπειρία στο χώρο  
του λιανεμπορίου απαραίτητη 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση επιθυμητή  
Προσφέρονται: 

•Ικανοποιητικό πακέτο  
αποδοχών 
•Διαρκή εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
αποστείλουν βιογραφικό σημεί-

ωμα αναγράφοντας απαραίτητα 
τον κωδικό της θέσης στο E-mail: 
d.prosopikou@market-in.gr. Fax: 
2299 150 799.  Όλα τα βιογρα-
φικά σημειώματα θα εξεταστούν 
με απόλυτη εχεμύθεια.

Υπάλληλος Λογιστηρίου-Μισθοδοσίας
Η POINT-BLANK, εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της προώθησης πωλήσεων και της below 
the line επικοινωνίας, ζητά στέλεχος λογιστηρίου.

Περιοχή: Θεσσαλονίκη  
Σύνοψη ρόλου: 
•Παρακολούθηση και συνεργασία εξωτερικού 
λογιστηρίου 
•Τιμολογήσεις, διευθέτηση εισπράξεων 
•Διαχείριση προγραμμάτων ERP της εταιρίας 
•Παρακολούθηση μισθοδοσίας (εργοσήμων) 
•Επικοινωνία με εξωτερικούς φορείς  
(ΟΑΕΔ, ΙΚΑ, κλπ) 
•Παρακολούθηση φορολογικών υποχρεώσεων 
•Εβδομαδιαίες/μηνιαίες αναφορές 
•Προϋπολογισμός πληρωμών  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ κατεύθυνσης οικονομικής - 
χρηματοοικονομικής 
•2-3 χρόνια εμπειρία σε θέματα εργατικής  
νομοθεσίας και μισθοδοσίας 
•Γνώσεις εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας 

εργοσήμου θα συνεκτιμηθεί 
•Πολύ καλό χειρισμό Η/Υ, Ms Office 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση H/Y με έμφαση στην προετοιμασία 
και παρουσίαση θεμάτων σε PowerPoint 
•Πολύ καλή αντίληψη, εντιμότητα,  
οργανωτικότητα, εχεμύθεια, άριστη διαχείριση 
χρόνου  
Παρέχονται: 
•Μισθός και ασφάλιση σύμφωνα με τις κλίμακες 
για λογιστές 
•Θα αξιολογηθούν με συνέντευξη μόνο  
τα βιογραφικά που διαθέτουν την απαραίτητη 
προϋπηρεσία.

Αποστείλατε το βιογραφικό σας, με επισυναπτό-
μενη φωτογραφία, με την ένδειξη LOG006, μέσω 
e-mail: point-blank@point-blank.gr, website:   www.
point-blank.gr

Sales and Front  
Office Agent

Porto Kea Suites is under preparation for another successful season by putting together a strong 
team of well experienced individuals and is currently seeking to recruit sales and reservations agent 
for daily operation during 2015 summer season.

Essential qualifications 
•2 years previous experience in similar position. 
Previous experience in SLH hotel will be 
considered as an asset. 
•Hospitality or tourism degree. 
•Ability to communicate fluently  
(oral and written) in both Greek and English 
language. Additional language skills  
will be taken into account. 
•Computer literate and experienced  
with IDS & GDS systems. 
•Fluent knowledge of MS Office  
(especially Word and Excel) 
•Experience in HART PMS will consider  
as an asset. 
•Excellent organization and communication 

skills 
•Professional appearance and behavior. 
•Prompt and efficient completion of the shift’s 
duties and reporting areas. 
•Adhere to company reservation procedures, 
phone and e-mail handling. 
•Creativity, team spirit, flexibility and positive 
attitude.   
Porto Kea Suites offers: 
•Excellent opportunities for career  
progression 
•Professional working environment 
•Competitive salary  
Please send your CV with a photo to the 
following e-mail: info@portokea-suites.com

Experienced  
TIBCO Professionals

Job location: Athens 
Job number: 00248754 
Schedule: Full-Time Reg ABSU

If you join Accenture you can make great ideas happen for some of the world’s most dynamic companies. 
With broad global resources and deep technical know-how, we collaborate with clients to cultivate 
ideas and deliver results. Choose a career at Accenture and enjoy an innovative environment where 
challenging and interesting work is part of daily life.

Consulting in Accenture provides outstanding opportunities to develop highly specialized skills that 
will help you advance your career.

Job description: Experienced TIBCO Professionals 
are responsible for delivering large-scale, complex 
programs that marry processes with technology 
to help our clients achieve high performance. 
They envision, estimate, define, build and deploy 
Accenture’s solutions using standard delivery assets 
to improve clients’ delivery approach.

Key responsibilities may include: 
•Documenting business requirements 
•Supervising team 
•Performing application design activities  
(e.g., designing user interface, usability testing) 
•Assisting in conducting gap analysis between 
business requirements and software 
•Creating functional requirements as an input  
to application design 
•Assisting with build, test and deploy activities 
•Performing testing work 
•Administering tools (e.g. testing tools)  
Qualifications: 
Professional skill requirements 
•Very good educational background in IT or 
in a numerate discipline (such as engineering, 
mathematics etc.) 
•Deep knowledge of TIBCO 

•Previous working experience in functional 
projects of at least 2-3 years 
•Understanding of how to configure/change/
resolve issues with the above mentioned 
applications’ functionality 
•Ability to meet travel requirements, when 
applicable 
•Eagerness to contribute in a team-oriented 
environment 
•Ability to work creatively and analytically  
in a problem-solving environment 
•Desire to work in an information systems 
environment 
•Good communication (written and oral)  
and interpersonal skills  
We offer: 
•Competitive compensation packages 
•Comprehensive training programs 
•A stimulating and multinational working 
environment 
•Opportunities to work abroad 
•Very good career advancement  
opportunities  
Send your CV to the following link:  
http://tinyurl.com/mnzve7j

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

Πωλητής 
Με έδρα το Ρέθυμνο

Περιγραφή θέσης: Προώθηση και τεχνική υποστή-
ριξη των προϊόντων της ALUMIL στην Κρήτη, Ρόδο 
και Κω. Ενδυνάμωση υφιστάμενου και ανάπτυξη 
νέου πελατολογίου.

Η θέση αναφέρεται στο διευθυντή πωλήσεων 
Ελλάδος.  
Προσόντα: 
•Εμπειρία σε οργανωμένη διεύθυνση  
πωλήσεων (ιδανικά στο χώρο των δομικών 
υλικών) 
•Πτυχίο μηχανολόγου/ πολιτικού μηχανικού  
ΑΕΙ/ ΤΕΙ 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 

•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Δυνατότητα ταξιδιών  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με τη βαρύτητα 
της θέσης και την αξιολόγηση επιλογής  
•Μεταβλητές αποδοχές σύμφωνα με το σύστημα 
διοίκησης απόδοσης 
•Συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση 
•Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών   
(αναφέροντας τον τίτλο της θέσης)  
στο link:  http://tinyurl.com/qhtkd4p
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Εκπαίδευση - Θετικές και Ειδικές 
Επιστήμες - Μεταφράσεις
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ και Διερμηνείς από όλη την 
Ελλάδα, Αραβικών-Αγγλικών-Γερμανικών-Ισπα-
νικών-Ρώσικων-Τσέχικων-Λιθουανικών-Ρουμα-
νικών-Βουλγαρικών-Ιαπωνικών και Κινέζικων, 
ζητά μεταφραστική εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: 
metafrastiki24@gmail.com, τηλ: 210 4110212.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ με Πτυχίο ΑΕΙ και εμπειρία, 
ζητείται από μεγάλη εκδοτική επιχείρηση. Αμοιβή 
ανάλογη προσόντων. Βιογραφικά στο e-mail: 
efimerida2m@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Χημικό για μόνιμη απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: el3ctr0ne@yahoo.gr.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος ζητά Λογοθεραπευτή ή 
Γλωσσολόγο για διδασκαλία μαθημάτων. Απα-
ραίτητη διδακτική εμπειρία και άριστο επίπεδο 
Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: logotutors@
gmail.com.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ Αραβικών, Αγγλικών, Γαλλικών, 
Γερμανικών, Ρώσικων, ζητούνται, εργατικές, σο-
βαρές, υπεύθυνες. Άριστο βιογραφικό, άριστη 
γνώση και προφορά της γλώσσας, μητρόγλωσσες, 
μεταδοτικές, για Κ.Ξ.Γ. 40ετούς λειτουργίας, στη 
Καλλιθέα. Βιογραφικά στο e-mail: elenisrc@
windowslive.com.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ /τριες Αραβικών, Αγγλικών, 
Γαλλικών, Γερμανικών, ζητούνται, εργατικές, 
σοβαρές, υπεύθυνες. Άριστο βιογραφικό, άριστη 
γνώση, προφορά της γλώσσας, μητρόγλωσσες, 
μεταδοτικές, για Κ.Ξ.Γ. πολυετούς λειτουργίας 
στα Nότια Προάστια. Βιογραφικά στο e-mail: 
elenisrc@windowslive.com.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ Πωλήσεων - Αρθρογράφος εντός 
γραφείου για το www.athensgo.gr επωφελούμενη 
από το πρόγραμμα voucher με προοπτική μόνιμης 
απασχόλησης, ζητείται. Bιογραφικά στο e-mail: 
info@athensgo.gr.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Σεμιναρίων Graphic Design, με εκ-
παιδευτική εμπειρία και γνώση των προϊόντων 
της Adobe, ζητείται από γνωστή Σχολή Πληρο-
φορικής στο κέντρο, για part-time απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: hneto@otenet.gr.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Σεμιναρίων Web Design, με εκ-
παιδευτική εμπειρία και γνώση των Joomla, 
Dreamweaver, Flash, Wordpress, ζητείται από 
γνωστή Σχολή Πληροφορικής στο κέντρο, για 
part-time απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
hneto@otenet.gr.

ΧΗΜΙΚΟΣ Μηχανικός ή Χημικός, ζητείται από 
ΑΕ. Απαραίτητη γνώση ISO ή HACCP. Δυνατό-
τητα ταξιδίων. Μόνιμη εργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: ygeionomiki2014@gmail.com, κωδ: 112.

ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ ζητείται από ΑΕ για μόνιμη 
εργασία, ευχέρεια επικοινωνίας, δίπλωμα αυ-
τοκινήτου απαραίτητο. Βιογραφικά στο e-mail: 
energodynamiki2014@gmail.com, τηλ: 210 
6818115.

ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΣ παραγωγής με εμπειρία στην 
πέστροφα και στο σολομό, ζητείται. Περιοχή 
Πελοπόννησος. Αμοιβή συζητήσιμη. Τηλ: 6944 
888784, ώρες επικοινωνίας 10:00-15:00.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ζητεί Δασκάλους - Καθηγητές 
με εμπειρία στην προετοιμασία για τις εξετάσεις 
εισαγωγής στα Πειραματικά Γυμνάσια. Διδακτέα 
ύλη Μαθηματικά, Φυσική, Γλώσσα Δημοτικού. 
Τηλ: 210 8830326, 6948 530853.

ΖHTOYNTAI Kαθηγητές Πληροφορικής για τη 
στελέχωση τμήματος με αντικείμενο την κατ’ οίκον 
διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. 
Bιογραφικά στο e-mail: info@private-lesson.gr, 
τηλ: 210 9920730.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Μαθηματικοί, Φυσικοί, 
Χημικοί, Βιολόγοι, για τη στελέχωση τμήματος 
με αντικείμενο την κατ’ οίκον διδασκαλία σε όλα 
τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@private-lesson.gr, τηλ: 210 9920730.

ΣΠΙΤΙ ηλικιωμένων στο Βύρωνα, ζητάει άμεσα 
Κοινωνικούς Λειτουργούς. Βιογραφικά στο e-mail: 
amke.armonia@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τελειόφοιτες - Απόφοιτες Ψυχολο-
γίας για ανεξάρτητη συνεταιρική συνεργασία, με 
στόχο την τηλεφωνική επικοινωνία σε φροντι-
στήρια, για δημιουργία και συντονισμό ομάδων 
συμβουλευτικής υποστήριξης παιδιών - εφήβων. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@specialenglish.gr.

ZHTEITAI Kαθηγητής /τρια με άριστη γνώση 
γλώσσας script του matlab και του περιβάλ-
λοντος εργασίας. Να είναι σε θέση να αναλάβει 
και εργασίες. Τηλ: 2310 328797.

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ γραφείο αναζητά Υποψήφιους 
Διδάκτορες, για εξ’ αποστάσεως ακαδημαϊκή 
υποστήριξη φοιτητών Πολυτεχνικών και Οικο-
νομικών σχολών της ημεδαπής / αλλοδαπής. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@diplomatikes.gr.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ - Παρουσιαστές -τριες ζητού-
νται από όμιλο Media για συνεργασία, με σκοπό 
την παραγωγή εκπομπών. Βιογραφικά στο e-mail: 
press@focuswebtv.gr, τηλ: 210 8217121.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ - Σπουδαστές Δημοσιογραφίας, 
για πρακτική άσκηση με προοπτικές εξέλιξης 

και συνεργασίας ζητούνται από όμιλο Media (TV 
- radio - news). Βιογραφικά στο e-mail: info@
focuswebtv.gr, κωδ: (DOK), τηλ: 210 8217121.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ -τρια Κινεζικών ζητείται για νεο-
σύστατο κέντρο ξένων γλωσσών στο Ηράκλειο 
Κρήτης. Υψηλές αποδοχές, εγγυημένη εργασία, 
ευχάριστο περιβάλλον. Βιογραφικά στο e-mail: 
chineseforyou.info@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνολόγος Τροφίμων από ανώνυμη 
εταιρία για πλήρη απασχόληση με γνώσεις Αγγλι-
κών και H/Y. Βιογραφικά στο e-mail: ezouma@
eurocert.gr.

DEI College invites applications for Lecturer 
positions in the field of education. Candidates 
must possess at least a Master’s Degree(PhD 
preferred) from a UK/USA University and 
appropriate working/teaching experience. CVs: 
studies@dei.edu.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φιλόλογος - Ιστορικός, κάτοχος 
μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος με 
αντικείμενο το έργο του Θουκυδίδη και ειδικότερα 
το διάλογο Αθηναίων - Μηλίων για υποστήριξη 
μεταπτυχιακού φοιτητή. Τηλ: 6976 965102.

ΑΠΟ Α.Ε. ΜΑΖΙΚΗΣ εστίασης ζητείται Τεχνο-
λόγος Τροφίμων για την Στελέχωση του τμή-
ματος διασφάλισης ποιότητας και της ομάδας 
εσωτερικών επιθεωρήσεων της εταιρίας στη Β. 
Ελλάδα. Βιογραφικά στο e-mail: texnologos2015@
gmail.com.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ, Καθηγήτριες με επικοινωνιακές 
ικανότητες και φιλοδοξίες, ζητούνται από τον 
εκπαιδευτικό όμιλο Γράψα, για τα εκπαιδευτήρια 
Πάτρας. Φροντιστηριακή πείρα απαραίτητη. Άρι-
στες συνθήκες εργασίας. Προοπτικές εξέλιξης, 
εκπαίδευση, bonus. E-mail: patra@grapsa.edu.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Φιλόλογοι για τη στε-
λέχωση τμήματος με αντικείμενο την κατ’ οίκον 
διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@private-lesson.gr, 
τηλ: 210 9920730.

ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ζητείται από παιδαγωγικό 
κέντρο στο Χαλάνδρι και Αγία Παρασκευή, για 
απογευματινή εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
pk2@paidagogiko.gr, τηλ: 210 6080083.

Μηχανικοί - Τεχνολόγοι -  
Τεχνικοί - Τεχνίτες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κόφτης για μαρμαράδικο με προϋπη-
ρεσία στο αντικείμενο. Επιθυμητή γνώση φρέζας. 
Τηλ: 2310 434936.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία που δραστηριοποιείται στην 
παροχή υπηρεσιών με έδρα την Αθήνα ζητεί: 
Μηχανικούς ΑΕΙ-ΤΕΙ με πολύ καλή εμπειρία 
σε σχέδιο, αποτυπώσεις. Απαραίτητη γνώση 
λογισμικού TEKLA και AUTOCAD. Βιογραφικά 
στο e-mail: info.mscon@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τεχνικοί ανελκυστήρων στον το-
μέα συντηρήσεων. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 5 έτη. Επιθυμητή γνώση Αγγλι-
κών. Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης μηχανής. 
Απόφοιτος -η ΤΕΙ επιθυμητό. Βιογραφικά στο 
e-mail: admin@joplifts.gr, τηλ: 210 7472150.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων με γνώσεις 
Μηχανικού για να εργασθεί σε αντιπροσωπεία στη 
Σπάρτη για 6ώρες/ημέρα για 5 ημέρες/εβδομάδα. 
Βιογραφικά στο e-mail: korakianitim@oceansec.
gr, τηλ: 6987 851764.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ - Ηλεκτρονικός ALARM-CCTV, ζητείται. 
Κάτοχος δικύκλου και αυτοκινήτου, με γνώσεις 
Η/Υ. Πλήρης ή μερική απασχόληση, και για πω-
λήσεις διανομή, Νέα Φιλαδέλφεια. Βιογραφικά 
στο e-mail: mikeebea@acci.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ταπετσέρης Σαλονιών. Περιοχή Παι-
ανία. Τηλ: 210 6040010.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα έμπειρος Επιπλοποιός για πλήρη 
απασχόληση από επιχείρηση κατασκευής επί-
πλων στη Θεσσαλονίκη (περιοχή Εξοχής). Τηλ: 
6972 093960.

ΕΡΓΑΤΗΣ για εργασία σε αρτοβιομηχανία, από 
περιοχή Κορωπί, Παιανία. Τηλ: 210 6029541.

ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ εμπορίας Δομικών Μηχανη-
μάτων ζητείται Μηχανικός πτυχιούχος με γνώση 
Αγγλικών, Η/Υ & Συστάσεις. Εμπειρία επισκευής 
Χωματουργικών Μηχανημάτων, Φορτηγών. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@intertrak.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρο-
λόγοι- Βοηθοί Τεχνίτες εγκαταστάσεων κτηρίων, 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων, αυτοματισμών και 
φωτοβολταϊκών. Περιοχή Τρίπολη. Βιογραφικά 
στο e-mail: delfioannis@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Χημικό Μηχανικό για μόνιμη απα-
σχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: el3ctr0ne@
yahoo.gr.

ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχείο στην Ήπειρο, ζητά για την 
καλοκαιρινή περίοδο, Συντηρητές (Ηλεκτρολό-
γους, Υδραυλικούς, Ηλεκτρονικούς). Παρέχονται 
μισθός, ΙΚΑ, διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά 
στο e-mail: fomanager@prevezabeach.com.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ νέος ζητείται για κατάστημα 
στη Μεταμόρφωση, με εμπειρία σε οικοσκευές 

και οικιακές συσκευές. Τηλ: 6944 307238.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Αυτοκινήτων ζητείται, έμπειρος 
από συνεργείο αυτοκινήτων, περιοχή Βάρη. Τηλ: 
22997 71177, 6976 917491.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητεί Τεχνολόγο - Πολιτικό 
Μηχανικό με τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε 
έργα οδοποιίας. Τηλ: 210 2847708, fax: 210 
2847332.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητεί Εργοδηγό με τουλάχιστον 
5ετή προϋπηρεσία σε έργα οδοποιίας. Τηλ: 210 
2847332, fax: 210 2847708.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρονικός, υπεύθυνο άτομο με 
εμπειρία για σχεδίαση και κατασκευή ηλεκτρο-
νικών κυκλωμάτων στον τομέα επαγγελματι-
κών συστημάτων ήχου. Βιογραφικά στο e-mail: 
musictexnology@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Τεχνικός για απασχόληση σε 
έργα, σε περιοχές της Μακεδονίας εκτός Θεσ-
σαλονίκης. Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης. 
Παρέχεται εκπαίδευση, μισθός. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@elecnet.gr.

ZHTEITAI άμεσα νεαρός για απασχόληση ως Tε-
χνικός σε έργα σε περιοχές της Μακεδονίας εκτός 
Θεσσαλονίκης. Aπαραίτητο δίπλωμα οδήγησης. 
Παρέχεται εκπαίδευση - μισθός. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@elecnet.gr.

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ζητείται για εργασία από εταιρία 
μεταλλικών κατασκευών. Απαραίτητη προϋπό-
θεση απόφοιτος ΤΕΙ γνώση προγράμματος tekla, 
autocad και Αγγλικής γλώσσας. Bιογραφικά στο 
e-mail: georgatsonas@georgatsonas.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Mηχανικός για τη στελέχωση τμήματος 
παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης εργα-
στηριακού εξοπλισμού και Μηχανικός Πωλήσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@inelasereco.gr.

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ Βιομηχανικού Σχεδίου, ζητείται για 
εργασία από εταιρία μεταλλικών κατασκευών. 
Απαραίτητη προϋπόθεση, απόφοιτος ΤΕΙ, γνώ-
ση προγράμματος tekla, autocad και Αγγλικής 
γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: georgatsonas@
georgatsonas.gr.

ΓΑΖΩΤΡΙΑ ζητείται για ημιαπασχόληση σε βιοτε-
χνία στην Καλαμαριά με καλή γνώση γαζωτικής 
και πατρόν. Τηλ: 2310 444120, 6944 624738.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος Μηχανολόγος - Μηχανικός 
από εταιρία ψύξεως - κλιματισμού με άριστη 
γνώση Αγγλικών, H/Y, για μόνιμη εργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@forcecooling.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψυκτικός, με εμπειρία σε πλοία, γνώση 
Αγγλικών, άδεια οδήγησης, για μόνιμη εργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@forcecooling.gr.

ΓΝΩΣΤΗ εμπορική εταιρία ζητά Τεχνίτη Χρυ-
σοχοΐας. Βιογραφικά στο e-mail: x.cousto@
hotmail.com, τηλ: 210 9637980, ώρες επικοι-
νωνίας 10:00 - 14:00.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ Σιδήρου με εμπειρία αλουμινίου και 
σιδήρου, με μεγάλη εμπειρία στο επάγγελμα, 
ζητείται, με γνώσεις ηλεκτροκόλλησης μοντά-
ρισμα κ.τ.λ.. Αρκαλοχώρι. Τηλ: 6947 005614.

ΣΙΔΕΡΑΣ έμπειρος, ζητείται για μεταλλικές κα-
τασκευές, με δίπλωμα αυτοκινήτου και μηχανής. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@gec.com.gr, τηλ: 
6944 728444, fax: 210 7786162.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ Εγκαταστάσεων, έμπειροι για 
τεχνική εταιρία ανελκυστήρων, ζητούνται, με 
δίπλωμα αυτοκινήτου και μηχανής. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@gec.com.gr, τηλ: 6944 728444, 
fax: 210 7786162.

ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ - Βαφέας ζητείται για συνεργείο στον 
Σταυρό Αγίας Παρασκευής. Τηλ: 210 6048500.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται για βουλκανιζατέρ. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία. Περιοχή Ρέντη. Τηλ: 
210 5611250.

ΕΡΓΑΤΕΣ Τελετών ζητούνται για διεκπεραίωση 
εργασιών. Παρέχεται εκπαίδευση και ΙΚΑ. Τηλ: 
211 2106001, ώρες επικοινωνίας 10:00-14:00.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ έμπειρος σε group VW και εμπειρία 
ηλεκτρονικής διάγνωσης. Περιοχή Περιστέρι. 
Πλήρης απασχόληση. Τηλ: 210 3473060.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ έμπειρος, για αυτοκίνητα Scoda 
diesel. Περιοχή Περιστέρι. Τηλ: 210 3423280.

ΒΑΦΕΑΣ Φανοποιός ζητείται από ναυπηγείο 
στο Κορωπί. Απαραίτητη εμπειρία σε εργασίες 
τριψίματος, στοκαρίσματος και βαφών. Προτιμάται 
άτομο από την περιοχή των Μεσογείων Αττικής. 
Τηλ: 6974 052192.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ απόφοιτος ΤΕΙ, χωρίς στρατι-
ωτικές υποχρεώσεις, ζητείται από βιομηχανία 
επεξεργασίας μεταλλικών εξαρτημάτων στον 
Ισθμό Κορίνθου. Τηλ: 210 9820564, fax: 210 
9835443.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ και βιομηχανική εταιρία, αναζητά 
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, στο χώρο του φωτι-
σμού, με γνώσεις ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και 
βιομηχανικού σχεδίου. Βιογραφικά στο e-mail: 
diynews@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος Μηχανικός ή παρεμφερή 
ειδικότητα για κάλυψη θέσης Υπευθύνου Κίνη-
σης στον τομέα logistics από εταιρία διαχείρισης 

αποβλήτων. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών και 
άριστη χρήση Η/Υ. Απαραίτητη προϋπηρεσία. 
E-mail, με φωτογραφία: info@kafsis.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 αστέρων στη Θάσο ζητά Συ-
ντηρητές με ανάλογη προϋπηρεσία για εποχι-
κή απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: info@
royalparadise.gr, τηλ: 25930 55000.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ για απα-
σχόληση στην παρακολούθηση έργου κατασκευής 
δικτύου οπτικών ινών σε περιοχές της Μακεδονίας 
εκτός Θεσσαλονίκης, κάτοχος Ι.Χ. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@elecnet.gr.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ TIC, Μηχανουργός, Τορναδό-
ρος με προϋπηρεσία, ζητείται για βιοτεχνία στο 
Γέρακα. Tηλ: 210 6614077, fax: 210 6612587.

Στελέχη Παραγωγής -  
Μεταποίηση - Ποιοτικός Έλεγχος
ΓΑΖΩΤΡΙΑ ζητείται για ημιαπασχόληση σε βιοτε-
χνία στην Καλαμαριά με καλή γνώση γαζωτικής 
και πατρόν. Τηλ: 2310 444120, 6944 624738.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ παιδικών υποδημάτων ζητεί πε-
πειραμένο Ρίχτη για απογευματινή ή ολοήμερη 
απασχόληση. Τηλ: 210 5624651.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ παιδικών ρούχων, ζητείται Μο-
ντελίστ - Πατρονίστ, για σχεδιασμό collection 
βρεφικού - παιδικού ρούχου, ραφή δειγμάτων. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@linababy.gr.

ΑΠΟ Α.Ε. ΜΑΖΙΚΗΣ εστίασης ζητείται Τεχνο-
λόγος Τροφίμων για την Στελέχωση του τμή-
ματος διασφάλισης ποιότητας και της ομάδας 
εσωτερικών επιθεωρήσεων της εταιρίας στη Β. 
Ελλάδα. Βιογραφικά στο e-mail: texnologos2015@
gmail.com.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Χαλκίδα, 
ζητάει Μηχανολόγο ΑΕΙ-ΤΕΙ, για την οργάνωση 
παραγωγής και τον ποιοτικό έλεγχο ανοξείδω-
των κατασκευών, με τριετή εμπειρία, γνώσεις 
Autocad, inventor και Αγγλικής γλώσσας. Ε-mail: 
dimgian@otenet.gr, fax: 22210 34914.

Στελέχη και Μηχανικοί Ναυτιλίας 
- Ναυτικοί - Marine
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Operation Manager (Ex Captain) από 
ναυτιλιακή εταιρία, με προϋπηρεσία σε operation 
πλοίων Handymax. Βιογραφικά στο e-mail: 
mkapnia@hotmail.com, τηλ: 210 6850413.

ENGINEERS for technological/information 
companies. Software, Electrical-Computer-
Maritime Engineers and in general (political-
chemical,etc). German language IS obligatory. Also 
good Εnglish. Excellent working environments. 
Competitive salaries-benefits. CVs, in english, 
photo-skype: silver.lining37@yahoo.com, tel: 
2311 242026, 6937 212290.

Οδηγοί - Αποθηκάριοι - Logistics 
- Μεταφορές - Αεροπορία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Oδηγός Ε’ κατηγορίας με κάρτα 
ταχογράφου, για διεθνείς μεταφορές, ως δεύτερος 
Οδηγός, με προοπτική εξέλιξης. Τηλ: 26820 23225.

ΓΡΑΦΕΙΟ αποφράξεων ζητεί νέο με δίπλωμα Γ’ 
κατηγορίας και μηχανής για μόνιμη απασχόλη-
ση. Βιογραφικά στο e-mail: giorgosamothraki@
hotmail.com.

ΟΔΗΓΟΣ - Πωλητής ζητείται από εταιρία ανακύ-
κλωσης, με δίπλωμα Γ’ ή Ε’ κατηγορίας, ADR και 
ευχέρεια στην επικοινωνία. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@eco-trans.gr, fax: 2310 722855, κωδ:ΟΠ12.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ δομικών στο Μοσχάτο ζητά Υπάλ-
ληλο (άνευ στρατιωτικών υποχρεώσεων) για 
παραλαβή - παράδοση εμπορευμάτων (~25 kg), 
έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων, με γνώση 
Η/Υ, διαχείριση ταμείου. Βιογραφικά στο e-mail: 
sintecno@otenet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ επεξεργασίας και τυποποίησης κρέα-
τος ζητεί Οδηγό με επαγγελματικό δίπλωμα Γ’ 
κατηγορίας, για διανομή εντός Αττικής, περιοχή 
Σπάτα. Τηλ: 210 6634848, ώρες επικοινωνίας 
11:00-15:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με βάση τη Σαντορίνη για ξενο-
δοχείο πολυτελείας στο Ημεροβίγλι. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία και γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail:info@honeymoonpetra.com.

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος συμπληρωμάτων 
διατροφής προσλαμβάνει άτομα για αποθήκη, 
λογιστήριο, εμπορικό - νομικό τμήμα και υποδοχή. 
Άμεση πρόσληψη, σταθερός μισθός, ασφάλιση 
ΙΚΑ. Τηλ: 211 9964016.

ΑΤΟΜΟ έμπειρο ζητείται για Αποθηκάριος από 
εταιρία εστίασης. Απαραίτητη προϋπηρεσία. Τηλ: 
6932 734500.

ΟΔΗΓΟΣ με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας, ζητείται 
από εμπορική βιοτεχνική εταιρία τροφίμων στο 
Μενίδι Αττικής. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Τηλ: 
210 2403621.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ υπεύθυνος με προϋπηρεσία 
απαραίτητη στο χώρο των τροφίμων, συστάσεις, 
ζητείται για χονδρεμπορική αποθήκη τροφίμων 

- προϊόντων super market. Μόνιμη εργασία. Πε-
ριοχή Άγιος Ιωάννης Ρέντη. Τηλ: 6974 029999, 
210 4926590.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ Οδηγός με επαγγελματικό δίπλωμα 
οδήγησης, γνώστης της Αττικής και αυτοκινή-
των mercedes και κάτοχος μηχανής, ζητείται για 
Προσωπικός Οδηγός και εξωτερικές εργασίες. 
Συστάσεις απαραίτητες. Βιογραφικά στο e-mail: 
resume@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος Μηχανικός ή παρεμφερή 
ειδικότητα για κάλυψη θέσης Υπευθύνου Κίνη-
σης στον τομέα logistics από εταιρία διαχείρισης 
αποβλήτων. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών και 
άριστη χρήση Η/Υ. Απαραίτητη προϋπηρεσία. 
E-mail, με φωτογραφία: info@kafsis.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας στη Σαντορίνη ζητά 
να προσλάβει Οδηγό, για τη σεζόν 2015. Βιο-
γραφικά, με πρόσφατη φωτογραφία, στο e-mail: 
eltheon@otenet.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία στον Άγιο Στέφανο, ζητά 
Υπάλληλο Αποθήκης. Προϋπηρεσία θα εκτιμη-
θεί. Βιογραφικά στο e-mail: hr_matdpt@yahoo.
com, κωδ: ΥΑ-12/2014.

ΑΕΒΕ στον Άγιο Στέφανο Αττικής, ζητεί να 
προσλάβει Yπάλληλο Aποθήκης. Απαραίτητη η 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και η γνώση 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: ng.agstefanos@
nikolisgroup.com.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ κατασκευών και μονώσεων, ζητεί 
9 άτομα με προϋπηρεσία για την αποθήκη. Άμεση 
πρόσληψη. Σταθερός μισθός. Τηλ: 211 5554823.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Οδηγός Ε’ κατηγορίας με κάρτα 
ταχογράφου, για διεθνείς μεταφορές από Ελ-
λάδα στη Δυτική Ευρώπη και επιστροφή, ως 
δεύτερος Οδηγός με προοπτική εξέλιξης. Τηλ: 
26820 23225.

Τουρισμός - Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
- Τουριστικά Γραφεία
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Υπάλληλοι Υποδοχής για 
ξενοδοχειακή μονάδα 4* Αττικής 540 δωματίων 
με απαραίτητες γνώσεις Γαλλικών και δεύτερης 
γλώσσας ως και πρόγραμμα PROTEL. Βιογρα-
φικά στο e-mail: manager@goldencoast.gr, fax: 
22941 13001.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Προϊσταμένη και Βοηθός για 
ξενοδοχειακή μονάδα 4* Αττικής 540 δωματίων. 
Βιογραφικά στο e-mail: manager@goldencoast.
gr, fax: 22941 13001.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Υποδοχής από ξενοδοχείο 
5 αστέρων στη Θάσο, με αντίστοιχη προϋπηρεσία 
και γνώση Αγγλικών και Βαλκανικών γλωσσών. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: fom@
royalparadise.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπεύθυνος Υποδοχής, Προϊσταμένη 
Ορόφων, Υπάλληλοι Υποδοχής, Καμαριέρες, για 
ξενοδοχείο. Ευχάριστος και φιλικός χαρακτή-
ρας, ομαδικό πνεύμα. Προσφέρονται: 7μήνη 
απασχόληση (Απρίλιος - Νοέμβριος), μισθός 
αναλόγως προσόντων-προϋπηρεσίας, διαμο-
νή-διατροφή-φιλικό εργασιακό περιβάλλον. 
Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης. E-mail: 
gm@costalindia.gr.

SMALL Boutique Hotel in Santorini is looking for 
Maids for houskeeping, turndown and scullery 
services. Please send your CV at otrstaff2014@
gmail.com

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Υποδοχής, Ανιματέρ, 
από ξενοδοχείο, εποχιακά από Απρίλιο έως 
Οκτώβριο. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο 
e-mail: fbrahoni@yahoo.gr.

SMALL Boutique Hotel in Santorini is looking 
for a Student for a 6 month practice in reception, 
with fluency in English and computer literacy. 
CVs: otrstaff2014@gmail.com.

SMALL Boutique Hotel in Santorini is looking 
for a Receptionist with experience in a similar 
position, fluency in English and computer literacy. 
CVs: otrstaff2014@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό για reception, σε 5άστε-
ρο ξενοδοχείο/βίλες στη Μύκονο. Προεργασία 
απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: gm@
casadelmarmykonos.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Σαντορίνη ζητά άτομο για 
reception για Απρίλιο - Οκτώβριο. Τηλ: 6944 
911103.

ΤΟ HELLENIC Σαντορίνης ζητά Υπαλλήλους 
Κρατήσεων και transfers (Ισπανικά / Γαλλικά 
/ Ιταλικά). Προϋπηρεσία και δίπλωμα οδήγη-
σης απαραίτητα. Βιογραφικά στο e-mail: info@
santorini.his.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 αστέρων στη Σαντορίνη, ζητά 
έμπειρο Προσωπικό για τις θέσεις Υπαλλήλου 
Υποδοχής και Υπαλλήλου Κρατήσεων. Βιογραφικά 
στο e-mail: astroae@otenet.gr, τηλ: 6947 188318.

ΑΡΧΗΓΟΙ Γκρουπ ζητούνται από γερμανική εταιρία 
αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα. Απαραίτητη 
καλή χρήση της γερμανικής, το ενδιαφέρον για 
αθλητισμό. Μάιος-Οκτώβριος. 900€. Διαμονή-
διατροφή δωρεάν. E-mail: gregor.herzog@frosch-
sportreisen.de, τηλ: 6948 984449.

συνέχεια στη σελ. 30

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

Barman - Mπουφέ Καφέ

About Huawei Technologies: Huawei Technologies Co., Ltd. is one of the leading players in the global 
telecom market based in China. Our products and solutions have been deployed in over 140 countries, 
serving more than one third of the world’s population. We have over 62,000 product and solution R&D 
employees, which comprise more than 44% of Huawei’s total employees worldwide.

Together with customers and partners, we endeavor to bring better communication services to more 
people to help them live a better life. For further information, please visit us now at: http://www.
huawei.com. We are offering a challenging position, the opportunity to grow with us!

Implementation Engineer
Responsibilities: 
•Prepare and maintain detail project 
implementation plan 
•Coordinate daily implementation activities  
of subcontractors 
•Prepare materials and subcontractor Pos 
•Cooperate with technical teams to support 
troubleshooting 
•Participate in swap events and coordinate 
activations 
•Participate in regular rollout meetings  
with customer and subcontractors 
•Report project rollout progress and 
implementation issues 
•Perform installation audits, if required,  
in site visits  
Candidate profile: 
•University degree in telecommunication  
or related field 
•At least 2 years experience in related position 

•Good knowledge of wireless networks 
•Flexible to work under pressure and meet 
deadlines 
•Excellent interpersonal communication  
and teamwork skills 
•Good computer skills in Ms Office 
•Very good oral and written communication 
skills in both Greek and English language 
•Ability to travel abroad to support  
other projects for short or medium periods 
•Fulfilled military service (for male candidates) 
•Driving license  
The company offers: 
•Competitive remuneration package 
•Further professional development in  
a multinational company  
You can email your updated CV in English 
referring the job title of the position to the 
following e-mail: christina.dorva@huawei.com 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
Προσφέρονται: 
•Διαμονή 

•Διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Προοπτικές εξέλιξης

Παρακαλούμε να αποστέλλονται 
μόνο βιογραφικά που τηρούν τα 

απαραίτητα προσόντα. Συστάσεις 
απαραίτητες. Απαραίτητη φω-
τογραφία. Αποστολή βιογραφι-
κών μόνο στο ακόλουθο e-mail: 
eliasuites@hotmail.com

Βιομηχανία που κατέχει ηγετική θέση στο χώρο της διέλασης αλουμινίου, ζητά για τη στελέχωση του 
τμήματος marketing:

Brand Manager 
(Κωδ: BRM.GR)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ με κατεύθυνση διοίκηση επιχειρήσεων 
/marketing. 
•Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση, κατά προτίμηση, σε πολυεθνική  
ή/και διαφημιστική εταιρεία. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, ενώ 
γνώση της Γερμανικής θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. 
•Άριστη γνώση των MS Office. 
•Γνώση και προϋπηρεσία σε ATL, BTL και social 
media καμπάνιες. 
•Ευχέρεια στο γραπτό λόγο για συγγραφή  
δελτίων τύπου - newsletters 

•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας, οργάνωσης, 
προγραμματισμού και παρακολούθησης έργων. 
•Ηλικίας έως 32 ετών.  
Παροχές εταιρείας: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, σύγχρονο 
εργασιακό περιβάλλον με δυνατότητες  
εξέλιξης, πρόσθετη ασφάλιση, επαγγελματική  
εκπαίδευση.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα αναγράφοντας τον κωδικό της 
θέσης εργασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
kampouris@profil.gr

Η εταιρεία GR.INOX - ΑΦΟΙ ΓΚΡΕΚΗ ΕΠΕ, η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή ανοξείδωτων 
δεξαμενών και μηχανημάτων επεξεργασίας για την βιομηχανία ποτών και τροφίμων και εδρεύει στην 
περιοχή Σχηματαρίου Βοιωτίας ζητάει:

Μηχανολόγο Μηχανικό
Για μόνιμη θέση εργασίας 
στελέχωσης του τεχνικού 
τμήματος.  
Καθήκοντα: 
•Μελέτη, σχεδιασμός  
και βιομηχανοποίηση δεξαμε-
νών, μηχανημάτων  
και σωληνοδικτύων. 
•Υλοποίηση κατασκευαστικών 
σχεδίων, λίστας υλικών  
και κοπών προς την παραγωγή.  
Απαιτούμενα τυπικά προσόντα: 
•Δίπλωμα ή πτυχίο  
μηχανολόγου μηχανικού  

(ΑΕΙ ή ΤΕΙ). 
•Επιδέξιο χειρισμό σχεδιαστικού 
λογισμικού INVENTOR  
και AUTOCAD. 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας, 
ευχάριστη προσωπικότητα  
και επαγγελματική  
συμπεριφορά. 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής  
ή Γερμανικής γλώσσας. 
•Εμπειρία στον σχεδιασμό  
μεταλλικών  
και ελασματουργικών  
κατασκευών και μηχανημάτων.  
Επιθυμητά προσόντα: 

•Εμπειρία σε λογισμικό  
ελασματουργικών  
αναπτυγμάτων και κοπών. 
•Εμπειρία σε συστήματα  
μετάδοσης θερμότητας  
(εναλλάκτες, μανδύες θέρμαν-
σης/ψύξης, δίκτυα ατμού κλπ). 
•Εμπειρία σε συστήματα  
μετάδοσης ισχύος  
και ανάδευσης. 
•Εμπειρία σε συστήματα  
βιομηχανικού αυτοματισμού.  
Αποστολή βιογραφικού ση-
μειώματος στο e-mail:  
hr@grekisinox.com

Key Account Manager 
for Key Accounts (Code: KAM72)

Title: Key Account Manager  
Category: Fast Moving Consumer Goods  
Region: North Greece

SARANTIS one of the leading consumer product 
companies is aiming to empower the section of 
F.M.C.G. in Thessaloniki by recruiting a Key Account 
Manager interested in a career in this field, within 
a dynamic environment which offers important 
opportunities for personal and professional 
development.

The ideal candidate should have: 
•Age up to 35 years old. 
•3-5 years minimum experience as key account 
manager in F.M.C.G. (particularly in key account 
environment) as well as sales team leader  
(min 3 sales reps) 
•Bachelor degree; MBA will be considered  
as an asset 
•Proficiency in English (written and oral)  
and PC skills that include excellent standard  
on excel, PowerPoint, word etc. 
•Ability to work within team environment 
•Strong team leadership and entrepreneurial 
skills 
•Ability to understand customer needs 
•Strong analytical and numerical skills 
•Self-driven with can do attitude  
Main responsibilities: 
•Obtain profitable results through the sales 
team and develop the team through building  
up skills and product knowledge, motivation  
and counselling 
•Manage the sales administration function, 
report operational performance, streamline 

processes and systems (wherever it is possible), 
advise senior management on maximizing 
business relationships and create an 
environment, where customer service  
can flourish 
•Manage the sales team; meet agreed targets 
and promote the organization’s presence 
throughout the customers  
Assist in the development of commercial 
plans, specifically advise on: 
•challenging sales forecasts (based on 
historical data, market trends, competitive 
activity, promotional strategy and sales effort),\ 
realistic operational costs of the sales team 
•sales promotion program plans 
•Plan, recruit, manage, organize and control  
of sales representatives to accomplish specific 
objectives 
•Implement a specific appraisal system that 
describes the responsibilities and performance 
standards for each member of the sales team 
•To continually analyze sales and margin 
performance versus target, and to take 
appropriate action to remedy any gaps 
•To work close with marketing department  
to ensure effective co-op marketing activity.  
Benefits: 
•Competitive wage according to skills  
and experience 
•Sales bonus 
•Company car 
•PC, tablet, mobile phone  
Send your CV to the following e-mail: 
GR-HRCV@sarantisgroup.com

AMD Telecom is among the best companies worldwide in Telecommunication industry, with international 
presence and offices in UK, Italy, Spain, Bulgaria and Dubai. Always expanding its SMS business activities 
and its personnel all over the world. Recruits:

Senior Developer  
for our Headquarters  in Thessaloniki

Summary: A senior-level developer is required to design, develop and maintain in-house applications, 
both front-end and back-end. The role involves a variety of programming assignments requiring knowledge 
of established design, coding and testing procedures, as well as data processing and reporting. Work 
in a scrum team and pairing with other developers when appropriate. Carry out research into new 
technologies, libraries and development techniques.

Primary responsibilities: 
•Work collaboratively with team members  
on maintaining and expanding existing company 
products 
•Implement, test and troubleshoot programs 
utilizing the appropriate hardware, database,  
and programming technology. 
•Add new features and fix code defects in web 
applications according to guidelines 
•Breaking new ground, researching and 
implementing innovative web techniques  
and features 
•Problem-solving in all areas of web development 
•Mentoring junior members of the team  
and supporting technical directors  
Knowledge and skill requirements: 
•BS or MS in computer science or equivalent 
field of education 
•4+ years developing complex multi-tier 
applications or software as service (SaaS) 
•4+ years of experience in PHP, Apache, MySQL, 
C, C++, Java 
•Linux programming, profiling and debugging 
•Expert knowledge of OO guidelines, S.O.L.I.D, 
Design Patterns. 
•Experience with Git and SVN 
•Experience with Unit Testing and Test Driven 

Development (TDD) 
•Experience with JavaScript, jQuery, Ajax, 
JSON, XML 
•Experience with leading NoSQL solutions like 
mongoDB is a big plus 
•Experience with Android (JDK/NDK) and/or IoS 
(XCode, Objective-C, C++) development a big 
plus 
•Familiarity with build tools and continuous 
integration such as Ant, Jenkins 
•Familiarity with PHP/C++ frameworks  
(e.g. Codeigniter, Zend, STL, Boost) and MVC 
•Familiarity with simple web services  
(REST, XML-RPC, SOAP) 
•Familiarity on HTML5 and CSS3 is a plus

Proven track record and description of personal 
involvement and goals accomplished.

The company offers 
•Monthly salary level based on qualifications 
•Friendly and challenging working environment, 
•Opportunities for further growth  
and development, remuneration package.

Please send a curriculum vitae in:  hr@amdtelecom.
net. Notice: The candidate must mention personal 
projects in which they participated and they must 
present them during the interview.
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προϋπηρεσία. Μισθός £8-12/ώρα. Ασφάλεια. 
Γεύμα: 1 γεύμα/ημέρα. E-mail, στα Αγγλικά-με 
φωτογραφία-skype: silver.lining37@yahoo.com.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α’ ζητείται από το ξενοδοχείο Bali 
Paradise στο Μπαλί Κρήτης. Απαραίτητη προϋ-
πηρεσία και καλή γνώση Γαλλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: mpapadopoulou@baliparadise.gr, 
τηλ: 28340 94253.

ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α’ και Β’ ζητούνται από το ξενοδοχείο 
Bali Paradise στο Μπαλί Κρήτης. Προσφέρεται 
δωρεάν διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά στο 
e-mail: mpapadopoulou@baliparadise.gr, τηλ: 
28340 94253.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ - Barwoman ζητούνται από καφέ 
- bar στο Κερατσίνι. Θα προτιμηθούν άτομα 
Κερατσινίου και κοντινών περιοχών. Τηλ: 210 
4015409, 6981 924864.

ATOMA ζητούνται από καφέ - snack - bar. Περιοχή 
Ακαδημία Πλάτωνος. Πρωινή εργασία. Τηλ: 210 
5151234, 6993 648108.

ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΕΣ ζητούνται για βραδινή απασχόληση 
από snack - bar στο Αιγάλεω. Τηλ: 6971 821229.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από cafe - bar στο Αιγάλεω, 
βραδινή εργασία. Τηλ: 6971 821229.

ΑΤΟΜΟ ζητείται από καφέ στη Δάφνη, για service 
και buffet, 4ωρη απασχόληση. Τηλ: 6944 384778.

ΠΙΤΣΑΔΟΡΟΣ ζητείται από πιτσαρία στον Άλιμο. 
Τηλ: 210 9932927.

ΝΕΑ για σέρβις και μπουφέ ζητείται από επι-
χείρηση bowling - μπιλιάρδο στα Άνω Πατήσια. 
Τηλ: 210 2230056.

ΑΤΟΜΟ για λάντζα - buffet, ζητείται από ψητο-
πωλείο στον Άλιμο. Τηλ: 6970 032050.

ΑΤΟΜΑ με προϋπηρεσία, ζητούνται για fast food. 
Τηλ: 6937 259525.

ΑΤΟΜΑ (2) έμπειρες ζητούνται για καφέ - ανα-
ψυκτήριο στους Αμπελόκηπους. Ημιαπασχόληση, 
πρωινό ωράριο (από 06:00), κατά προτίμηση με 
μεταφορικό μέσο. Τηλ: 210 6911025.

ΑΤΟΜΑ (2) ζητούνται με εμπειρία σε κουζίνα, 
για καφενείο. Πρωινή (08:00-16:00) και απο-
γευματινή (μετά τις 16:00), βάρδια αντίστοιχα. 
Τηλ: 6987 564467.

CAFE κρεπερί λουκουματζίδικο στην Αργυρού-
πολη, ζητεί άτομο με προϋπηρεσία, για πλήρη 
απασχόληση. Απαραίτητα γνώσεις για καφέδες, 
ροφήματα, κρέπα, σάντουιτς. Τηλ: 210 9603273, 
6979 786331.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για κρεπερί. Περιοχή Πόρτο 
Ράφτη. Τηλ: 6948 574802.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για πενθήμερη απογευματινή 
εργασία. Ωράριο 19:00-23:00, με γνώσεις κου-
ζίνας. Περιοχή Καισαριανή. Θα προτιμηθεί από 
τις γύρω περιοχές. Τηλ: 6978 249300.

ΝΕΟ και μοντέρνο σκεπτικό lounge bar στα Χα-
νιά ζητά άμεσα νέους Bartenders και Baristas 
με όρεξη για δουλειά. Βιογραφικά στο e-mail: 
paris@muktatv.tv.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διευθυντής, για νέο σκεπτικό lounge 
bar - εστιατόριο στα Χανιά. Πολύπλευρη και 
προκλητική δραστηριότητα. Πείρα στο F&B. 
Βιογραφικά στο e-mail: paris@muktatv.tv.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για bar, service και υποδο-
χή, για καφέ bar στην περιοχή της Ευκαρπίας. 
Εμπειρία απαραίτητη. Τηλ: 6977 074396, ώρες 
επικοινωνίας μετά τις 15:00, κος Χρήστος.

ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχείο στην Πρέβεζα, ζητά B’ Μά-
γειρες και Βοηθούς, για την καλοκαιρινή περί-
οδο 2015, με γνώσεις Ιταλικής και Ελληνικής 
κουζίνας. Προσφέρονται μισθός, ΙΚΑ, διαμονή, 
διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: fomanager@
prevezabeach.com.

ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχείο στην Πρέβεζα, ζητά Υπαλ-
λήλους για τα bat και baristas, για την καλο-
καιρινή περίοδο 2015, με γνώσεις Ιταλικών και 
Αγγλικών. Προσφέρονται μισθός, ΙΚΑ, διαμονή, 
διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: fomanager@
prevezabeach.com.

ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχείο στην Πρέβεζα, ζητά Σερ-
βιτόρους, για την καλοκαιρινή περίοδο 2015, με 
γνώσεις Ιταλικών και Αγγλικών. Προσφέρονται 
μισθός, ΙΚΑ, διαμονή, διατροφή. Βιογραφικά στο 
e-mail: fomanager@prevezabeach.com.

ΨΗΣΤΗΣ ζητείται για εστιατόριο στην Ολλανδία. 
Προϋπηρεσία 3 ετών απαραίτητη, προτίμηση σε 
κάρβουνο - αέριο. Μισθός, διαμονή, διατροφή 
και ασφάλιση. Αμοιβή 1.200€. Bιογραφικά στο 
e-mail: info@atservicesnl.com, τηλ: 6947 333622.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Κρήτη ζητούνται για 
τη σεζόν 2015, οι ειδικότητες: έμπειροι για παρα-
σκευαστήριο παραδοσιακών εδεσμάτων και πο-
τών. Βιογραφικά στο e-mail: hotels4starscrete@
gmail.com, τηλ: 6948 414205.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Κρήτη ζητούνται για 
τη σεζόν 2015, οι ειδικότητες: έμπειροι Σερβιτόροι 
με γνώσεις Γερμανικών και Αγγλικών, Υπεύ-
θυνοι Εστιατορίου με Γερμανικά και Αγγλικά. 
Βιογραφικά στο e-mail: hotels4starscrete@
gmail.com, τηλ: 6948 414205.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Κρήτη ζητούνται για 
τη σεζόν 2015, οι ειδικότητες: Chef έμπειρος σε 
ξενοδοχεία 4* και 5*, Α’ Μάγειρας, Ζαχαροπλά-
στης. Βιογραφικά στο e-mail: hotels4starscrete@
gmail.com, τηλ: 6948 414205.

BOUTIQUE ξενοδοχείο 5* στη Χίο, ζητά επαγ-
γελματίες Σερβιτόρους. Απαραίτητα Ελληνική και 
Αγγλική γλώσσα, καλή εμφάνιση. Προσφέρεται 
διαμονή, διατροφή και εξαιρετικό εργασιακό περι-
βάλλον. Βιογραφικά, με πρόσφατη φωτογραφία, 
στο e-mail: info@argentikon.gr.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ - Μπουφεντζούδες και για bar 
εμφανίσιμες, ζητούνται από bar - καφέ. Περι-
οχή Καλαμάτα, παραλία Καλαμάτας, Αύρας και 
Ναυαρίνου 175. Τηλ: 6932 028628, 6989 901321.

ΣΕΡΒΟΤΟΡΟΣ -α ζητείται για καφετέρια στη Λε-
ωφόρο Αλεξάνδρας. Τηλ: 210 6426624, ώρες 
επικοινωνίας 09:00-16:00.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ ζητούνται από καφέ στην Πτολεμαΐδα. 
Τηλ: 6982 248663, κα Ελένη.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ εμφανίσιμες ζητούνται για πλήρη 
απασχόληση σε καφετέρια στην περιοχή του 
Περιστερίου. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Τηλ: 
210 5777550.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ με εμπειρία ζητείται από bar - 
restaurant. Τηλ: 210 2840002.

ΝΕΑ -ος με εμπειρία στον μπουφέ, ζητείται από 
αναψυκτήριο - καφέ στην Ακρόπολη. Τηλ: 6945 
390551.

ΜΠΟΥΦΕΝΤΖΗΣ έμπειρος ζητείται από καφέ - 
bar. Κατα προτίμηση κάτοικος Νέου Ηρακλείου 
και γύρω περιοχών. Τηλ: 210 2840002.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας στη Σαντορίνη ζητά 
να προσλάβει Μάγειρα και Barman, για τη σεζόν 
2015. Βιογραφικά, με πρόσφατη φωτογραφία, 
στο e-mail: eltheon@otenet.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας στη Σαντορίνη ζητά 
να προσλάβει Barman και Σερβιτόρο, για τη σεζόν 
2015. Βιογραφικά, με πρόσφατη φωτογραφία, 
στο e-mail: eltheon@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία σε bar - club στην 
περιοχή Δογρή Τριχωνίδας. Τηλ: 6943 119006.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Barwoman καλής εμφάνισης και 
έμπειρη, για καθημερινή εργασία σε σοβαρό 
bar Ελληνάδικο στην Τρίπολη και στη Σπάρτη. 
Ημερομίσθιο 50€. Εισιτήρια και διαμονή πλη-
ρωμένα. Τηλ: 6977 176113.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Barwomen εμφανίσιμες, για βραδινή 
εργασία σε σοβαρό καφέ - bar στη Μυτιλήνη και 
στη Λήμνο. Προσφέρονται 50€ ημερομίσθιο. Εισι-
τήρια και διαμονή πληρωμένα. Τηλ: 6977 176113.

BARWOMAN ζητείται καλής εμφάνισης και έμπειρη, 
για βραδινή καθημερινή εργασία σε bar Ελληνάδικο 
στη Σάμο. Προσφέρεται 50€ μεροκάματο. Εισιτή-
ριο και διαμονή πληρωμένα. Τηλ: 6945 402661.

ΞΕΝΩΝΑΣ 4 κλειδιών στη Μάνη-Λακωνία, ζητά 
Προσωπικό για service στο εστιατόριο-bar-κουζίνα, 
με καλή γνώση των Αγγλικών. Προσφέρεται δι-
αμονή-διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: info@
ktimakarageorgou.gr, τηλ: 6948 368651.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πιτσαδόρος και Βοηθός Κουζίνας 
ή μαθητευόμενος με όρεξη για μάθηση, μόνιμος. 
Αγία Μαρίνα, Κορωπί. Τηλ: 6938 447707, ώρες 
επικοινωνίας 17:00-19:00.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 αστέρων στην Πάρο, ζητά Προ-
σωπικό για κουζίνα - εστιατόριο - bar. Με εμπειρία 
και γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
astir@otenet.gr, τηλ: 22840 51976.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι, Βοηθοί και Beach Service 
για beach restaurant, με προϋπηρεσία σε αντί-
στοιχη θέση. Γνώση Αγγλικών και μια ακόμη 
ξένη γλώσσα. Να έχει ευχάριστη προσωπικότητα, 
ομαδικό πνεύμα. E-mail με φωτογραφία: info@
hippiefish-mykonos.com.

ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΕΣ ζητούνται για καφέ - bar. Περιοχή 
Μαρκόπουλο. Τηλ: 6987 127560.

ZHTEITAI Σερβιτόρα ευπαρουσίαστη, με γνώσεις 
Αγγλικών, με προϋπηρεσία, για ξενοδοχείο στις 
Κυκλάδες (Μάιος-Οκτώβριος 2015). Βιογραφικά, με 
φωτογραφία, στο e-mail: hotelaspect@gmail.com.

ZHTEITAI Bοηθός Mάγειρα ευπαρουσίαστος, με 
γνώσεις Aγγλικών και προϋπηρεσία, για παρα-
σκευή και service πρωινού, για ξενοδοχείο στις 
Κυκλάδες (Μάιος-Οκτώβριος 2015). Bιογραφικά, με 
φωτογραφία, στο e-mail: hotelaspect@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα και για διάφορες εργασίες, 
σε ξενοδοχείο στα Καλάβρυτα. Προσφέρεται δια-
μονή - φαγητό - μισθός - ΙΚΑ. Τηλ: 6945 776821.

ZHTOYNTAI Mάγειρες B’, για ενίσχυση snak bar 
ξενοδοχειακοί, με γνώση της Aγγλικής γλώσσας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@hotel-akti.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Barman - Barista, για ξενοδοχείο με 
γνώσεις σε παραγωγή και γλώσσες ελάχιστη 
γλώσσα τα Aγγλικά και προαιρετικά Ρώσικα και 
Γερμανικά. Τυπικός στα ωράρια. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@hotel-akti.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι Α’, να είναι έμπειροι 
και εκπαιδευμένοι, είτε με χαρτί είτε με προϋ-
πηρεσία. Ξένες γλώσσες, ελάχιστη προϋπόθεση 
τα Αγγλικά, προαιρετικά Ρώσικα και Γερμανικά. 

Πειθαρχημένοι και ήρεμοι στην ιδιοσυγκρασία. 
E-mail: info@hotel-akti.gr.

ΤΟ ΜΙΝΙ M Παπαναστασίου, στην περιοχή της 
Θεσσαλονίκης, αναζητά Barista, service, κου-
ζίνα. Βιογραφικά, με πρόσφατη φωτογραφία, 
στο e-mail: cv@minimcompany.gr.

ΑΤΟΜΑ με εμπειρία ζητούνται για καφέ-παιδότοπο 
στα Γλυκά Νερά. Απαραίτητα: ευχάριστη προσωπι-
κότητα, ευγένεια, με αγάπη για τα παιδιά. Γνώσεις 
σε μπουφέ, κουζίνα, παιδαγωγικές γνώσεις ή 
σχετικά πτυχία θεωρούνται προσόν. E-mail, με 
φωτογραφία: fairycafeglnera@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Barwoman εμφανίσιμη και έμπειρη 
για βραδυνή καθημερινή εργασία σε σοβαρό 
μπαράκι Ελληνάδικο στην περιοχή Αγρινίου. 
Προσφέρεται μεροκάματο 40-50€. Παρέχεται 
εισιτήριο και διαμονή. Τηλ: 6981 347127.

ΑΤΟΜΑ για buffet με εμπειρία, ζητούνται από κε-
ντρικό κατάστημα στην Αθήνα. Τηλ: 6945 421156.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ -ες με εμπειρία, ζητούνται από κε-
ντρικό κατάστημα στην Αθήνα. Τηλ: 6945 421156.

ΞΕΝΟΔΕΙΑΚΟΣ όμιλος στη Φολέγανδρο, ζητεί 
έμπειρο Προσωπικό για εστιατόριο-bar. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@choraresort.com, 
fax: 210 8940845.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ εστιατορίου, ζητείται, με μεγάλες 
αποδοχές, άμεση μόνιμη εργασία. Παρέχεται στέγη, 
φαγητό και ασφάλεια. Μόνο σοβαρές προτάσεις. 
Τηλ: 6981 650817, κος Θωμάς.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψήστης - Τυλιχτής -τρια από ψητο-
πωλείο στα Πατήσια. Τηλ: 6973 454124.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι και Bartenders για beach 
bar στη Λάρνακα, Κύπρο, για την καλοκαιρινή 
σεζόν: Μάρτιος. Μισθός 800€ και διαμονή και 
διατροφή. Απαραίτητη προϋπηρεσία (τουλάχιστον 
1 χρόνος). E-mail: cv@jobtrust.gr, θέμα: BEACH 
BAR-ΚΥΠΡΟΣ.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ με μπουφέ διεθνής κουζίνας στο 
Κάρντιφ (Ουαλία) προσλαμβάνει έμπειρους 
Μάγειρες για μόνιμη απασχόληση. Μισθός από 
€22000 αναλόγως εμπειρίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: jobs@melinasjobs.gr, τηλ: 241 4001529.

CHANIA new concept lounge bar and restaurant is 
looking for a modern fusion Sous Chef. Interviews 
in January 2015. CVs: paris@muktatv.tv.

Αγροτικά Εφόδια και Υπηρεσίες 
- Γεωπόνοι - Ζωοτέχνες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ για 
πλήρη απασχόληση, σε φυτώριο στο τομέα της 
πώλησης. Φυτώρια Μικέ. Λ. Μαραθώνος 30ΧΛΜ. 
E-mail: email.iakovina.mike@outlook.com, τηλ: 
22940 96295.

ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΣ παραγωγής με εμπειρία στην 
πέστροφα και στο σολομό, ζητείται. Περιοχή 
Πελοπόννησος. Αμοιβή συζητήσιμη. Τηλ: 6944 
888784, ώρες επικοινωνίας 10:00-15:00.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Συμπληρώματα ζωοτροφών ΖΑΝΟ 
ΟΕ, συνεργάτης της SANO GmBH, ζητά Ζωοτέ-
χνη - Πωλητή για την περιοχή της Θεσσαλίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@zanohellas.gr.

Αισθητική - Μόδα - Ομορφιά  
- Γυμναστική - Ευεξία
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Κολωνάκι και στα Nότια 
Προάστια ζητεί έμπειρο και ταλαντούχο Colorist. 
Προσφέρεται εξαιρετικό περιβάλλον, συνεχής 
εκπαίδευση, πολύ ικανοποιητικές αποδοχές, 
προοπτικές εξέλιξης. Τηλ: 210 3630002.

H KSPHOTOGRAPHY ζητά Μοντέλα όχι απαραί-
τητα επαγγελματίες για φωτογράφιση ρούχων. 
Bιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: creative@
ksphotography.gr.

SMALL Boutique Hotel in Santorini is looking 
for a Spa Manager/Therapist with experience 
in a similar position and fluency in English. CVs: 
otrstaff2014@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό στα fish spa στο Κέντρο 
της Κέρκυρας από Μάρτιο του 2015. Παρέχεται 
ικανοποιητικός μισθός και ασφάλιση. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών. E-mail: beneton.ptolemaida@
gmai.com, τηλ: 6955 181341, ώρες επικοινωνίας 
10:00-14:00 και 18:00-21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αισθητικοί άκρων εντός ξενοδοχείου 
Aquis Capo Di Corfu στη Νότια Κέρκυρα από 
01/04/2015. Παρέχεται μισθός ικανοποιητικός και 
ασφάλιση. Απαραίτητα Αγγλικά. E-mail: beneton.
ptolemaida@gmail.com, τηλ: 6955 181341, ώρες 
επικοινωνίας 10:00-14:00 και 18:00-21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αισθητικοί Άκρων εντός ξενοδοχείου 
Aquis Sandy Beach resort στη Νότια Κέρκυρα από 
01/05/2015. Παρέχεται μισθός ικανοποιητικός, 
ασφάλιση, φαγητό και διαμονή. Απαραίτητη γνώση 
Αγγλικών. Τηλ: 6955 181341, ώρες επικοινωνίας 
10:00-14:00 και 18:00-21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Masseur για spa 5άστερου ξενο-
δοχείου στη Σαντορίνη. Απαραίτητη προϋπόθεση 
σε ανάλογη θέση. 4 έτη απόφοιτος αντίστοιχης 
σχολής. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο e-mail: 

info@rkbeachhotel.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ARESSANA SANTORINI ζήτα 
Προσωπικό για spa. Βιογραφικά στο e-mail: 
palamas@aressana.gr, τηλ: 6979 333124.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ με γνώσεις μασάζ ζητείται από 
ξενοδοχείο στην Αράχωβα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@tagliresort.gr, τηλ: 22670 32532.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμωτής /τρια σε παιδικό/εφηβικό 
πολυτελές κομμωτήριο στα Βόρεια Προάστια. 
Εμπειρία κυρίως στο κούρεμα. Ικανοποιητικός 
μισθός και ΙΚΑ, επιθυμητές συστάσεις. Βιογρα-
φικά στο e-mail: hrhairstyle@gmail.com, fax: 
210 8003362.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα έμπειρη Κομμώτρια με άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος στον Εύοσμο. Τηλ: 
6943 655288, κος Πάνος.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ με άριστη γνώση στο πιστολάκι, 
ζητείται για κομμωτήριο στην Πατησίων. Άμεση 
πρόσληψη. Τηλ: 6993 032933.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Κομμωτή και Κομμώτρια. Τηλ: 
210 7015392.

ΤΕΧΝΙΤΡΙΑ έμπειρη ζητείται από κομμωτήριο 
στην Πεύκη. Τηλ: 210 8060806.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Μαρούσι ζητεί πεπειραμένη 
για πιστολάκι. Τηλ: 210 8029216.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Κορωπί ζητεί Κομμωτή -τρια 
με προϋπηρεσία στο βαφείο, κούρεμα και χτένι-
σμα. Παρέχονται μισθός ασφάλιση, πενθήμερη 
εργασία. Τηλ: 210 6020325.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Γέρακα ζητάει Υπάλληλο. 
Ικανοποιητικός μισθός, ευχάριστο περιβάλλον. 
Τηλ: 210 6046766.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ παιδικών ρούχων, ζητείται Μο-
ντελίστ - Πατρονίστ, για σχεδιασμό collection 
βρεφικού - παιδικού ρούχου, ραφή δειγμάτων. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@linababy.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας στη Σαντορίνη ζητά 
να προσλάβει Φυσιοθεραπεύτρια, για τη σεζόν 
2015. Βιογραφικά, με πρόσφατη φωτογραφία, 
στο e-mail: eltheon@otenet.gr.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ-Αθλητές από το χώρο του αθλη-
τισμού, ζητούνται άμεσα για ανάπτυξη δικτύου 
πωλήσεων προϊόντων αθλητικής διατροφής. 
Ανεξάρτητη συνεργασία. Ευέλικτο ωράριο. 
Παρέχεται εκπαίδευση. E-mail: anagnostou24@
yahoo.gr, τηλ: 6955 517633.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ φαρμακείο στην πόλη της Καλαμάτας, 
ζητάει Αισθητικό με προϋπηρεσία στο χώρο της 
λιανικής. Βιογραφικά στο e-mail: hr@strabo.gr.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ και Φυσικοθεραπεύτριες ζητούνται 
για μασάζ από spa στην Κρήτη (περιοχή Ρέθυμνο), 
για σαιζόν 2015. Απαραίτητη η καλή γνώση Αγγλικά 
και βασικές γνώσεις Η/Υ. E-mail, με φωτογρα-
φία: bmoments@otenet.gr, τηλ: 6930 495000.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, Αθλητές - Γυμναστές, από 
το χώρο του αθλητισμού, για ανάπτυξη δικτύου 
πωλήσεων προϊόντων αθλητικής διατροφής. Ανε-
ξάρτητη συνεργασία. Ευέλικτο ωράριο. Πλήρης 
ή μερικής απασχόλησης. Βιογραφικά στο e-mail: 
career_opportunity@outlook.com.

Καθαριότητα - Φύλαξη - Εξωτερικές 
Εργασίες - Διανομή
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διανομέας για πλήρης απασχόληση 
από το Simply Burgers στον Κορυδαλλό. Βιο-
γραφικά στο e-mail: sbkory@simplyburgers.gr, 
τηλ. 210 4960945.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ στο Π. Φάληρο, ζητά άτομο για 
Εξωτερική Καθαρίστρια - Μαγείρισσα. Ωράριο 
08:00-16:00. E-mail: info@gavrilisgroup.eu, τηλ: 
210 4225641, fax: 210 4225642.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό για Νυχτερινός, σε 5άστε-
ρο ξενοδοχείο/βίλες στη Μύκονο. Προεργασία 
απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: gm@
casadelmarmykonos.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διανομείς Εντύπων για την περιοχή 
της Θεσσαλονίκης. Απαραίτητα προσόντα: συνέ-
πεια, επαγγελματισμός, καλή φυσική κατάσταση, 
άπταιστα Ελληνικά, χρήση χάρτη-προσανατολι-
σμός. Παρέχεται: εκπαίδευση, καλή αμοιβή και 
ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: thessflyer@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για διανομές εντύπων. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
suncitypromotion@gmail.com, υπ’ όψιν τμή-
ματος διανομής.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ για επαγγελματικούς χώρους 
και οικία, πολύ εργατική, καθαρή, εμπιστοσύνης, 
υπεύθυνη, με εμπειρία. Συστάσεις απαραίτητες. 
Μισθός κατόπιν συνεννόησης, ένσημα, άριστο 
εργασιακό περιβάλλον. E-mail: elenisrc@
windowslive.com.

ΚΑΦΕ - αναψυκτήριο σε κεντρικό δρόμο της 
περιοχής Αγίου Νικολάου προσλαμβάνει άμεσα 
νέο Delivery με δίπλωμα οδήγησης και δικό του 
μηχανάκι. Τηλ: 6936 070860, ώρες επικοινωνίας 
14:00-19:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα να εργασθούν ως Προσωπικό 
Ασφαλείας στη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητη προ-

ϋπόθεση η άδεια Security. Τηλ: 6980 981773.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός εσωτερική ζητείται, τιμή 400€. 
Τηλ: 6947 722826.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός, τηλ: 6975 827293.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός εσωτερική ζητείται από οικο-
γένεια στα βόρεια προάστια. Γνώσεις Ελληνι-
κών, πολύ καλές γνώσεις από οικιακές δουλειές 
(καθάρισμα, σιδέρωμα). Εξαιρετικές συνθήκες 
διαβίωσης, μισθός 500€. Τηλ: 699 115562.

ΕΤΑΙΡΙΑ καθαρισμού ζητεί Καθαρίστριες για 
περιοχές Νίκαια, Ρέντη, Κορυδαλλός. Ωράριο: 
17:00 - 01:00, τηλ: 6977 453990.

ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχείο στην Ήπειρο, ζητά για την 
καλοκαιρινή περίοδο, Υπαλλήλους Λάντζας για το 
εστιατόριο. Παρέχονται μισθός, ΙΚΑ, διαμονή και 
διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: fomanager@
prevezabeach.com.

ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχείο στην Ήπειρο, ζητά για την 
καλοκαιρινή περίοδο, Καθαριστές -τριες Εσω-
τερικών και Εξωτερικών Χώρων. Παρέχονται 
μισθός, ΙΚΑ, διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά 
στο e-mail: fomanager@prevezabeach.com.

ΛΑΤΖΙΕΡΑ έμπειρη ζητείται σε ψητοπωλείο 
στην Νέα Φιλαδέλφεια. Τηλ: 6947 673387, 
κος Αλέξανδρος.

ΕΤΑΙΡΙΑ καθαρισμού ζητεί νέες ως Καθαρίστρι-
ες, περιοχές Νίκαια, Ρέντη, Κορυδαλλός. Τηλ: 
6977 453990, ώρες επικοινωνίας 17:00-01:00.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από συνεργείο καθαρισμού 
για καθαρισμό τραπεζών. Μισθός ικανοποιητι-
κός, περιοχές Συγγρού, Γλυφάδα, Βούλα. Τηλ: 
6945 853014.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός νεαρή, ζητείται ως Εσωτερι-
κή στη Κάτω Ηλιούπολη. Προσφέρεται μισθός 
630€ σε ζευγάρι, ρεπό 4. Τηλ: 6944 863732, 
6988 912603.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εποχικό Προσωπικό με πείρα για 
bar, με γνώσεις κουζίνας. Για λάντζα, κουζίνα 
και Βοηθός Σερβιτόρου, με γνώσεις Αγγλικών. 
Δωδεκάνησα, Κως. Τηλ: 6934 985011.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για φροντίδα ηλικιωμένης. 
Περιοχή Παιονία Κιλκίς. Τηλ: 6970 821582.

Η TALIS S.A, για λογαριασμό πελάτη της, ζητά 
Οικιακή Βοηθό, για εργασίες σε μονοκατοικία 
στο Χαλάνδρι, για πλήρη εργασία, 5 μέρες εβδο-
μαδιαίως. Απαραίτητα προσόντα: προηγούμενη 
εμπειρία. E-mail: cv@talis.gr, κωδ: HOUSEKEEP.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διανομέας / Delivery για αναψυκτήριο 
με δικό του μηχανάκι. Μερική ή ολική απασχό-
ληση. Αθήνα, Δήμος Ν. Ηρακλείου. Τηλ: 6972 
624369, ώρες επικοινωνίας, μόνο απογευματινές 
17:00-20:00.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ με άδεια security ζητείται για εται-
ρία φυλάξεων. Βιογραφικά στο e-mail: info@
agroup.gr.

ΝΕΟΙ με άδεια Φύλακα, γνώσεις Αγγλικών και 
H/Y, εμφανίσιμοι, ζητούνται να εργασθούν σε 
εταιρία φυλάξεων στην ευρύτερη περιοχή του 
Πειραιά. Τηλ: 210 6018770.

ΦΥΛΑΚΕΣ με άδεια security, ζητούνται. Περιοχή 
Λευκάδα. Τηλ: 210 9314396, ώρες επικοινωνίας 
08:00-14:00.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ με άδεια security, ζητούνται από εται-
ρία security. Περιοχή Αθήνα. Τηλ: 210 9577218.

ΔΑΣΚΑΛΑ Αγγλικών, με μητρική γλώσσα τα 
Αγγλικά, ζητείται για φύλαξη παιδιού 3,5 ετών. 
Ωράριο 10:00-18:00, κάτοχος αυτοκινήτου. Περι-
οχή Κηφισιά. Αμοιβή 1.500€. Τηλ: 6970 066609, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-22:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γηροκόμος για φροντίδα 2 ηλικιωμέ-
νων γυναικών, ικανή να σηκώνει και έμπειρη. 
Ωράριο 09:00-13:30 και 19:30-21:30. Μισθός 
500€. Τηλ: 6972 493234.

ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχείο στην Πρέβεζα, ζητά Κα-
θαρίστριες -ές κοινοχρήστων χώρων, για την 
καλοκαιρινή περίοδο 2015. Προσφέρονται μισθός, 
ΙΚΑ, διαμονή, διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: 
fomanager@prevezabeach.com.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για φροντίδα ηλικιωμένου 
ως Εσωτερική, στο Πεύκο Καλαβρύτων. Τηλ: 
6959 794596.

ΚΥΡΙΟΣ 68 ετών, με μικρό κινητικό πρόβλημα, 
ζητεί άτομο ως Εσωτερική. Περιοχή Καπανδρίτη. 
Μισθός ικανοποιητικός. Τηλ: 210 6980581.

ΑΤΟΜΟ, ζητείται από οικογένεια στο κέντρο 
Αθήνας για Οικιακή Βοηθός. Απαραίτητα: 10 
έτη προϋπηρεσία, συστάσεις, άδεια εργασίας 
κλπ και Ελληνική γλώσσα. Βιογραφικά στο 
e-mail: resume@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός, για φύλαξη παιδιού 
14 ετών και λίγες δουλειές, σε διαμέρισμα στην 
Αγγλία. Δωρεάν διαμονή και διατροφή. Άδειες 
κατόπιν συνεννόησης και ρεπό επίσης. Βιογρα-
φικά στο e-mail: fenia27@yahoo.gr, τηλ: 0044 
7881958103.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα - Καθαρίστρια για ξενοδοχείο 
στα Καλάβρυτα. Προσφέρεται διαμονή - φαγητό 
- μισθός - ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: info@
villa-oneiro.gr, τηλ: 6945 776821.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4 αστέρων στα Φηρά Σαντορί-
νης ζητεί Ρεσεψιονίστ γλωσσομαθή, Β μάγειρα, 
Μπάρμαν/Μπαργούμαν, Σέρβις. Βιογραφικά με 
πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: kalisti@
otenet.gr, fax: 22860 22962, τηλ: 22860 22317.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Κρατήσεων για το τμήμα 
εισερχόμενου τουρισμού από τουριστικό γραφείο 
στην Αθήνα. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Απαραί-
τητα άριστη γνώση Αγγλικών και office. E-mail: 
pontikas.v@orancon.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 αστέρων στη Σαντορίνη, ζητά 
Διευθυντή. Βιογραφικά στο e-mail: astroae@
otenet.gr, τηλ: 6947 188318.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ξενοδοχοϋπάλληλος για μικρό ξενο-
δοχείο στην Κυψέλη. Αγγλικά, Η/Υ απαραίτητα. 
Τηλ: 210 8220702, 6934 145297.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 αστέρων στη Ν. Ρόδο ζητά έμπει-
ρους Receptionist. Γνώση protel και Γερμανικών 
ή Ρωσικών επιθυμητά. Βιογραφικά στο e-mail: 
manager@mitsis-rodosmaris.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ συγκρότημα πολυτελείας στη 
Σαντορίνη ζητά να προσλάβει Chef, Driver, Spa 
Therapist, για τη σεζόν 2015. Βιογραφικά στο 
e-mail: thewnh_14@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής για ξενοδοχείο 
στη Δροσιά Αττικής με σύμβαση αορίστου χρόνου, 
κυλιόμενο ωράριο, αποδοχές οι προβλεπόμενες 
και bonus παραγωγικότητας. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@anastaziahotel.gr.

ΓIΑ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στο κέντρο της πόλης της 
Ρόδου, νεοσύστατο ξενοδοχείο στο Φαληράκι, 
ζητείται Προσωπικό όλων των ειδικοτήτων. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@amphitryonhotel.gr, 
τηλ: 22410 20680.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο στα Σύβοτα Θεσπρωτίας 
ζητεί Υπάλληλο για τη σεζόν 2015. Απαραίτητα: 
άριστα Αγγλικά, χρήση Η/Υ, δίπλωμα οδήγησης. 
Επιθυμητά προσόντα: Προϋπηρεσία και διαμονή 
σε κοντινές περιοχές. E-mail: hr@elgreco.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ARESSANA SANTORINI ζήτα 
Προσωπικό για spa. Βιογραφικά στο e-mail: 
palamas@aressana.gr, τηλ: 6979 333124.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ARESSANA SANTORINI ζήτα 
Προσωπικό για υποδοχή. Βιογραφικά στο e-mail: 
palamas@aressana.gr, τηλ: 6979 333124.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ξενοδοχειακή αλυσίδα ζητούνται 
για εποχιακή απασχόληση στην Φολέγανδρο, 
Bartrender, Σερβιτόροι, Υπάλληλος Ζαχαροπλα-
στείου. Βιογραφικά στο e-mail: info@choraresort.
com, fax: 210 8940845.

ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχείο στην Ήπειρο, ζητά για την 
καλοκαιρινή περίοδο, Υπαλλήλους Λάντζας για το 
εστιατόριο. Παρέχονται μισθός, ΙΚΑ, διαμονή και 
διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: fomanager@
prevezabeach.com.

ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχείο στην Ήπειρο, ζητά για την 
καλοκαιρινή περίοδο, Υπαλλήλους Γενικών Κα-
θηκόντων (Θυρωροί, Γκρουμ, Bοηθοί Συντήρη-
σης, κλπ). Παρέχονται μισθός, ΙΚΑ, διαμονή και 
διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: fomanager@
prevezabeach.com.

ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχείο στην Ήπειρο, ζητά για την 
καλοκαιρινή περίοδο, Συντηρητές (Ηλεκτρολό-
γους, Υδραυλικούς, Ηλεκτρονικούς). Παρέχονται 
μισθός, ΙΚΑ, διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά 
στο e-mail: fomanager@prevezabeach.com.

ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχείο στην Ήπειρο, ζητά για την 
καλοκαιρινή περίοδο, Housekeeping Assistance. 
Παρέχονται μισθός, ΙΚΑ, διαμονή και διατρο-
φή. Βιογραφικά στο e-mail: fomanager@
prevezabeach.com.

ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχείο στην Ήπειρο, ζητά για την 
καλοκαιρινή περίοδο, Καμαριέρες. Παρέχονται 
μισθός, ΙΚΑ, διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά 
στο e-mail: fomanager@prevezabeach.com.

ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχείο στην Ήπειρο, ζητά για την 
καλοκαιρινή περίοδο, Παιδαγωγούς, Γυμναστές 
και Animators, με γνώσεις Aγγλικών και Iταλι-
κών. Παρέχονται μισθός, ΙΚΑ, διαμονή και δι-
ατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: fomanager@
prevezabeach.com.

ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχείο στην Ήπειρο, ζητά για την 
καλοκαιρινή περίοδο, Υπάλληλους Υποδοχής, 
με γνώσεις Αγγλικών και Ιταλικών. Παρέχονται 
μισθός, ΙΚΑ, διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά 
στο e-mail: fomanager@prevezabeach.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με βάση τη Σαντορίνη για ξενο-
δοχείο πολυτελείας στο Ημεροβίγλι. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία και γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@honeymoonpetra.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νυχτερινός Υπάλληλος με βάση τη 
Σαντορίνη για Pool Bar ξενοδοχείου πολυτελείας 
στο Ημεροβίγλι. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@honeymoonpetra.
com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για Hostess σε επαγγελματι-
κά Yacht αναψυχής στην Σαντορίνη. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών και προϋπηρεσία επιθυμητή. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@sailingsantorini.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα από ξενοδοχείο 5* στην Αρά-
χωβα. Βιογραφικά στο e-mail: info@tagliresort.

gr, τηλ: 22670 32532, fax: 22670 29161.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ με 5ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
σε ticketing, γνώση συστημάτων amadeus και 
sabre, εκδρομών, ζητείται από τουριστικό γραφείο 
στο Κέντρο της Αθήνας. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@mistakidistours.gr, τηλ: 210 5234396.

ΓΙΑ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ τμήματος κρατήσεων ξενοδο-
χειακού ομίλου, ζητείται πεπειραμένος Υπάλλη-
λος. Βιογραφικά, εφόσον υπάρχει επαρκή γνώση 
Ερμής/win (θα εξετασθεί το γεγονός), στο e-mail: 
info@choraresort.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ όμιλος αναζητά, για τα κε-
ντρικά γραφεία Αθηνών, άτομα για την εκπόνηση 
πρακτικής άσκησης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να 
γνωρίζουν άριστα την Αγγλική γλώσσα. Βιο-
γραφικά, με φωτογραφία, στο e-mail: j.blaki@
skopeloshotels.eu.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο στο Κέντρο της Αθήνας 
ζητεί Υπάλληλο με προϋπηρεσία. Απαραίτητες 
γνώσεις Αγγλικών και H/Y, Ισπανικών θα εκτι-
μηθεί. Καλή ευχέρεια λόγου και επικοινωνίας. 
Ωράριο κυλιόμενο, 06:30-14:30 και 14:00-22:00. 
Βιογραφικά στο e-mail: adm@hopin.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 αστέρων στη Θάσο ζητά Kα-
μαριέρες με ανάλογη προϋπηρεσία για εποχι-
κή απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: info@
royalparadise.gr, τηλ: 25930 55000.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 αστέρων στη Θάσο ζητά Υπαλλή-
λους Υποδοχής. Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών 
και ανάλογη προϋπηρεσία. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
η γνώση Ρουμάνικων, Βουλγάρικων, Ρωσικών 
ή Τούρκικων. E-mail: info@royalparadise.gr, 
τηλ: 25930 55000.

ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχείο στην Πρέβεζα, ζητά Κα-
μαριέρες, για την καλοκαιρινή περίοδο 2015. 
Προσφέρονται μισθός, ΙΚΑ, διαμονή, διατρο-
φή. Βιογραφικά στο e-mail: fomanager@
prevezabeach.com.

ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχείο στην Πρέβεζα, ζητά Υπαλλή-
λους Υποδοχής, για την καλοκαιρινή περίοδο 2015, 
με γνώσεις Ιταλικών και Αγγλικών. Προσφέρονται 
μισθός, ΙΚΑ, διαμονή, διατροφή. Βιογραφικά στο 
e-mail: fomanager@prevezabeach.com.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Κρήτη ζητείται για 
τη σεζόν 2015, Barman με προϋπηρεσία σε ξε-
νοδοχεία 4* και 5*, με Γερμανικά και Αγγλικά. 
Βιογραφικά στο e-mail: hotels4starscrete@
gmail.com, τηλ: 6948 414205.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ξενοδοχείου ζητείται από Boutique 
Hotel στην πόλη της Ρόδου, για 12μηνη απασχό-
ληση. Απαραίτητα: πτυχίο στη διοίκηση ξενοδο-
χειακών μονάδων, προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση, γνώση ξένων γλωσσών (Αγγλικά-Γερμα-
νικά-Ρώσικα-Ιταλικά). Βιογραφικά στο e-mail: 
v.sarikas@mosq.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ απόφοιτος τουριστικής σχολής, 
Operation Manager, με προϋπηρεσία σε αντί-
στοιχη θέση σε ξενοδοχεία 4*-5*. Απαραίτητα: 
άριστα Αγγλικά, ικανότητες οργάνωσης και 
διοίκησης, καλής επικοινωνίας και επίλυσης 
προβλημάτων. E-mail: info@blueseahotel.gr, 
τηλ: 22410 85512.

BLUE Sea hotel in Faliraki, Rhodes, is looking 
for the season 2015, Front Office Agent, with 
experience in similar position and fluency in 
French. CVs: info@blueseahotel.gr, tel: 22410 
85512.

ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΗ με άνεση στην επικοινωνία από 
όλα τα τουριστικά επαγγέλματα ζητείται για μό-
νιμη απασχόληση σε διαφημιστική τουριστική 
εταιρία. Τηλ: 210 5230888.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για ξενοδοχείο Α’ κατηγορίας 
στην Πάρνηθα, με ανάλογη προϋπηρεσία. Κατά 
προτίμηση κάτοικος περιοχής Αχαρνές Αττικής. 
Τηλ: 210 2464010.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας στη Σαντορίνη 
ζητά να προσλάβει Hotel Operation Manager 
και Receptionists, για τη σεζόν 2015. Βιογρα-
φικά, με πρόσφατη φωτογραφία, στο e-mail: 
eltheon@otenet.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας στη Σαντορίνη ζητά 
να προσλάβει General Manager, για τη σεζόν 
2015. Βιογραφικά, με πρόσφατη φωτογραφία, 
στο e-mail: eltheon@otenet.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας στη Σαντορίνη ζητά 
να προσλάβει Καμαριέρες, για τη σεζόν 2015. 
Βιογραφικά, με πρόσφατη φωτογραφία, στο 
e-mail: eltheon@otenet.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Μύκονο, αναζητά Υπάλληλο 
Υποδοχής, για τη σεζόν 2015. Προϋπηρεσία επι-
θυμητή, απαραίτητες γνώσεις ξένων γλωσσών 
(Αγγλικά-Ιταλικά). Επιπλέον προσόντα-συναφείς 
σπουδές θα εκτιμηθούν. Ευχέρεια στην επικοι-
νωνία. E-mail, με την ένδειξη αγγελία skywalker: 
mykmike@icloud.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 αστέρων στην Πάρο, ζητά Προ-
σωπικό για reception - κρατήσεις - groom. Με 
εμπειρία και γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: astir@otenet.gr, τηλ: 22840 51976.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Receptionist και Υπεύθυνος Κρατήσεων 
σε μικρό ξενοδοχείο. Απαραίτητη προϋπηρεσία, 
γνώση Αγγλικών και συστημάτων κρατήσεων. 

Επαγγελματική εμφάνιση και ευχάριστη προσω-
πικότητα. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: info@hippiefish-mykonos.com.

ZHTEITAI Καμαριέρα ευπαρουσίαστη, με γνώσεις 
Αγγλικών, με προϋπηρεσία, για ξενοδοχείο στις 
Κυκλάδες (Μάιος-Οκτώβριος 2015). Βιογραφι-
κά, με φωτογραφία, στο e-mail: hotelaspect@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής ευπαρουσίαστη, 
με γνώσεις Αγγλικών, Ιταλικών, με προϋπηρεσία, 
για ξενοδοχείο στις Κυκλάδες (Μάιος-Οκτώβριος 
2015). Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο e-mail: 
hotelaspect@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Manager σε τουριστικό γραφείο, για 
συμβουλές στους πελάτες, ευέλικτο ωράριο. 
Οι ώρες δουλειάς συζητιούνται. Δυνατότητα 
επιλογής της πλήρης ή μερικής απασχόλησης. 
Ο μισθός 1200€+%. Bιογραφικά στο e-mail: 
info@aurinkomatkatgr.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος σε τουριστικό γραφείο, 
πλήρης ή μερική απασχόληση. Μπορείτε να 
δουλεύετε μόνο 2-3 ώρες την ημέρα χωρίς να 
φύγετε από το σπίτι. Η αμοιβή από 500-1500€+%. 
E-mail: info@aurinkomatkatgr.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα - Καθαρίστρια για ξενοδοχείο 
στα Καλάβρυτα. Προσφέρεται διαμονή - φαγητό 
- μισθός - ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: info@
villa-oneiro.gr, τηλ: 6945 776821.

HOTEL Strada Marina Zakynthos, seeks 
experienced Hotel Manager. Full year position. 
CVs: angelos@tyrogalas.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες, για τη σεζόν 2015 από 
το ξενοδοχείο Cronwell Platamon Resort & Spa 
5*, 200 δωματίων, με προϋπηρεσία, ευπαρουσί-
αστες, γνώση αγγλικής απαραίτητη. Βιογραφικά 
στο e-mail: platamon.gm@cronwell.com, fax: 
23520 21722.

ΞΕΝΟΔΕΙΑΚΟΣ όμιλος στη Φολέγανδρο, ζητεί 
έμπειρο Προσωπικό για Καμαριέρες. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@choraresort.com, fax: 
210 8940845.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο στο κέντρο της Αθήνας 
ζητεί Υπάλληλο. Απαραίτητες γνώσεις Αγγλικών 
και H/Y. Καλή ευχέρεια λόγου και επικοινωνί-
ας. Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο 
e-mail: adm@hopin.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Πωλήσεων-Reservations, με 
2 χρόνια προϋπηρεσία τουλάχιστον, άριστη γνώση 
IDSs, γνώση ξενοδοχειακού συστήματος Hart, για 
όμιλο ξενοδοχείων στη Σαντορίνη. Δυνατότητα 
συνεργασίας σε ετήσια βάση. Βιογραφικά στο 
e-mail: gm@andromeda-santorini.com.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Κρήτη ζητείται για τη 
σεζόν 2015, Receptionist με γνώσεις Γερμανικά, 
Γαλλικά, Αγγλικά και πρόγραμμα Front Office. 
Βιογραφικά στο e-mail: hotels4starscrete@
gmail.com, τηλ: 6948 414205.

Εστίαση - Μάγειρες -  
Παρασκευαστές
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Barman και Σερβιτόροι για 
ξενοδοχειακή μονάδα 4* Αττικής 540 δωματίων 
με απαραίτητες γνώσεις ξένων γλωσσών και 
προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία. Βιογραφικά στο 
e-mail: manager@goldencoast.gr, fax: 22941 
13001.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι, για ξενοδοχείο. Ευχά-
ριστος και φιλικός χαρακτήρας, ομαδικό πνεύμα. 
Προσφέρονται: 7μήνη απασχόληση (Απρίλιος 
- Νοέμβριος), μισθός αναλόγως προσόντων-
προϋπηρεσίας, διαμονή-διατροφή-φιλικό εργα-
σιακό περιβάλλον. Δυνατότητα επαγγελματικής 
ανέλιξης. E-mail: gm@costalindia.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι από ξενοδοχείο, εποχι-
ακά από Απρίλιο έως Οκτώβριο. Βιογραφικά, με 
φωτογραφία, στο e-mail: fbrahoni@yahoo.gr.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ στο Π. Φάληρο, ζητά άτομο για 
Εξωτερική Καθαρίστρια - Μαγείρισσα. Ωράριο 
08:00-16:00. E-mail: info@gavrilisgroup.eu, τηλ: 
210 4225641, fax: 210 4225642.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός με εμπειρία σε κόψιμο και 
ψήσιμο μπουγάτσας στο κέντρο της Θεσσαλο-
νίκης. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
george.pap4@hotmail.com.

ΑΝΔΡΑΣ ή γυναίκα, Υπεύθυνος Bar και Σερβι-
τόρος ζητείται, για Ρώσικο εστιατόριο. Εμπειρία 
απαραίτητη, Ρώσικη γλώσσα επιθυμητή. Τηλ: 
210 9635416.

SMALL Boutique Hotel in Santorini is looking for 
a Waiter with experience in a similar position and 
fluency in English. CVs: otrstaff2014@gmail.com.

SMALL Boutique Hotel in Santorini is looking 
for a Student for a 6 month practice in hotel’s 
kitchen. CVs: otrstaff2014@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό για Μάγειρας /ισσα, service, 
σε 5άστερο ξενοδοχείο/βίλες στη Μύκονο. Προ-
εργασία απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: gm@
casadelmarmykonos.com.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ υπεύθυνος, σοβαρός με αποδεδειγμένη 
προϋπηρεσία ζητείται, για καφέ/εστιατόριο στο 
Μαρούσι. Τηλ: 6972 018539.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ εμφανίσιμες, ζητούνται από καφέ - 
μπαρ - εστιατόριο στο Μαρούσι. Τηλ: 6972 018539.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Σαντορίνη ζητά άτομο για 
buffet και service για Απρίλιο - Οκτώβριο. Τηλ: 
6944 911103.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για εποχιακή εργασία, από-
φοιτος σχολής για εστιατόριο. Απαραίτητη προϋ-
πηρεσία τουλάχιστον 5ετής, γνώστης Αγγλικών 
με ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, οργανωτικός, 
γνώστης διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας. 
Βιογραφικά στο e-mail: voulgath@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Barmen για bar ξενοδοχείου στη 
Σαντορίνη. Απαραίτητη προϋπόθεση προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση. 4 έτη απόφοιτος Τουριστικής 
σχολής. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο e-mail: 
info@rkbeachhotel.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Α’ Σερβιτόρος για a la carte εστια-
τόριο στη Σαντορίνη. Απαραίτητη προϋπόθεση, 
προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, 4 έτη απόφοιτος 
τουριστικής σχολής. Βιογραφικά, με φωτογραφία, 
στο e-mail: info@rkbeachhotel.com.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ στο χώρο της εστίασης ζητού-
νται Αρτοζαχαροπλάστες νεαροί. Ωράρια 06:00-
14:00, 14:00-22:00. Βιογραφικά στο e-mail: 
kpantelidisk@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 αστέρων στη Σαντορίνη, ζητά 
έμπειρο Προσωπικό για τις θέσεις Μάγειρα, 
service. Βιογραφικά στο e-mail: astroae@
otenet.gr, τηλ: 6947 188318.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με εμπειρία στο Σέρβις για 
το κατάστημα Παραδοσιακό στο Πανόραμα. Βι-
ογραφικά στο e-mail: panorama@paradosiako.
net, fax: 2310 346335.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι και Βοηθοί με προϋ-
πηρεσία, για εστιατόριο στα Δυτικά Προάστια. 
Επαγγελματισμός, ομαδικότητα, ευελιξία και 
προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις, 
βαρύτητα στην καθαριότητα. Ασφάλιση - εργασία 
όλο το χρόνο. Βιογραφικά στο e-mail: jobcv.
fb11@gmail.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Aressana Santorini ζητά Προ-
σωπικό στο Service - Bar. E-mail: palamas@
aressana.gr, τηλ: 6979 333124.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Aressana Santorini ζητά Προ-
σωπικό Κουζίνας. E-mail: palamas@aressana.
gr, τηλ: 6979 333124.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για απογευματινή 4ωρη απασχό-
ληση για καφέ - αναψυκτήριο. Περιοχή Ελληνικό. 
Τηλ: 6945 630107.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας -ισσα με προϋπηρεσία, για 
τους μήνες Απρίλιο έως Οκτώβριο σε εστιατόριο 
των Χανίων. Βιογραφικά στο e-mail: fileaschania@
gmail.com, τηλ: 6939 622654.

ΤΟ MELIAN Boutique Hotel & Spa στη Μήλο 
ζητά Σερβιτόρους για τη σεζόν 2015. Απαραίτητα 
Αγγλικά. Βιογραφικά με φωτογραφια στο e-mail: 
info@melian.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Maitre απο εταιρία catering στο Ηρά-
κλειο Κρήτης για τη σεζόν 2015. Απαραίτητη 
ανάλογη προϋπηρεσία. Παρέχεται διαμονή, δυ-
νατότητα εργασίας και συζύγου. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@5star.gr.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ με εμπειρία ζητούνται για καφέ-
παιδότοπο στα Γλυκά Νερά. Απαραίτητα προσόντα: 
Ευχάριστη προσωπικότητα, ευγένεια, με αγάπη 
για τα παιδιά. Γνώσεις σε μπουφέ, κουζίνα, παι-
δαγωγικές γνώσεις ή σχετικά πτυχία θεωρούνται 
προσόν. E-mail: fairycafeglnera@yahoo.gr.

ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ, άντρας ή γυναίκα, με εμπειρία 
στην παρασκευή καφέ, βάφλας, κρέπας, club 
sandwich, για καφέ - παιδότοπο στα Γλυκά 
Νερά. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
fairycafeglnera@yahoo.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 αστέρων στη Ν. Ρόδο ζητά Α’, 
Β’ και Γ’ Μαγείρους. Επίσης Μάγειρα για a la 
carte. Βιογραφικά στο e-mail: manager@mitsis-
rodosmaris.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 αστέρων στη Ν. Ρόδο ζητά Σερ-
βιτόρους και Βοηθό Σερβιτόρου. Επίσης Σερβι-
τόρους για a la carte. Βιογραφικά στο e-mail: 
manager@mitsis-rodosmaris.com.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ εστίασης γρήγορου φαγητού στο 
Μοναστηράκι ζητεί Πωλητές, ευγενείς και ευ-
παρουσίαστους, με σχετική εμπειρία και όρεξη 
για δουλειά. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: hr@meliartos.gr.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ εστίασης στο Μοναστηράκι ζητεί 
Barista, άνδρα ή γυναίκα, με τουλάχιστον 1 έτος 
προϋπηρεσία, για πλήρη απασχόληση. Βιογρα-
φικά με φωτογραφία απαραίτητα, στο e-mail: 
hr@meliartos.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Baristes και Σερβιτόροι με κάρτα 
ανεργίας από καφέ-ζαχαροπλαστείο στο Κολω-
νάκι. Βιογραφικά στο e-mail: info@despina.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Βοηθοί Μάγειρα να εργασθούν στην 
πόλη της Ζακύνθου. Απαραίτητη η προϋπηρε-
σία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: 
korakianitim@oceansec.gr, τηλ: 6987 851764.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα για καφέ στην Άνω Πόλη. 
Τηλ: 6977 340619.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μάγειρες και Παρασκευαστές για 
νέο εστιατόριο στη Ριζούπολη. Τηλ: 6948 600282.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες και Στελέχη Μπουφέ 
για καινούριο εστιατόριο στην περιοχή της Ν. 
Φιλαδέλφειας. Τηλ: 6948 600282.

ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχείο στην Ήπειρο, ζητά για 
την καλοκαιρινή περίοδο, Μπουφετζήδες για 
εστιατόριο και bar. Παρέχονται μισθός, ΙΚΑ, 
διαμονή και διατροφή. Bιογραφικά στο e-mail: 
fomanager@prevezabeach.com.

ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχείο στην Ήπειρο, ζητά για την 
καλοκαιρινή περίοδο, Υπαλλήλους για bar και 
Barista, με γνώσεις Αγγλικών και Ιταλικών. 
Παρέχονται μισθός, ΙΚΑ, διαμονή και δια-
τροφή. Βιογραφικά στο e-mail: fomanager@
prevezabeach.com.

ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχείο στην Ήπειρο, ζητά για την κα-
λοκαιρινή περίοδο, Σερβιτόρους για το εστιατόριο, 
με γνώσεις Αγγλικών και Ιταλικών. Παρέχονται 
μισθός, ΙΚΑ, διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά 
στο e-mail: fomanager@prevezabeach.com.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ξενοδοχειακή αλυσίδα ζητού-
νται για εποχική απασχόληση στη Φολεγανδρο, 
Bartrender, Σερβιτόροι, Υπάλληλος Ζαχαροπλα-
στείου. Βιογραφικά στο e-mail: info@choraresort.
com, fax: 210 8940845.

ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχείο στην Πρέβεζα, ζητά Α’ και 
Β’ Μάγειρες και Βοηθούς για την καλοκαιρινή 
περίοδο 2015. Προσφέρονται μισθός, ΙΚΑ, δι-
αμονή και διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: 
fomaanger@prevezabeach.com.

ΣΕ ΧΩΡΟ εστίασης ζητούνται άτομα με μικρή 
εμπειρία σε μονάδες εστίασης (ξενοδοχεία, 
ταβέρνες, catering κλπ). Περιοχή Σπάτα. Τηλ: 
210 4111139.

ΨΗΣΤΗΣ - Τυλιχτής, έμπειρος, ζητείται για εστι-
ατόριο - ψησταριά στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τηλ: 
6947 673387, Κος Αλέξανδρος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για εποχική εργασία, Από-
φοιτος Σχολής για εστιατόριο. Απαραίτητη προϋ-
πηρεσία τουλάχιστον 5ετής, γνώστης Αγγλικών 
με ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, οργανωτικός, 
γνώστης διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας. 
Βιογραφικά στο e-mail: voulgath@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με εμπειρία για εργασία σε cafe, 
fast food, έναντι νοσοκομείου στο Κολωνάκι. 
Τηλ: 210 7223893.

ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Mongo είναι η νέα πρόταση 
στην εστίαση και ειδικότερα στην Ασιατική κουζίνα. 
Για τη στελέχωση του νέου δικτύου καταστημάτων 
της, επιθυμεί να προσλάβει: Βοηθό Sushi Chef. 
E-mail: petrou@mongo.gr, fax: 2310 281439.

ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Mongo είναι η νέα πρότα-
ση στην εστίαση και ειδικότερα στην Ασιατική 
κουζίνα. Για την στελέχωση του νέου δικτυου, 
επιθυμεί να προσλάβει: (2) Sushi Chef. E-mail: 
petrou@mongo.gr, fax: 2310 281439.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για θέση bar και service που να 
γνωρίζει από καφέ και ποτό, για τη Θεσσαλονίκη. 
Περιοχή Χαριλάου. Τηλ: 6982 944194.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία σε κατάστημα με 
κρέπες, βάφλες, καφέ στο Κέντρο της Θεσσαλο-
νίκης. Απαραίτητη προϋπηρεσία και εμπειρία σε 
κρέπα. Βιογραφικά στο e-mail: chocofreddo35@
gmail.com τηλ: 6977 535250.

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ trapezaria ζητεί Μάγειρα με 
προϋπηρεσία σε a la carte. Μόνιμη απασχόληση, 
άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: info@
trapezaria.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για κρέπα σε γνωστή κρεπερί-πι-
τσαρία στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Δίνονται υψηλές 
αποδοχές. Βιογραφικά στο e-mail: subito2004@
yahoo.gr, τηλ: 2310 486244.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μπουφετζής πλήρους απασχόλησης 
για εργασία σε κατάστημα αλυσίδας καφεκο-
πτείου. Βιογραφικά στο e-mail: coffee.shop@
outlook.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψήστης για πιτσαρία delivery στο 
κέντρο. Τηλ. 2310 243242.

ΑΜΕΣΑ ζητείται μοντέρνος Αρτοποιός για ένα 
μοντέρνο πολυχώρο εστίασης που να έχει εμπει-
ρία και γνώση στις ζύμες και στα αρτοποιήμα-
τα παρά τόσο στο ψωμί. Βιογραφικά στ e-mail: 
ioannasproject@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εποχικό Προσωπικό με πείρα για 
bar, με γνώσεις κουζίνας. Για λάντζα, κουζίνα 
και Βοηθός Σερβιτόρου, με γνώσεις Αγγλικών. 
Δωδεκάνησσα, Κως. Τηλ: 6934 985011.

ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΕΣ ζητούνται για service και για bar, 
με προϋπηρεσία σε cafe bar. Περιοχή Βούλγαρη. 
Τηλ: 2310 308283.

ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ ζητείται να ξέρει να κάνει ντολμα-
δάκια, να έχει βιβλιάριο υγείας και να έχει χαρτί 
σχολής. Τηλ: 6974 318999, ώρες επικοινωνίας 
12:00-14:00.

ΑΤΟΜΑ για τύλιγμα, έμπειρα ζητούνται για γυ-
ράδικο στην Α. Θεσσαλονίκη. Τηλ: 2310 461794.

ΑΠΟ ΟΜΙΛΟ επιχειρήσεων, εστίασης στην Αγ-
γλία, ζητείται Restaurant Manager, για ένα από 
τα εστιατόριά τους. Πολύ καλά Αγγλικά. 3-5 έτη 




