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40 σελίδες που αφορούν στη διαχείριση και στη βελτίωση της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής
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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 

Εμπορικό κέντρο Κηφισιάς, Θεσσαλονίκη
Κηφισίας 33, τ.κ. 54248 - τηλ.: 2310 326712

e-mail: fpress@skywalker.gr

Εκδότης: Δημήτρης Φυντάνης
Αρχισυντάκτρια: Άννα Βενιέρη

Εμπορικός διευθυντής: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης
Διευθυντής πωλήσεων: Γιάννης Σοϊλεμές

Υπεύθυνη αγγελιών: Ελένη Κούτσικου
Υποδοχή αγγελιών: Μάγδα Ζουπαντή

Υπεύθυνη διαφημίσεων & χορηγιών: Κέλλυ Μπαντή
Υποδοχή διαφημίσεων:  

Ελισάβετ Καλαρούτη, Ιωάννα Παπαγγελή
Διευθύντρια marketing: Ελένη Ροκά

Διαδικτυακό marketing: Αθανασία Τσουκαλά
Υπεύθυνη επικοινωνίας περιφέρειας: Αλεξάνδρα Φουκίδου

Διαδικτυακή έρευνα: Γεωργία Κωνσταντίνου
Συντονισμός ύλης: Ελευθερία Βενιζέλου

Επιμέλεια δομής: Έλενα Κεντάρχου
Επιμέλεια κειμένων: Βάσω Καδά

Υπεύθυνη ροής αγγελιών: Γεωργία Παναγιώταρου
Οικονομικός διευθυντής: Νεκτάριος Κολλάρος

Υπεύθυνη διεκπεραίωσης: Κορνέλια Καραγιαννίδου
Υπεύθυνη δημιουργικού: Γεωργία Κούσκουρη

Ατελιέ: Φερενίκη Κουτσούμπα
Δημοσιογραφική τεκμηρίωση: Αποστόλης Ζαβιτσάνος

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

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

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

ΑΤΤΙΚΗ
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό, Κεντρικό 

Δημαρχείο-Γραφείο Ανέργων
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό,  

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

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

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

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

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

Αλληλεγγύης & Υγείας
•  Αθήνα, Η Αγκαλιά-Σύλλογος  

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

(Γραφείο υποστήριξης απασχόλησης)
•  Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη Φιλοσοφικής 

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

• Αθήνα, Πολιτιστικό Κέντρο
• Αθήνα, Πολυιατρείο Praksis
•  Αμπελόκηποι, Ανοιχτό Κέντρο 

Ενημέρωσης Πρόνοιας, ΕΚΚΑ
• Αιγάλεω, Αλληλέγγυο Φροντιστήριο
•  Αιγάλεω, Γραφείο Διασύνδεσης  

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

& Κοινωνικής Υποστήριξης 
Μακροχρόνιων Ανέργων

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

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

•  Βριλήσσια, Οργανισμός Κοινωνικής 
Προστασίας & Αλληλεγγύης

• Βύρωνας, Δημαρχείο
• Βύρωνας, Κοινωνικό Ιατρείο
• Γαλάτσι, Δημαρχείο
• Γαλάτσι, Κοινωνική Υπηρεσία
• Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Γκύζη, Πολιτιστικό Κέντρο Βαφειχωρίου
• Γλυφάδα, BCA
• Γλυφάδα, ΙΕΚ Ξυνή
• Δάφνη - Υμμητός Emfasis
• Δάφνη, Δημαρχείο
• Δάφνη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Διόνυσος, Δημαρχείο
• Δραπετσώνα, Δημαρχείο
• Δραπετσώνα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ελληνικό-Αργυρούπολη, Δημαρχείο
• Ελληνικό, ΑΜΥΜΩΝΗ
•  Ελληνικό, Μητροπολιτικό  

Κοινωνικό Ιατρείο
• Εξάρχεια, MOm
• Εξάρχεια, Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. Νόστος
• Εξάρχεια, ΚΕΘΕΑ Παρέμβαση
• Εξάρχεια, Πολιτιστικό Κέντρο
•  Ζωγράφου, Γραφείο Δικτύου  

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

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Ηλιούπολη, Θεραπεία=Ελπίδα
•  Ηλιούπολη, Ιατρείο Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης
•  Ηλιούπολη, KEK
• Ηλιούπολη, ΙΕΚ
• Ηλιούπολη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Ηλιούπολη, Κοινωνικό Φαρμακείο 

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

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

Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμφιάλης
•  Κερατσίνι-Δραπετσώνα,  

Δημοτική Βιβλιοθήκη Δραπετσώνας
•  Κερατσίνι-Δραπετσώνα,  

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

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

• Μεταμόρφωση, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Mεταμόρφωση, Κ.Ε.Κ.01  

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

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

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

Κέντρο Βενετσάνου
• Χαϊδάρι, Δημαρχείο
•  Χαλάνδρι, Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο
• Χαλάνδρι, Δημαρχείο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Αμπελοκήπων
•  Θεσσαλονίκη - Εύοσμος,  

Δημοτική Βιβλιοθήκη Εύοσμου
•  Θεσσαλονίκη - Θερμαϊκός,  

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Θεσσαλονίκη - Σίνδος,  

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
•  Θεσσαλονίκη, City College
•  Θεσσαλονίκη, ICBS Business  

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

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

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

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

Φυσικομαθηματικού
•  Θεσσαλονίκη, Κυλικείο Παιδαγωγικού ΑΠΘ
•  Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Κέντρο  

Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων
•  Θεσσαλονίκη, Αστόρια Καφενείο

•  Θεσσαλονίκη, ΑΤΕΙ
•  Θεσσαλονίκη, Δημαρχείο
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη  

Άνω Τούμπας
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική  

Βιβλιοθήκη Μηχανιώνας
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Χαριλάου
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Κεντρική 

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

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

Γραφείο Διασύνδεσης
•  Θεσσαλονίκη, Κυλικείο Σχολής  

Καλών Τεχνών
•  Θεσσαλονίκη, Συμβουλευτικό Κέντρο 

Γυναικών, Γενικής Γραμματείας  
Ισότητας Φύλων

•  Θεσσαλονίκη, Υπνωτήριο Αστέγων
•  Θεσσαλονίκη, ΧΑΝΘ
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
•  Αγρίνιο, ΚΕΚ Ευρωσυμβουλευτική Ε.Π.Ε.
•  Αλεξανδρούπολη, Δημαρχείο
•  Αταλάντη, Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη
•  Αταλάντη, Δημαρχείο
•  Βέροια, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Βόλος, Δημαρχείο
•  Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη Νέας Αγχιάλου
•  Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη Νέας Ιωνίας
•  Βόλος, ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ
•  Γύθειο, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Γύθειο, Καψάλειος Δημοτική  

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

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

Πνευματικού Κέντρου
•  Ιτέα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ιωάννινα, Γραφείο Διασύνδεσης, Δομής 

Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας
•  Ιωάννινα, Δημαρχείο
•  Ιωάννινα, Μ.Κ.Ο. Μέριμνα
• Ιωάννινα, ΙΕΚ Δέλτα
• Καβάλα, Δημαρχείο
• Καβάλα, ΚΕΠ Καβάλας

•  Καλαμάτα, Δημαρχείο
•  Καλαμάτα, Πολιτιστικός Οργανισμός  

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

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

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Κρήτη, (Άγιος Νικόλαος), Κουνδούρειος 

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

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

Δημοτική Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Ομβριακή Δημοτική Ενότητα Ξηνιάδος, 

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

Βιβλιοπωλείο, Πανεπιστημιούπολη 
Πάτρας

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

•  Πάτρα, Γραφείο Διασύνδεσης ΕΑΠ
•  Πάτρα, Γραφείο Διασύνδεσης 

Πανεπιστημίου Πατρών
•  Πάτρα, Δημαρχείο
•  Πάτρα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Πρέβεζα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ρόδος, Δημαρχείο
•  Σαμοθράκη, Δημαρχείο
•  Σάμος, Δημαρχείο
•  Σάμος, ΚΕΠ
•  Σέρρες, Δημαρχείο
•  Σέρρες, ΚΕΚ Εύβουλος
•  Σκόπελος, Δημαρχείο
•  Σύρος, Δημαρχείο Ερμούπολης
•  Σύρος, ΚΕΠ Σύρου
•  Τήνος, Δημαρχείο
•  Τρίκαλα, ΚΕΚ Ροή
•  Τρίπολη, Δημαρχείο
•  Χαλκίδα-Κύμη, ΚΕΚ Πυθαγόρας
•  Χαλκίδα, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Χαλκίδα, Δημοτική Βιβλιοθήκη Καθενών
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ Αυλίδα
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ Βασιλικό
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ Δροσιά
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ Νέα Αρτάκη
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ Πάρκο Βούρκου
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ Πλατανιώτη 1 & Δούνα
•  Χανιά, ΙIΕΚ-ΚΕΚ Δέλτα
•  Χανιά, Ψυχολογικό Κέντρο Δια Βίου 

Μάθησης Αναστάσιος Χαραλαμπάκης

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

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

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

Το περιεχόμενο
της εφημερίδας

Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής 
εφημερίδας στην Αθήνα

Κάθε Πέμπτη - Σημεία διανομής 
εφημερίδας στη Θεσσαλονίκη

• Μετρό-Ελληνικό

• Μετρό-Δάφνη

• Μετρό-Συγγρού-Φιξ

•  Μετρό-Ευαγγελισμός

• Μετρό-Αμπελόκηποι

• Μετρό-Κατεχάκη

• Μετρό-Αττική

• Μετρό-Άγιος Αντώνιος

• Μετρό-Αιγάλεω

•  Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο

•  Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα

•  Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

• ΟΑΕΔ: Δωδεκανήσου 10 Α

• ΟΑΕΔ, Τούμπα: Παπαναστασίου 50

• Αριστοτέλους & Τσιμισκή

• Καμάρα

Αιγίου

Άρτας

Αγρινίου

Αιτωλοακαρνανίας

Συνεργασίες - Ένθετα

Κοζάνης
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εργασια

Από το θρανίο στο γραφείο!
Είστε φοιτητές ή απόφοιτοι και βρίσκεστε στο στάδιο σχεδιασμού της καριέρας σας  
ή σε αναζήτηση εργασίας; Τότε η απασχολησιμότητα σας αφορά

Τι σημαίνει «Απασχολησιμότητα»;

Η απασχολησιμότητα δεν έχει το ίδιο νόημα 
με την απασχόληση. Ενώ η απασχόληση 
παραπέμπει στην εργασία που έχετε μία 

συγκεκριμένη εποχή, κατά τη διάρκεια ή με την 
ολοκλήρωση των σπουδών σας, η απασχολη-
σιμότητα είναι πιο γενική έννοια. Αναφέρεται 
στην ικανότητά σας να βρίσκετε συνεχή και 
ουσιαστική απασχόληση σε όλη τη διάρκεια 
της επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας, στην 
ικανότητά σας δηλαδή να εισέλθετε, να παρα-
μείνετε και να ανελιχθείτε στην αγορά εργασίας, 
σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.

Η ικανότητα αυτή επηρεάζεται αφενός από 
τα προσωπικά σας χαρακτηριστικά, από τις 
γνώσεις και τις δεξιότητές σας, καθώς και από 
τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεστε ως 
υποψήφιοι σε δυνητικούς εργοδότες και στην 
αγορά εργασίας γενικά. Αφετέρου, επηρεάζεται 
από το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, 
τους κανόνες και τους θεσμούς της αγοράς και 
τις ευκαιρίες που παρέχει για ανάπτυξη και 
ανέλιξη ή/και πιστοποίηση των γνώσεων και 
δεξιοτήτων σας. 

Στο άρθρο αυτό εστιάζουμε στα προσωπικά 
χαρακτηριστικά και συγκεκριμένα στις ικανότητες 
απασχολησιμότητας που θα πρέπει να έχετε για 
να αυξήσετε την ανταγωνιστικότητά σας στην 
αγορά εργασίας.

Ικανότητα για απόδοση: Συνδυασμός γνώ-
σεων, δεξιοτήτων και στάσεων

Είναι σημαντικό να συζητήσουμε τους τρεις 
βασικούς παράγοντες που συνθέτουν την ικανό-
τητά σας για απόδοση στην εργασία σας, δηλαδή, 
τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τη στάση σας.

Γνώσεις: Αφορούν σε θεωρίες, μοντέλα, 
προσεγγίσεις, ή δεδομένα τα οποία μάθατε 
κατά τη διάρκεια των σπουδών σας σε ένα 
συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο καθώς και 
νοητικές ικανότητες που αναπτύξατε (ικανότητα 
να θυμάστε γεγονότα, να κατανοείτε το νόημα 
τους ή να τα ερμηνεύετε, να εφαρμόζετε μία 
ιδέα σε νέες καταστάσεις, να αναλύετε μία έν-
νοια στα επιμέρους στοιχεία της, να συνθέτετε 
δεδομένα ή έννοιες και να τα αξιολογείτε). Οι 
γνώσεις σας πιστοποιούνται από το πτυχίο σας.

Δεξιότητες: Η εφαρμογή των θεωρητικών 
γνώσεων, όσα μπορείτε να κάνετε με τις γνώσεις 
που έχετε αποκτήσει, τα βήματα που πρέπει 
να ακολουθήσετε για να ολοκληρώσετε μία 
δραστηριότητα και να πετύχετε ένα στόχο. Για 
να αναπτύσσετε τις δεξιότητές σας, απαιτείται 
συνεχής εξάσκηση και εμπειρία την οποία απο-
κτάτε στην πορεία της καριέρας σας. Ορισμένες 
από τις δεξιότητές σας πιστοποιούνται από το 
πτυχίο σας ή από εξειδικευμένες Πιστοποιήσεις 
σε διάφορους τομείς και επίπεδα όπως ξένες 
γλώσσες, υπολογιστές, πωλήσεις, διαχείριση 
έργων κ.ά.

Στάση: Πρόκειται για τον τρόπο με τον οποίο 
διαχειρίζεστε τις καταστάσεις που συμβαίνουν 
που επηρεάζεται από τα συναισθήματα, τις αξίες, 
την παρακίνηση, τα ταλέντα, τους στόχους σας. 
Είναι η συναισθηματική σας κατάσταση όταν 
χρειάζεται να εφαρμόσετε τις γνώσεις σας και 
να χρησιμοποιήσετε τις δεξιότητές σας για να 
ολοκληρώσετε μία δραστηριότητα ή να πετύχετε 
ένα στόχο. Η στάση σας προς την εργασία σας 
θα πρέπει να είναι θετική γιατί ο εργοδότης και 
οι συνάδελφοί σας την αντιλαμβάνονται από 
τον τρόπο με τον οποίο συνειδητοποιείτε μία 
κατάσταση και αντιδράτε σε αυτήν- δηλαδή 
από τη συμπεριφορά σας. Η στάση σας δεν 
πιστοποιείται τυπικά αλλά γίνεται φανερή στον 
εργασιακό χώρο (και είναι γεγονός ότι όλοι 
καταλαβαίνουμε ποιοι άνθρωποι δεν είναι 

θετικοί και σπάνια τους θέλουμε γύρω μας). 
Βλέπουμε λοιπόν ότι οι γνώσεις ή οι δε-

ξιότητες από μόνες τους δεν είναι αρκετές. 
Αυτό που απαιτείται είναι ο συνδυασμός τόσο 
μεταξύ τους όσο και με την κατάλληλη στάση 
και συμπεριφορά τα οποία θα συνθέσουν την 
ικανότητά σας να αποδίδετε στην εργασία σας 
αποτελεσματικά. 

Ικανότητες για Απασχολησιμότητα
Ένας εργοδότης θα σας προσφέρει μία θέση 

εργασίας πρώτον για τις ειδικές γνώσεις και 
δεξιότητες που προκύπτουν από το γνωστικό 
σας αντικείμενο, δηλαδή το αντικείμενο των 
σπουδών σας. Οι γνώσεις και δεξιότητες αυτές 
αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την 
κάλυψη μίας συγκεκριμένης θέσης εργασίας, 
όπως, για παράδειγμα, η χρήση μηχανημάτων 
ή λογισμικών, ή η επικοινωνία με πελάτες ή 
συνεργάτες σε άλλες χώρες, και την εκτέλεση 
των καθηκόντων σας με τρόπο αποτελεσματικό 
και ανταγωνιστικό.

Επίσης, συχνά θα χρειαστείτε ανώτερες ικα-
νότητες. Ενώ πολλές θέσεις εργασίας απαιτούν 
δεξιότητες επικοινωνίας, ο τομέας των πωλήσεων, 
της εκπαίδευσης ή της εξυπηρέτησης πελατών 
απαιτούν ανώτερες ικανότητες επικοινωνίας 
όπως, για παράδειγμα, διαπραγματεύσεις, πειθώ, 
ενσυναίσθηση ή μεταδοτικότητα. 

Επιπλέον όμως των ειδικών ή ανώτερων 
γνώσεων και δεξιοτήτων, οι εργοδότες προτι-
μούν υποψηφίους με γενικές και μεταφερόμενες 
ικανότητες απαραίτητες σε όλους τους τομείς 
και θέσεις εργασίας. Πρόκειται για ικανότητες 
τις οποίες μπορείτε να μεταφέρετε σε διαφορε-
τικές θέσεις εργασίας, οργανισμούς, ή χώρες 
με σκοπό την πρόσβαση, την παραμονή και 
την ανέλιξη σας στην αγορά εργασίας μακρο-
πρόθεσμα. Κυρίως αφορούν τη στάση και τη 
συμπεριφορά σας. Ο τρόπος με τον οποίο θα 
τις μεταφέρετε και θα τις εκφράσετε εξαρτάται 
από τις απαιτήσεις και τη φύση της εργασίας 
που θα αναλάβετε, τις ανάγκες της επιχείρησης, 
τους στόχους του εργοδότη, ή το εργασιακό 
περιβάλλον. 

Για παράδειγμα, η «δημιουργικότητα» εκφρά-
ζεται διαφορετικά σε μία διαφημιστική εταιρεία 
από ότι σε μία επιχείρηση μεταφορών, η «πρω-
τοβουλία» είναι περιορισμένη στον κλάδο της 
υγείας σε αντίθεση με τον κλάδο της ψυχαγω-
γίας, η «ομαδικότητα» εκφράζεται διαφορετικά 
σε ένα σχολείο από ότι σε μία ομάδα έργου 

(project team). Όπως και να εκφράζονται όμως 
οι ικανότητες αυτές είναι απαραίτητες.

Ποιες γενικές ικανότητες θεωρούν σημαντικές 
οι εργοδότες στην Ευρώπη;

Έρευνα μεταξύ εργοδοτών στην Ευρώπη 
ανέδειξε γενικές ικανότητες απασχολησιμό-
τητας απαραίτητες σε όλους τους κλάδους 
και θέσεις εργασίας οι οποίες είναι:
• Ομαδικότητα
• Αποτελεσματική επικοινωνία
• Προσαρμογή στην αλλαγή και αποτελεσματική 
απόδοση σε νέες καταστάσεις
• Ανάλυση και επίλυση προβλημάτων
• Σχεδιασμός και οργάνωση
• Λήψη αποφάσεων. 

Άλλες ικανότητες που κρίνονται σημαντικές 
περιλαμβάνουν τη(ν):
• Δια βίου μάθηση
• Απόδοση υπό συνθήκες πίεσης
• Δημιουργικότητα
• Πρωτοβουλία
• Διαχείριση χρόνου
• Γνώση της αγοράς και ικανοποίηση των ανα-
γκών του πελάτη.

Σημαντικές είναι επίσης οι ικανότητες επιχει-
ρηματικότητας ή ενδοεπιχειρηματικότητας (η 
ικανότητα για επιχειρηματική σκέψη σε ρόλο 
εργαζομένου) που περιλαμβάνουν:
• Ανάληψη ευθύνης 
• Δημιουργική σκέψη για την επίλυση προ-
βλημάτων
• Ηγεσία (του εαυτού και των άλλων) και κα-
θοδήγηση προς νέες πρακτικές
• Διαχείριση της αβεβαιότητας, της αλλαγής 
και των προκλήσεων.

Δρ. Σοφία Πρωτόπαπα
Director, Career Development Office

Hellenic American College

*Πηγές 
TheInstituteforemploymentstudies, 2007.
CommissionStaffworkingdocument, Progressto
wardstheLisbonobjectivesinEducationandTraini
ng-IndicatorsandBenchmarks, 2008.
 Winterton, J., Delamare- Le Deist F. & Stringfellow, E. 
(2005).Typology of knowledge, skills and competences: 
Clarification of the concept and prototype. Centre 
for European Research on Employment and Human 
Resources.
Groupe ESC Toulouse, Research report elaborated 
on behalf of Cedefop/Thessaloniki.
 Flash Eurobarometer No 304,Employers’ perception 
of graduate employability, 2010.

Bullying στον  
εργασιακό χώρο

Παρά το γεγονός ότι ο όρος bullying είναι άμεσα 
συνδεδεμένος με τα φαινόμενα σχολικού εκφοβι-
σμού και με τη σωματική ή ψυχολογική βία που 
ασκείται ανάμεσα στα παιδιά, ο ίδιος όρος συνδέ-
εται και με τα όλο και συχνότερα φαινόμενα βίας 
μεταξύ ενηλίκων στο χώρο εργασίας με τη μορ-
φή «ηθικής παρενόχλησης» ή «επιθετικότητας». 
Για την εργασιακή ψυχολογική κακομεταχείριση, 
όπως είναι ο επιστημονικός όρος στα ελληνικά, 
δεν υπάρχει ακόμη ορισμός, που να είναι διεθνώς 
αποδεκτός, ούτε κάποια νομοθετική ρύθμιση για 
την αντιμετώπιση της. 

Η Εργασιακή Ψυχολογική Κακομεταχείριση μπορεί 
να περιέχει λεκτικές ή μη λεκτικές τακτικές, ψυχολο-
γική βία, φυσική επίθεση και εξευτελισμό. Αυτό το 
είδος της επιθετικής συμπεριφοράς είναι ιδιαίτερα 
δύσκολο να αντιμετωπιστεί γιατί σε αντίθεση με τις 
τυπικές μορφές του σχολικού εκφοβισμού, στον 
εργασιακό χώρο συχνά οι ασκούντες το εργασιακό 
bullying ενεργούν σύμφωνα με τους θεσμοθετημέ-
νους κανόνες και πολιτικές του οργανισμού τους 
και της κοινωνίας τους, αν δε η άσκηση γίνεται 
από τον ίδιο τον εργοδότη, τότε είναι ακόμη πιο 
δυσχερής ο εντοπισμός του, αφού τα όρια ανάμεσα 
στο διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη και στη 
μη αποδεκτή συμπεριφορά-κακομεταχείριση είναι 
δυσδιάκριτα. Καταγγέλλεται δε ακόμη πιο δύσκολα 
από τον εργαζόμενο, αφού –ιδίως λόγω και της 
υφιστάμενης οικονομικής κρίσεως-πολλοί αναγκά-
ζονται να υποστούν συμπεριφορές ψυχολογικής 
κακομεταχείρισης προκειμένου να μην απολέσουν 
την θέση εργασίας τους. 

Μπορούμε επομένως να κάνουμε λόγο για κα-
κομεταχείριση όταν:
• Eίναι κάποιος αγενής ή εχθρικός, μιλάει υποτιμητικά 
στο συνάδελφο ή υφιστάμενο, φωνάζει ή βρίζει, 
έχει αλαζονική συμπεριφορά εν γένει συμπεριφορά 
που αντίκειται στα χρηστά ήθη. 
• Κριτικάρει με το παραμικρό και αδικαιολόγητα 
αλλά δύσκολα επαινεί.
• Καταστρέφει τα αντικείμενα κάποιου ή το προϊόν 
της δουλειάς του.
• Αμαυρώνει την κοινωνική εικόνα κάποιου.
• Διασπείρει κακεντρεχείς φήμες για κάποιον.
• Κουτσομπολεύει κάποιον.
• Δεν του παρέχει κατάλληλες πηγές για τη διεκ-
περαίωση μιας εργασίας.
• Προκαλεί σε κάποιον φυσική ή κοινωνική απο-
μόνωση.
• Επιτίθεται σε κάποιον άμεσα.

Όλες οι ανωτέρω συμπεριφορές, σαφώς υπερβαίνουν 
τα όρια του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη, 
αλλά και τα όρια της χρηστής συμπεριφοράς μεταξύ 
συναδέλφων στον εργασιακό χώρο και συνιστούν 
‘’εργασιακή κακομεταχείριση, συνιστούν δηλαδή 
συμπεριφορές μη αποδεκτές μέσω των οποίων ο 
‘’εργασιακός θύτης’’ χρησιμοποιεί την εξουσία του 
στο χώρο, την επιρροή του στους εργαζόμενους και 
το ίδιο το σύστημα εργασίας, με τελικό στόχο την 
απομόνωση-εξόντωση του ‘’θύματος’’. 

 Θύματα του bullying συνήθως είναι οι καινούριοι 
υπάλληλοι μιας επιχείρησης, οι γυναίκες και όσοι 
εκλαμβάνονται ως εύκολοι στόχοι λόγω κάποιας 
αναπηρίας, μετανάστευσης, φύλου, θρησκείας ή 
άλλων στοιχείων που θα μπορούσαν να συμβάλουν 
στο να θεωρήσει ο θύτης ότι το θύμα ανήκει σε 
μια μειονότητα και άρα δεν μπορεί να αντιδράσει. 
Συνήθως ασκείται από στελέχη σε υψηλή θέση 
μέσα στην εταιρεία, ενώ συμβαίνει, αρκετά σπά-
νια ωστόσο, και οι υφιστάμενοι να παρενοχλούν 
ψυχολογικά τους προϊσταμένους τους. 

Πολύ σημαντικό για την αντιμετώπιση, την εξά-
λειψη και ακόμη την παρεμπόδιση εκδήλωσης 
ηθικής παρενόχλησης είναι η: 
• Η παροχή πληροφοριών για το πού πρέπει να 
απευθυνθούν για βοήθεια τα θύματα και η εν γέ-
νει ενημέρωση όλων των εργαζομένων για το τι 
θεωρείται εργασιακή κακομεταχείριση καθώς και 
των νομίμων δικαιωμάτων τους και όλων των δι-
καστικών και εξωδικαστικών ενεργειών στις οποίες 
δικαιούνται να προσφύγουν. 
• Η εκπαίδευση των στελεχών, ιδιαίτερα όσων έχουν 
θέσεις εξουσίας, για να μην ανέχονται, αγνοούν ή 
ενθαρρύνουν τέτοιες συμπεριφορές.
• Η Διαβεβαίωση ότι δε θα υπάρξουν αντίποινα 
ή άλλες συνέπειες για το θύμα που καταγγέλλει 
το θύτη του.

Λάμπρος Θ. Κυπριώτης, Partner -  
Γ. Μούργελας & Συνεργάτες - Εταιρεία Δικηγόρων 
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Capital controls και χαμένη επιχειρηματικότητα
Μέσα σε λιγότερο από ένα έτος έχει διαμορφωθεί μια σειρά 

εξελίξεων που επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία της ελληνικής 
οικονομίας. Μολονότι κατά την προηγούμενη χρονιά πραγματο-
ποιήθηκαν κάποια σημαντικά βήματα -η οικονομία επέστρεψε σε 
θετικό ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης και η ανεργία μειώθηκε 
κατά μια ποσοστιαία μονάδα για πρώτη φορά από το 2008-, 
από τα τέλη του 2014 μέχρι και σήμερα η πολιτική αστάθεια, 
η πολύμηνη διαπραγμάτευση με τους εταίρους, οι περιορισμοί 
στις κινήσεις κεφαλαίων (capital controls) και η εφαρμογή του 
τρίτου Μνημονίου, οδηγούν και πάλι την οικονομία αρκετά 
βήματα πίσω. Σε αυτό το πλαίσιο είναι ενδιαφέρον να μελετή-
σουμε ποια είναι η θέση της Ελλάδας σε σχέση με το ευρύτερο 
οικονομικό της περιβάλλον. 

Τα τελευταία χρόνια η θέση της Ελλάδας ως προς την επιχειρη-
ματικότητα έχει βελτιωθεί. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον Παγκό-
σμιο Δείκτη Επιχειρηματικότητας (GEDI-Global Entrepreneurship 
Index 2015), η Ελλάδα βελτίωσε την κατάταξή της κατά 10 θέσεις 
το 2014 σε σχέση με το 2013, καταλαμβάνοντας την 47η θέση 
μεταξύ 130 χωρών. Μάλιστα, σημείωσε τη μεγαλύτερη βελτίωση 
για το 2014 (βελτίωση της βαθμολογίας της κατά 10%) μετά από 
το Ιράν και τη Λετονία. Στις περισσότερες από τις διαστάσεις που 
αποτελούν το δείκτη, η Ελλάδα υπολείπεται τόσο ως προς την 
Ευρώπη όσο και προς τον παγκόσμιο μέσο όρο. Ωστόσο, δείχνει 
εξαιρετική επίδοση στις startup δεξιότητες και τοποθετείται πάνω 
από το μέσο όρο στο ανθρώπινο κεφάλαιο.

Κατά το 2014, βελτίωση υπήρξε και στην ευκολία δημιουργίας 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (Παγκόσμια Τράπεζα-Doing 
Business Report 2015), καθώς έλαβε την 61η θέση μεταξύ 189 
χωρών (το 2013 ήταν 65η θέση και το 2010 109η). Η Ελλάδα είναι 
η χώρα που πραγματοποίησε τις περισσότερες μεταρρυθμίσεις, 
ιδιαίτερα στον τομέα της καταγραφής περιουσιακών στοιχείων. 

Επίσης, βελτιώθηκε η θέση της αναφορικά με την ευκολία ίδρυ-
σης επιχειρήσεων (52η θέση το 2014, από την 57η θέση το 2013 
και από την 149η θέση το 2010). Ανάλογη είναι η βελτίωση της 
θέσης της στον τομέα της προστασίας των επενδυτών, όπου 
κατατάσσεται τώρα στην 62η θέση από την 154η θέση το 2010. 
Βελτίωση σημειώθηκε και στον τομέα της έκδοσης οικοδομικών 
αδειών, αλλά και στον τομέα της διευκόλυνσης των εξαγωγών.

Οι αντίστοιχοι δείκτες για το έτος 2015 αναμένονται με πολύ 
μεγάλο ενδιαφέρον. Το πλήγμα που έφεραν τα capital controls 
στην επιχειρηματική δραστηριότητα θα προσμετρηθεί μετά το 
Νοέμβριο, όταν θα αρχίσουν να ανακοινώνονται τα αποτελέσματα 
τρίτου τριμήνου από τις επιχειρήσεις. Το πάγωμα παραγγελιών 
από το εξωτερικό, η έλλειψη χρηματοδότησης και η μειωμένη 
ρευστότητα των νοικοκυριών κατά το καλοκαίρι του 2015, 
αναμένεται να οδηγήσουν σε ιδιαίτερα αρνητικές λογιστικές 
καταστάσεις για το τρίτο τρίμηνο του 2015. 

Οι περιορισμοί στην κίνηση των κεφαλαίων είχαν ως απο-
τέλεσμα οι ιδιώτες και επαγγελματίες να γίνουν θύματα της 
γραφειοκρατίας προκειμένου να ανταπεξέλθουν των περιορι-

σμών. Ενδεικτικό της πολυπλοκότητας των διαδικασιών είναι 
το γεγονός ότι, για μια απλή πληρωμή έως €10.000, απαιτείται 
η προσκόμιση τιμολογίων, φορτωτικών κ.λπ., με αποτέλεσμα ο 
χρόνος για την έγκριση της συναλλαγής να πολλαπλασιάζεται. 
Οι δυσκολίες στις συναλλαγές, ιδίως αυτές του εξωτερικού, 
παραμένουν ανυπέρβλητες. Προκειμένου να εξυπηρετηθούν 
άμεσα, οι επιχειρηματίες ωθούνται στο άνοιγμα τραπεζικών 
λογαριασμών στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα, από τα επίσημα 
στοιχεία των μητρώων των επιμελητηρίων, προκύπτει ότι κατά 
το πρώτο 8μηνο του 2015 δημιουργήθηκαν 2.572 λιγότερες 
επιχειρήσεις σε σχέση με το αντίστοιχο 8μηνο του 2014, ενώ οι 
διαγραφές επιχειρήσεων ήταν κατά 2.268 περισσότερες έναντι 
των εγγραφών. Επίσης, εκτιμάται ότι ο αριθμός των επιχειρημα-
τικών πτωχεύσεων στη Ελλάδα αναμένεται να αυξηθεί κατά 9% 
το 2015 και κατά 6% το 2016 (Insolvency Forecasts - Atradius 
Economic Research, Αύγουστος 2015).

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα όπου η αποδοχή στον κίνδυνο 
βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και η αντίληψη για τις επιχει-
ρηματικές ευκαιρίες δεν είναι η πλέον θετική, δημιουργούνται 
ερωτηματικά για την επιχειρηματικότητα των επομένων ετών 
και για το πως μπορεί να βελτιωθεί περεταίρω. Η ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα θα πρέπει να βρίσκεται στην 
ατζέντα των προτεραιοτήτων, με παροχή κινήτρων για τους 
νέους επιχειρηματίες. Η επιχειρηματικότητα μπορεί να αποτε-
λέσει ένα βασικό όχημα ώστε να οδηγηθεί η οικονομία σε μια 
βιώσιμη μεγέθυνση, η οποία θα βασίζεται στην αξιοποίηση του 
ανθρωπίνου κεφαλαίου και των νέων τεχνολογιών και θα έχει 
εξωστρεφή προσανατολισμό.

Παντελής Κωστής
Επιστημονικός Συνεργάτης E-learning ΕΚΠΑ

Υπ. Διδάκτωρ Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Καινοτόμο business model ή λουκέτο
Αν βρισκόμασταν σε μια αίθουσα πανεπιστη-

μίου θα μαθαίναμε ότι το "επιχειρηματικό 
μοντέλο είναι η περιγραφή της αξίας που 

προσφέρει μια εταιρεία σε μια ή περισσότερες 
ομάδες καταναλωτών, του δικτύου μέσω των 
οποίων παράγει και διανέμει την αξία αυτή και 
του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνονται τα 
κέρδη της". 

Με μια πιο καθημερινή γλώσσα θα λέγαμε ότι 
απεικονίζει το "πως βγάζουμε λεφτά". Όλες οι 
επιχειρήσεις έχουν από ένα - είτε απλό και συνηθι-
σμένο είτε Image courtesy of grasshopperherder.
com πιο περίπλοκο-ωστόσο δεν είναι πλέον αρκε-
τό. Οι καιροί αποζητούν την ύπαρξη καινοτομίας 
και εκεί για να επιτρέψουν σε μια επιχείρηση να 
επιβιώσει και αναπτυχθεί.

Μέχρι και τη Βιομηχανική Επανάσταση η δι-
αδικασία παραγωγής - πώλησης ήταν αρκετά 
απλή με τον παραγωγό ενός αγαθού να παράγει 
ένα προϊόν και να το πουλάει με ένα κέρδος 
συχνά απευθείας στον καταναλωτή. Έκτοτε τα 
πράγματα άλλαξαν άρδην όμως με την ανάγκη 
για δημιουργικότητα να γίνεται πιο έντονη, τον 
ανταγωνισμό πιο σκληρό και παγκόσμιο και το 
καταναλωτικό κοινό πιο διασκορπισμένο και με 
διαφορετικές ανάγκες. Αποτέλεσμα αυτών είναι 
η ανάπτυξη εναλλακτικών στρατηγικών και η 
ανάγκη για καινοτομίες στα χρησιμοποιούμενα 
επιχειρηματικά μοντέλα.

Τι παραπάνω προσφέρει λοιπόν μια καινοτομία 
στο επιχειρηματικό μοντέλο;

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Οι αναλυτές του Economist Intelligence Unit 

από έρευνα που διεξήγαγαν πήραν το ξεκάθαρο 
μήνυμα ότι "πλέον ο τρόπος με τον οποίο κάνει 
business μια εταιρεία είναι πιο σημαντικός από 
το τι κάνει" ενώ CEO από άλλη έρευνα αναφέρει 
ότι "μια εταιρεία είναι μια "καινοτομία μακριά" 
από το να εξαφανιστεί το προϊόν της από την 
αγορά εξαιτίας ενός νέου ανταγωνιστικού και-
νοτόμου προϊόντος". 

Ωστόσο, εάν το προϊόν αυτό έχει προέλθει 
από ένα καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο τότε 
αυξάνει κατά πολύ τις πιθανότητές του να δια-
τηρήσει τη θέση που κατέχει. Αντίθετα από ένα 

καινοτόμο προϊόν, ένα καινοτόμο επιχειρηματικό 
μοντέλο είναι πιο δύσκολο να αντιγραφεί. Έτσι, 
μια εταιρεία μπορεί να το εκμεταλλευτεί ως πηγή 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Εδώ μπορούμε 
να αναφέρουμε ως παράδειγμα την Google και 
τον lifestyle takeover τρόπο δράσης της online. 
Τα δωρεάν προϊόντα της και οι συνεργασίες 
της παρέχουν ένα οικείο online περιβάλλον 
πληθώρας δραστηριοτήτων που ενισχύει την 
προτίμηση των καταναλωτών στα προϊόντα της 
και βάζει μεγάλα εμπόδια στον ανταγωνισμό.

Μείωση Λειτουργικού κόστους
Μπορεί να αποτελέσει όχημα για την εξοικο-

νόμηση πόρων και τη μείωση του συνολικού 
κόστους λειτουργίας της. Σε μια έρευνα της IBM με 
θέμα την καινοτομία, οι αναλύσεις των αποτελε-
σμάτων έδειξαν μεταξύ άλλων ότι οι εταιρείες με 
τα μεγαλύτερα περιθώρια λειτουργικού κέρδους 
σε ένα χρονικό διάστημα 5 ετών ήταν πάνω από 
2 φορές πιο πιθανό να έχουν δώσει έμφαση 
στην καινοτομία στο επιχειρηματικό μοντέλο απ' 
ότι στην καινοτομία προϊόντος. Δεν είναι λίγα 

τα παραδείγματα από εταιρείες που φρόντισαν 
μέσω του επιχειρηματικού τους μοντέλου να 
καταφέρουν να μειώσουν παράλληλα τα κόστη 
τους και τις τιμές των προϊόντων τους. 

H Dell υιοθετώντας την JIT (Just-in-time) λογική 
της Toyota κατάφερε να μειώσει σε τεράστιο βαθμό 
τα αποθέματά της (διατηρώντας από αποθέματα 
μιας εβδομάδας μέχρι ακόμη και 2 ωρών!) και 
σε συνδυασμό με την απευθείας πώληση στον 
καταναλωτή απέκοψε τους ενδιάμεσους μει-
ώνοντας τελική τιμή, χρόνους παράδοσης και 
κόστη. Επίσης, λόγω του ότι η παραγγελία των 
τμημάτων που θα συνθέσουν τον υπολογιστή 
γίνεται αφού πληρώσει ο καταναλωτής και έχοντας 
ένα μήνα χρονικό περιθώριο για την πληρωμή 
των προμηθευτών της έχει τη δυνατότητα στο 
ενδιάμεσο να κερδίζει από τόκους.

Προσαρμογή σε αλλαγές - νέα περιβάλλοντα
Ένα ευέλικτο επιχειρηματικό μοντέλο δίνει σε 

μια εταιρεία την ικανότητα να προσαρμόζεται και 
να επαναπροσδιορίζει τη θέση της με ταχύτε-
ρους χρόνους στις επιταγές της κάθε εποχής μη 

μένοντας πίσω από τις εξελίξεις. Η αλλαγή του 
τρόπου λειτουργίας μιας επιχείρησης δεν είναι 
εύκολη διαδικασία και πρέπει να γίνεται μόνο 
όταν αυτό είναι απαραίτητο, ωστόσο, όταν έρθει 
η στιγμή γι αυτό, ένα επιχειρηματικό μοντέλο 
που επιτρέπει αλλαγές με τις λιγότερο δυνατές 
παράπλευρες απώλειες βοηθάει στην επιτάχυνση 
των διαδικασιών και την ομαλότερη μετάβαση. 

Αρνητικό παράδειγμα εδώ η IBM. O τεχνο-
λογικός κολοσσός ήταν αρκετά δυσκίνητος 
και προσκολλημένος στο μοντέλο του ώστε 
παρουσίασε το 1993 απώλειες ρεκόρ $8 δις(!) 
και αναγκάστηκε να αλλάξει προσανατολισμό 
από την παραγωγή PC στις ΙΤ υπηρεσίες.

Εμπορευματοποίηση νέων τεχνολογιών
Το καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο προσφέ-

ρει επίσης την κατάλληλη πλατφόρμα για την 
ανάπτυξη και εμπορική αξιοποίηση νέων τεχνο-
λογιών. H Apple και τα τρία-αν τα κατηγοριοποι-
ήσουμε -τμήματά της (hardware-software-retail) 
δρουν γύρω από την ίδια βασική ιδέα, αυτή της 
ικανοποίησης αναγκών των καταναλωτών που 
οι ίδιοι δεν έχουν ακόμη εντοπίσει μέσω των 
προϊόντων της, δημιουργώντας παράλληλα νέες 
ή επαναπροσδιορίζοντας υφιστάμενες αγορές. 
Το μοντέλο της επίσης "εγκλωβίζει" κατά κάποιο 
τρόπο τον καταναλωτή σε μια συγκεκριμένη σει-
ρά αλληλένδετων προϊόντων, παρέχοντάς τους 
συσκευές που αγκαλιάζουν διαφορετικές γενιές 
και δραστηριότητες, σε υψηλές τιμές μεν, που 
της επιτρέπουν να είναι (πολύ) κερδοφόρα δε.

Υπάρχουν πολλές εταιρείες ακόμη όπως το 
το Kickstarter, η Amazon, το Cirque du Soleil, η 
Ryanair, η ΙΚΕΑ, το AirBnB κ.ά. που φρόντισαν 
από πολύ νωρίς να επενδύσουν σε ένα καινοτόμο 
επιχειρηματικό μοντέλο και να ανελιχθούν πολύ 
γρήγορα στην κορυφή των κλάδων τους δεί-
χνοντας πόσο σημαντικό στοιχείο τους αποτελεί. 

Εσείς λοιπόν που θέλετε να βάλετε μπρος το 
επιχειρηματικό σας όνειρο αλλά και εσείς που 
ήδη παλεύετε στην αρένα της επιχειρηματικότητας 
καθίστε λίγο πιο άνετα στην καρέκλα σας και 
ξανασκεφτείτε το "πως βγάζετε λεφτά".

Δημήτρης Κοντάκης, 
Co-Founder-Cognitive Space



Effective Writers &  
Communicators

EWC (Effective Writers & Communicators) project is a Lifelong Learning project offering a brand 
new, highly innovative ICT based solution to writing and communication skills development for 
young SME employees and entrepreneurs in Europe
The transnational partnership of EWC project created an integrated training material that aims 
at improving soft skills, such as effective writing, analysis and communication among young 
SMEs workers and entrepreneurs.
Through participating in this online course, the trainee will have the opportunity to learn 
important techniques and tools of how to create an effective message and communicate in the 
best, most appropriate and logical way. 
Exploiting and practicing the main theory and their skills on effective writing and communication 
will be the next step! Trainees will familiarize themselves with these concepts and they will 
manage to see the impact and benefit of learning this theoretical background, through applying 
it in a real business and professional environment. A first interpretation of the real world is 
available for the trainees through a professional network and opportunities of exposing their 
work in reality, and exchanging ideas with the help of Social Networking Platform.

ENROLL YOURSELF:http://effectivewriting.eu

Contact: Emmanouela Braoudaki
E-mail: social@cmtprooptiki.gr
Tel.: (0030) 2107298192
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4 tips για επιτυχημένο content marketing
Η Google, όπως γνωρίζουμε, λατρεύει το 

ποιοτικό περιεχόμενο καθώς με βάση 
αυτό, ευρετηριάζει την ιστοσελίδα σας 

και βελτιώνει το page rank του website σας. Το 
ίδιο όμως συμβαίνει και με τους επισκέπτες της 
εταιρικής σας ιστοσελίδας και των social media 
accounts σας. Κάθε διαδικτυακή σας κίνηση ανα-
λύεται από τους επισκέπτες σας σε συνάρτηση με 
το περιεχόμενο που προσφέρετε σε αυτούς. Το 
περιεχόμενο (content) βρίσκεται στο επίκεντρο 
είτε πρόκειται για την εταιρική ιστοσελίδα σας 
(website), το ηλεκτρονικό σας κατάστημα (e-shop), 
το Facebook page σας ή twitter account, το βίντεο 
που θα ανεβάσετε στο YouTube, τη φωτογραφία 
στο Pinterest, είτε τα blog posts σας. “Content 
is the king” και η δημιουργία μιας επιτυχημένης 
καμπάνιας content marketing χρειάζεται μεγάλη 
προσοχή προκειμένου να σας φέρει τα επιθυμητά 
αποτελέσματα. Γι’ αυτό πριν οργανώσετε την 
στρατηγική που θα ακολουθήσετε, βεβαιωθείτε 
ότι γνωρίζετε τα παρακάτω:

1. Γνωρίστε το κοινό-στόχο σας και δημι-
ουργήστε σχετικό με τα ενδιαφέροντά τους 
περιεχόμενο.

Κάθε κοινωνικό δίκτυο έχει και τη δική του 
ταυτότητα, το δικό του κοινό. Μελετήστε λοιπόν 
τα δημογραφικά στοιχεία πριν την επιλογή της 
κοινωνικής πλατφόρμας που θα κάνετε share 
το περιεχόμενό σας ώστε να εξασφαλίσετε το 
μέγιστο δυνατό engagement. Για παράδειγμα, το 
Google + χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον από 
άντρες, ενώ το pinterest είναι δημοφηλέστερο 
στο γυναικείο κοινό. 

Είτε μέσα από τα blogs, είτε μέσα από τα διά-
φορα εργαλεία του σύγχρονου e-marketing (π.χ 
facebook insights), γνωρίστε το κοινό σας και 
τα ενδιαφέροντά του. Βρείτε τι μοιράζονται στα 
social media και πως αλληλεπιδρούν σε διάφορες 
θεματολογίες και δημιουργήστε στη συνέχεια 
περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντα αυτά. 
Στο τέλος θα ανταμοιφθείτε με πολυάριθμα likes, 
shares και comments, ενώ είναι πολύ πιθανό 

οι επισκέπτες να προβούν σε κάποια ενέργεια 
που τους έχετε προτείνει μέσα από στοχευμένα 
calls-to-action. 

2. Βρείτε τον τρόπο που λειτουργεί καλύτερα 
για εσάς.

Αν η ιδέα της δημιουργίας ενός άρθρου σας 
τρομοκρατεί ή δεν έχετε αρκετό χρόνο ή τις κα-
τάλληλες πηγές για να το κάνετε, μην ανησυχείτε. 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε τα μηνύματά σας στο 
κοινό σας με άλλους τρόπους. Χρησιμοποιήστε 
γραφήματα (infographics) που μπορείτε εύκολα να 
δημιουργήσετε οι ίδιοι με τη βοήθεια εργαλείων 
(όπως το canva), φωτογραφίες από προϊόντα στο 
instagram, μικρά άρθρα ή ολιγόλεπτα βίντεο που 
περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων 
σας ή δίνουν χρήσιμες πληροφορίες στον αναγνώ-
στη-επισκέπτη. Αυτό αποτελεί και το κλειδί για τη 
δημιουργία σωστού περιεχομένου, να παρέχετε 

δηλαδή στο κοινό σας ενδιαφέρουσες για αυτό 
πληροφορίες, όποιον τρόπο και αν επιλέξετε να 
προωθήσετε το μήνυμά σας.

Μην ξεχνάτε ότι οι άνθρωποι που επισκέπτο-
νται την ιστοσελίδα σας έχουν στόχο να βρουν 
μια συγκεκριμένη, συνήθως, πληροφορία που 
ψάχνουν και γι' αυτό κατά την περιήγησή τους 
μέσα στο site, αναζητούν και φιλτράρουν το 
περιεχόμενο που τους παρέχετε. Στο τέλος, αν 
βρούν την πληροφορία που αναζητούν, έχουν 
πετύχει το στόχο τους. Το ίδιο και εσείς. 

3. Μοιραστείτε περιεχόμενο από αξιόπιστες 
πηγές.

Μια συνήθεια που παρατηρείται τελευταία 
στο χώρο του διαδικτυακού μάρκετινγκ είναι να 
μοιράζονται οι επιχειρήσεις στις ιστοσελίδες τους 
ή στα εταιρικά προφίλ τους στα social media, 
περιεχόμενο από κάποια πηγή που θεωρούν 

αξιόπιστη και το περιεχόμενό της αυτό (άρθρο, 
βίντεο, φωτογραφία, γράφημα) είναι σχετικό 
με τη δική τους δραστηριότητα ή με το μήνυμα 
που θέλουν να επικοινωνήσουν στο κοινό τους.

Αυτή η διαδικασία προσφέρει όχι μόνο περι-
εχόμενο για τη σελίδα σας αλλά αυτόματα σας 
καθιστά αξιόπιστη πηγή στα μάτια των επισκεπτών 
σας για πληροφορίες σχετικά με ένα συγκεκριμέ-
νο θέμα. Οι αναγνώστες που βρίσκουν ποιοτικό 
περιεχόμενο από αξιόπιστες πηγές, είναι πολύ 
πιθανό να επισκεφθούν ξανά τη ιστοσελίδα σας την 
επόμενη φορά που επιθυμούν να ενημερωθούν 
πάνω σε αντίστοιχη θεματολογία. Παράλληλα, 
σας δίνετε η δυνατότητα να χτίσετε σχέσεις με 
ανθρώπους μέσα από τον κλάδο που ανήκει 
η επιχείρησή σας και διευρύνετε τα πεδία των 
δραστηριοτήτων σας. 

4. Το μέτρημα - ανάλυση στοιχείων.
Μελετήστε το πότε, ποιοι και πως αλληλεπι-

δρούν με το περιεχόμενό σας οι επισκέπτες της 
ιστοσελίδας σας. Εκμεταλευτείτε τα online free 
εργαλεία που υπάρχουν για τη μέτρηση τόσο 
των στοιχείων του target group σας αλλά και τη 
συμπεριφορά τους. Αν κάποιο μέσο κοινωνικής 
δικτύωσης ή κάποιο είδος περιεχομένου δεν 
αποδίδει τα επιθυμητά για εσάς αποτελέσματα, 
δοκιμάστε έναν διαφορετικό τρόπο ή κάποιο 
άλλο μέσο. Προσπαθήστε να αντλήστε όσες πε-
ρισσότερες πληροφορίες μπορείτε, αναλύοντας τα 
δεδομένα που παρουσιάζονται και δημιουργήστε 
ένα πλάνο που ανταποκρίνεται καλύτερα στους 
στόχους και τις ανάγκες της επιχείρησής σας. 

Η οργάνωση μιας content marketing στρατηγικής 
απαιτεί προσπάθεια και ανάλυση για να ολοκλη-
ρωθεί με επιτυχία. Όμως μόνο με τη δημιουργία 
ποιοτικού περιεχομένου (quality content) θα 
καταφέρετε να προσελκύσετε και να κάνετε τους 
επισκέπτες να διαβάσουν το περιεχόμενό σας 
και στη συνέχεια να αλληλεπιδράσουν με αυτό.

Skourlis Dimitris
Founder of emads Internet Solutions 

www.emads.gr

Μικρές τουριστικές επιχειρήσεις και internet marketing
Έχουν δημιουργηθεί πολλές αξιόλογες εταιρίες συμβούλων, 

management  και marketing για μεσαίες και μεγάλες τουριστικές 
επιχειρήσεις. Αμείβονται για να αναλάβουν τη διοίκηση και την 
προώθηση των επιχειρήσεων αυτών. Είναι τα τουριστικά καταλύ-
ματα που εκπροσωπούνται σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, που 
βρίσκονται σε όλα τα διεθνή ηλεκτρονικά συστήματα κρατήσεων, 
που διαφημίζονται μέσω της google και άλλων οδών ώστε να 
εμφανίζονται στην οθόνη του κάθε ταξιδευτή ανά τον κόσμο που 
αναζητά κατάλυμα στη συγκεκριμένη περιοχή … 

Τι γίνεται όμως με όλες αυτές τι όμορφες προσπάθειες ανά την 
Ελλάδα, τα μικρά καταλύματα που δημιουργήθηκαν με πολύ 
μεράκι σε νησιά και βουνά, σε πόλεις και χωριά; Τα καταλύματα 
που στο σύνολό τους σχεδόν αποτελούν χόμπι ή επιπλέον εργασία 
για μια οικογένεια; Πόσα γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες σχετικά με τη 
διεθνή βιομηχανία του Τουρισμού, τις τάσεις των τουριστών, τις 
νέες ανάγκες που δημιουργούνται; Πόσα γνωρίζουν για τη σωστή 
προώθηση της επιχείρησής τους στην κατάλληλη αγορά; Πόσο 
καλά γνωρίζουν το διαδίκτυο και τις ευκαιρίες που προσφέρει 
για την αύξηση των κρατήσεών τους; Και ποιόν έχουν να τους 
καθοδηγήσει;

Στην Ελλάδα αντιμετωπίζουμε ακόμα το φαινόμενο του συ-
γκεντρωτισμού. Για πολλές δεκαετίες ένας ιδιοκτήτης καταλύ-
ματος (χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις για τον τουρισμό) μπορούσε 
να διοικήσει τη μικρή επιχείρησή του και να ικανοποιήσει τους 
τουρίστες που τον προτιμούσαν, αλλά ο ανταγωνισμός ήταν 
πολύ μικρότερος και οι τουρίστες αυτοί επέλεγαν κατάλυμα με 
τελείως διαφορετικούς – παραδοσιακούς -  τρόπους.  Σήμερα η 
νέα γενιά ιδιοκτητών ενημερώνεται, επιλέγει σπουδές σχετικές με 
τον τουρισμό και το ηλεκτρονικό marketing και κάνει σπουδαίες 
προσπάθειες να διοικήσει σωστά και να προβάλει το κατάλυμά 
του. Όμως πάντα θα υπάρχουν αναρίθμητες μικρές τουριστικές 
επιχειρήσεις οι ιδιοκτήτες των οποίων δε γνωρίζουν τον τρόπο ή 
δε διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο να ασχοληθούν σωστά με 
το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Σήμερα, τα δεδομένα είναι τα ακόλουθα και καλό είναι για κάθε 
μικρή επιχείρηση να τα ενστερνιστεί άμεσα και να κινηθεί αναλόγως 
για να περάσει στη νέα εποχή, ώστε να αυξήσει τις κρατήσεις της 
κερδίζοντας έδαφος έναντι του τεράστιου ανταγωνισμού:
• Η αναζήτηση και η επιλογή καταλύματος γίνεται στο διαδίκτυο 
σχεδόν αποκλειστικά και μάλιστα μέσω tablet ή κινητού τηλεφώνου. 
Αυτό σημαίνει ότι ένα βασικό βήμα εξέλιξης είναι οι ιστοσελίδες 
εκτός από σύγχρονες με εξαιρετικά κείμενα και υπέροχες φωτο-
γραφίες, να είναι και φιλικές προς τη νέα τεχνολογία.
• Ειδικά στον κλάδο μας, αν δε διαφημιστείς στο διαδίκτυο δεν 
μπορεί να σε εντοπίσει ο ενδιαφερόμενος πελάτης. Μάλιστα υπάρχει 
η λεγόμενη dreaming period όπου ο τουρίστας του εξωτερικού 
μπορεί να αναζητά και να ονειρεύεται τις ιδανικές επιλογές για 
διακοπές επι 6 – 10 μήνες. Αυτό μεταφράζεται σε ανάγκη να μπορεί 
να μας συναντά συχνά ώστε να μη μας ξεχάσει στο μεσοδιάστημα 
κατά τη διάρκεια του οποίου θα δέχεται διαρκώς «μηνύματα» 
από τον ανταγωνισμό. 
• Όσο πιο όμορφη και συνεπή εικόνα έχει ένα κατάλυμα σε ηλε-
κτρονικά συστήματα κρατήσεων, σελίδες ανταλλαγής εμπειριών 

και απόψεων τουριστών για τα μέρη και τα καταλύματα που 
επισκέπτονται, στα social media και λοιπές πλατφόρμες, τόσο πιο 
μεγάλη πληρότητα θα απολαμβάνει. Και μάλιστα επιμήκυνση της 
τουριστικής περιόδου του, αφού αυτό είναι ένα σημαντικό ζητού-
μενο όλων των εποχικών τουριστικών επιχειρήσεων.
• Σημαντικό κομμάτι της παραπάνω εικόνας αποτελεί η έξυπνη 
δημιουργία τιμοκαταλόγου και προσφορών ανά περιόδους ώστε 
να αντιμετωπίζονται οι χαμηλές πληρότητες.
• Τέλος, το email marketing αποτελεί ένα σπουδαίο τρόπο επικοι-
νωνίας τόσο με τουριστικά γραφεία εντός κι εκτός Ελλάδος αλλά 
και με πελάτες που μας έχουν εμπιστευθεί τα στοιχεία επικοινωνίας 
τους και μπορούμε να τους ενημερώνουμε για τις προσφορές, τις 
αλλαγές, τις εκδηλώσεις μας (με τρόπο που θα απολαμβάνουν 
αντί να δυσανασχετούν).

Η γνώση του τουρισμού και του ηλεκτρονικού τουριστικού 
marketing (που βοηθούν στη δημιουργία ενός σπουδαίου εργα-
λείου: των κατάλληλων κειμένων) είναι σημαντικοί παράγοντες 
για την επιτυχία των παραπάνω τρόπων ηλεκτρονικής παρουσίας 
και προώθησης  της μικρής τουριστικής επιχείρησής μας. 

Εάν οι ίδιοι δε γνωρίζουμε πώς να το κάνουμε σωστά, καλό 
είναι να το αναθέτουμε σε εκείνους που γνωρίζουν και αγαπούν 
το αντικείμενο. Θα γνωρίσουν και θα αγαπήσουν την επιχείρησή 
μας, θα σχεδιάσουν για εμάς μια οικονομική λύση βάσει του 
προϋπολογισμού και των πόρων μας και θα την υλοποιούν 
παρακολουθώντας όλα τα στατιστικά και τα αποτελέσματα με τα 
οποία θα μας ενημερώνουν. Εάν μάθουμε να εμπιστευόμαστε τους 
κατάλληλους συνεργάτες, σίγουρα θα κερδίσουμε πολλαπλά, 
με πολύ χαμηλότερο κόστος. Εάν εξελιχθούμε θα επιβιώσουμε. 
Είναι νόμος της Φύσης!

Τους επισκέπτες μας, πάλι θα τους καλομάθουμε και θα τους 
περιποιηθούμε ξεχωριστά, αλλά θα κάνουμε κι ένα δώρο στον 
εαυτό μας: θα τους έχουμε ανοίξει το δρόμο για να έρθουν!

Εύα Θεοφάνους - Hotel e-promotion 



Για να παρακολουθήσετε το webinar
θα πρέπει να κάνετε εγγραφή εισάγοντας το e-mail σας  

στη φόρμα που θα βρείτε στη σελίδα μας

www.LearningEvolution.gr
ή καλέστε μας στο 2310 466 481

Δωρεάν Webinar

Τι κάνω λάθος
όταν ψάχνω για εργασία;

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 16.00

Συνδιοργάνωση

Χορηγός επικοινωνίας



Τρίτη 13 Οκτωβρίου 20158

εθελοντισμοσ

Το Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ "ΓΕΦΥΡΕΣ" ιδρύθηκε το 2008 στο πλαίσιο 
των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 150 χρόνια από την ίδρυση της πόλης 
της Κορίνθου. Η διεξαγωγή των προβολών και των παράλληλων εκδηλώσεων 
πραγματοποιείται στην Αθήνα και σε επιλεγμένους καλλιτεχνικούς χώρους σε 
όλη την Ελλάδα υπό την αιγίδα του non profit C.I.F. Cultural International 

Festivals σε συνεργασία με φορείς και τις κινηματογραφικές λέσχες.
Αγγελίες: 1) Ζητούνται εθελοντές για Σύνταξη / Διόρθωση Δελτίων Τύπου.
Οι εθελοντές θα κερδίσουν σημαντική εμπειρία επαγγελματικού επιπέδου. Η διάδραση με 
τους καλλιτέχνες και το κοινό του φεστιβάλ είναι μια αναζωογονητική και ευχάριστη εμπειρία 
και δημιουργούνται δυνατότητες συνεργασίας στον καλλιτεχνικό χώρο, στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό.
2) Ζητούνται εθελοντές για Συνεντεύξεις, Βιντεοσκόπηση και Φωτογράφιση των Καλλιτεχνών 
που συμμετέχουν στο φεστιβάλ.
Οι εθελοντές θα κερδίσουν σημαντική εμπειρία επαγγελματικού επιπέδου. Η διάδραση με τους 
καλλιτέχνες και το κοινό του φεστιβάλ είναι μια αναζωογονητική και ευχάριστη εμπειρία και 
δημιουργούνται δυνατότητες συνεργασίας στον καλλιτεχνικό χώρο, στην Ελλάδα και στο εξω-
τερικό. Πληροφορίες: Κα Πέτρα Τερζή - Τηλ.: 6972 080 441 - E-mail: corinthfest@gmail.com

Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής. Ο επι-
στημονικός μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Prolepsis, Ινστιτούτο Προληπτικής, 
Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής αναζητά εθελοντές για την υποστή-
ριξη των λειτουργιών του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής 

Διατροφής, ΔΙΑΤΡΟΦΗ.
Αγγελία: Το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ υλοποιείται σε σχολεία κοινωνικά ευπαθών περιοχών 
με στόχο να συμβάλει στην αντιμετώπιση προβλημάτων σίτισης των παιδιών και να ενισχύσει 
τις σωστές διατροφικές τους επιλογές. Η ομάδα εθελοντών του Προγράμματος συμβάλλει 
καθημερινά στην επιτυχή εφαρμογή του. Οι θέσεις εθελοντικής εργασίας αφορούν:
α) στη διεξαγωγή ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας,
β) στην υποστήριξη δράσεων που αφορούν στην προώθηση της υγιεινής διατροφής σε 
μαθητές και γονείς,
γ) σε διαχειριστικές εργασίες, όπως η προετοιμασία του ενημερωτικού-εκπαιδευτικού υλικού 
για τους γονείς και τους μαθητές
δ) στην επικοινωνία και ενημέρωση των σχολείων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, τόσο 
τηλεφωνικά όσο και με επιτόπιες επισκέψεις και
ε) στην επικοινωνία του Προγράμματος – ενημέρωση website, social media
Περιοχές: Μαρούσι/Αττική - Πότε: Σεπτέμβριος - Ιουνίος 2016 - Δέσμευση: Κατόπιν συνεν-
νόησης - ενδεικτικά 1-2 ημέρες εβδομαδιαίως για 2-3 ώρες κάθε φορά - Τι προσόντα πρέπει 
να έχεις: Υπευθυνότητα, θετική στάση, ομαδικό πνεύμα
Τι κερδίζεις: Εμπειρία στη διεξαγωγή έρευνας, συμμετοχή στην προώθηση της υγιεινής δια-
τροφής, ανάπτυξη επικοινωνιακών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων, γνωριμία με ανθρώπους 
που έχουν κοινά ενδιαφέροντα, κοινωνική προσφορά. Σημειώσεις: Παρέχεται εκπαίδευση.
Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας στο e-mail n.dalma@prolepsis.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 210 6255700

Η ΧΕΝ Κηφισιάς, μέλος της ΧΕΝ Ελλάδος και της Παγκόσμιας ΧΕΝ, 
είναι μια γυναικεία εθελοντική, μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική 
οργάνωση, με σκοπό τη στήριξη και την πνευματική ανάπτυξη της 

γυναίκας. Ιδρύθηκε το 1945 από την Σοφία Μαυροκορδάτου-Δέλτα, κόρη της Πηνελόπης 
και του Στέφανου Δέλτα, με σκοπό την εμψύχωση και στήριξη, της ταλαιπωρημένης από τον 
πόλεμο και την κατοχή, γυναίκας της Κηφισιάς.
Η δράση της Οργάνωσης βασίζεται στις αξίες του αλτρουισμού, της αλληλεγγύης, της ανιδι-
οτέλειας, του σεβασμού και της ισοτιμίας των ανθρώπων. Σήμερα, υλοποιώντας κοινωνικές 
δράσεις και προγράμματα δια βίου μάθησης και απόκτησης σύγχρονων δεξιοτήτων, συμβάλλει 
αποφασιστικά στη στήριξη και επιμόρφωση της σύγχρονης γυναίκας.
Στοιχεία επικοινωνίας - Διεύθυνση: Γρηγορίου Λαμπράκη 19, Κηφισιά, Τ.Κ.: 14561 -
Τηλ.: 2108082630 - fax: 2108012114 - http://www.xenkifissias.gr/

Εμείς στο «Σπίτι της Ελις» οραματιζόμαστε να δημιουργήσουμε μια κοιτίδα 
αγάπης, ασφάλειας, φροντίδας και ευ ζην για τους ηλικιωμένους συνανθρώ-
πους μας. Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής τους έχοντας 
σύμμαχο μας τις όμορφες ανθρώπινες σχέσεις και αξίες που τόσο πολύ ανά-

γκη έχουμε στις μέρες μας. Στο «Σπίτι της Ελις» θέλουμε όλοι να λειτουργούμε με σεβα-
σμό: (συμπεριφορά που αναδεικνύει ευγένεια και αναγνώριση της διαφορετικότητας του 
άλλου), αξιοπρέπεια: (πίστη οτι όλοι δικαιούνται αναγνώριση, σεβασμό, αυτοεκτίμηση και 
την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους), κοινωνική αλληλεγγύη (δεσμοί σχέσεων 
και αποδοχής που προωθούν την αίσθηση οικογενειακής ατμόσφαιρας ανάμεσα σε όσους 
προσφέρουν και σε όσους δέχονται τις υπηρεσίες που παρέχει το «Σπίτι της Ελις»), Ευ ζην: 
(ποιότητα στις καθημερινές δραστηριότητες μας ώστε να βελτιώνεται το σώμα και το πνεύμα 
και να αγκαλιάζουμε τον καλύτερο μας εαυτό) Στο «Σπίτι της Ελις» εκτός από τους ενοίκους 
του, θα συναντήσετε το εξειδικευμένο επιστημονικό μας προσωπικό καθώς και εθελοντές. 
Συνεπείς στην αξία της κοινωνικής αλληλεγγύης αποζητάμε τον εθελοντισμό τόσο από τους 
εργαζόμενους με προσφορά ωρών όσο και από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Αγγελία: Ζητούνται Νοσηλευτές-τριες να εργαστούν εθελοντικά σε σπίτι φροντίδας ηλικιω-
μένων στον Βύρωνα. Παρακαλώ επικοινωνήστε στα τηλέφωνα: 2130 297737, 6978 057779. 
Ε-mail: info@elishome.eu.

Η ιδέα της Κοινωνικής κουζίνας "Ο Άλλος Άνθρωπος" ξεκίνησε όταν 
είδαμε στις λαϊκές αγορές της Αθήνας, ανθρώπους όλων των ηλικιών, 
εθνικοτήτων και κοινωνικών στρωμάτων, να ψάχνουν τα σκουπίδια για να 

μαζέψουν τρόφιμα που δεν μπορούν πια να αγοράσουν. Η πρώτη σχεδόν αυτονόητη δράση 
ήταν να μαγειρέψουμε από το σπίτι μας φαγητά, από αυτά που τρώμε και να τα μοιράσουμε 
στις λαϊκές. Ζητήσαμε από τους παραγωγούς να μας δώσουν ένα προϊόν από τον πάγκο τους 
για να συνεχίσουμε την επόμενη μέρα. 
Αποφασίσαμε να μαγειρεύουμε ζωντανά το φαγητό στον κόσμο, τρώγοντας όλοι μαζί, για 
να έρθουμε όλοι πιο κοντά και για να σπάσουμε την ντροπή που πιθανότατα ένιωθε κάποιος 
όταν του μοιράζαμε μαγειρεμένο φαγητό. Επίσης στόχος της κοινωνικής κουζίνας είναι να 
καταφέρει μέσα από τη δράση της, να δίνει σε άνεργους που ασχολούνται καθημερινά με τη 
δράση της κουζίνας, ότι χρήματα περισσεύουν από το ταμείο, (30-40 ευρώ τον μήνα) καθώς 
και από τα διάφορα δρώμενα που θα γίνονται για την ενίσχυση της κουζίνας να βγαίνει κάτι 
και για τους εθελοντές!
Η ιδέα της κοινωνικής κουζίνας "Ο Άλλος Άνθρωπος" είναι μια κίνηση αλληλεγγύης και 
ένδειξης αγάπης προς τους συνανθρώπους μας, με την ελπίδα να αφυπνιστούν συνειδήσεις 
και να γίνουν και άλλες παρόμοιες δράσεις από άλλους ανθρώπους και ομάδες.
Δεν κάνουμε φιλανθρωπία, ούτε ελεημοσύνη. Μαγειρεύουμε ζωντανά, τρώμε όλοι μαζί και 
ζούμε όλοι μαζί! Ένα γεύμα με συνανθρώπους μας στο δρόμο. Έλα μαζί μας να κάνουμε την 
καθημερινότητά μας πιο όμορφη! http://oallosanthropos.blogspot.gr/

Η Πανελλήνια Εταιρεία Πρόληψης για τον Καρκίνο «Στόχος-Πρό-
ληψη» είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, με 5μελές Διοι-
κητικό Συμβούλιο, που ιδρύθηκε το 2008. Η βιωσιμότητα της ΜΚΟ 

«Στόχος-Πρόληψη» διασφαλίζεται από τα έσοδα της πώλησης των ρούχων της Εκστρατείας 
«Στόχου», από δωρεές και χορηγίες ιδιωτικών και θεσμικών φορέων.
Ο «Στόχος-Πρόληψη» τα τελευταία 3 χρόνια παραμένει προσηλωμένος στην αποστολή του, 
της οποίας κύριο κομμάτι αποτελεί η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του 
Ελληνικού κοινού για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης στην ασθένεια 
του καρκίνου του στήθους.
Με σύμμαχο την Εκστρατεία «Η Μόδα Βάζει Στόχο τον Καρκίνο του Στήθους» η οποία απο-
τελεί τη βασική καμπάνια εξεύρεσης πόρων και το κανάλι επικοινωνίας της με τις ελληνίδες 
γυναίκες, υλοποιεί παράλληλα με την ενημέρωση και δράσεις προληπτικού ελέγχου.
Facebook: www.facebook.com/FTBC.Stoxos#!/FTBC.Stoxos
Website: www.stoxoshellas.gr

Ο Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού - Η Αγκαλιά υπάρχει 
για όλες εκείνες τις μητέρες που επέλεξαν να φέρουν στον κόσμο το 
παιδί τους, ακούγοντας μόνο τη φωνή του. Είναι σωματείο φιλανθρω-
πικό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 1998. Με το 

Κέντρο Φροντίδας Μητέρας και Παιδιού «η Αγκαλιά» παρέχει εντελώς δωρεάν υπηρεσίες και 
συμπαραστέκεται με ανιδιοτέλεια, αγάπη και σεβασμό στις γυναίκες εκείνες έγγαμες ή άγαμες, 
που διάφοροι λόγοι, κυρίως εγκατάλειψης, κακοποίησης, αλλά και κοινωνικοοικονομικοί, τις 
πιέζουν να οδηγηθούν στη βίαιη αφαίρεση της ζωής του εμβρύου - παιδιού τους. Προσφέρει 
προστασία στο παιδί από την κύησή του και μετά τον τοκετό, στη μητέρα του ηθική και υλική 
στήριξη. Οι Εθελοντές μας συνεισφέρουν ένα σημαντικό έργο στήριξης των οικογενειών της 
"Αγκαλιάς" και μπορούν να μας βοηθήσουν με την παρουσία τους, μια παρουσία αγάπης προς 
τον άνθρωπο, σε διάφορους τομείς:
• Εθελοντές ειδικοί επιστήμονες
• Εθελοντές αποθήκης
• Εθελοντές διάφορων ειδικοτήτων
• Εθελοντές εκδηλώσεων
• Εθελόντριες κοινωνικής πρόνοιας
Θέλετε και σεις να στηρίξετε τα Παιδιά της "Αγκαλιάς"; Ανεξάρτητα από την όποια ιδιότητά σας;
Διαθέτοντας λίγο από το χρόνο σας με αγάπη; Θα μας δώσετε μεγάλη χαρά, αν επικοινωνή-
σετε με το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210 8828788.

Ο Σύλλογος «Φροντίδα» είναι ένας Πανελλήνιος Σύλλογος πρόληψης, 
ενημέρωσης και συμπαράστασης ατόμων με εγκεφαλική παράλυση, νοητική 
υστέρηση και σύνδρομο down.
Ιδρύθηκε το 2008 στον Πειραιά με σκοπό να προσφέρει κοινωφελές έργο 

στις οικογένειες που καταφεύγουν στην αναζήτηση βοήθειας λόγο των προβλημάτων υγείας 
που αντιμετωπίζουν.
Ο Σύλλογος Φροντίδα είναι αναγνωρισμένο ως φιλανθρωπικό σωματείο μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, πιστοποιημένο από το υπουργείο υγείας και από το πρωτοδικείο με αριθ. 7483/2008.
Διοικείται από 7μελές διοικητικό συμβούλιο και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την Νομαρχία Πειραιά. Δραστηριοποιείται κυρίως στην περιοχή 
της Αττικής και απευθύνεται σε όλη την Ελλάδα.
Ο Σύλλογος μας πιστεύει ότι το πολιτιστικό επίπεδο μιας κοινωνίας αναδεικνύεται σε σημαντικό 
βαθμό από τον τρόπο που αντιμετωπίζει, όσα μέλη της διαφέρουν ή μειονεκτούν
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία σχετικά με τη δραστηριότητα και το έργο 
του συλλόγου.
Site: www.frodida.gr - Τηλ: 210 4908631 - Fax: 211 7205287

Η ομάδα μας, ξεκίνησε τη δράση της το 2010, αρχικά σαν project κι εξελίχθηκε 
σε εθελοντική κίνηση, όπου συμμετέχουν επαγγελματίες και ερασιτέχνες 
ζωγράφοι, ή απλώς δημιουργικοί με διάθεση προσφοράς άνθρωποι, που 
αγαπάνε την τέχνη και τα παιδιά.

Είναι γνωστό πως τα παιδιά μέσα από τα χρωματιστά μολύβια και τις μπογιές τους εκφράζουν 
όσα κρύβουν στην ψυχή τους, όσα τα ευχαριστούν και όσα τα τρομάζουν.
Οι δικές μας δράσεις ωστόσο περιστρέφονται γύρω από «μη προνομιούχα» παιδιά, που είτε 
διαμένουν σε ιδρύματα, στέγες ανηλίκων, υποβαθμισμένες ή παραμεθόριες περιοχές, είτε 
είναι παιδιά με ειδικές ανάγκες, νοσηλεύονται λόγω ασθενειών κλπ.
Στόχος μας, είναι να φέρουμε τα παιδιά σ’ επαφή με την τέχνη και μέσα απ’ αυτήν να τα 
ευαισθητοποιήσουμε και να τους δώσουμε χαρά!
Ζωγράφοι σε δράση για τα ΠΑΙΔΙΑ.
Γίνε εθελοντής!
Περισσότερα χρώματα, περισσότερα χαμόγελα για τα παιδιά
Επικοινωνία: E-mail: irenekourtz.art@gmail.com & Zografoisedrasi@gmail.com
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Μεγάλη εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της 
πληροφορικής και των IT περιφερειακών αναζητά 
για την περιοχή Αχαΐας υποψήφιο να αναλάβει τη:

Διοικητική Υποστήριξη - (ADMIN 10)

Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον προϊστάμενο 
οικονομικής διεύθυνσης και θα έχει τις παρακάτω 
αρμοδιότητες: 
•Διεκπεραίωση καθημερινών εργασιών λογιστηρίου 
•Παρακολούθηση και έλεγχο συμβάσεων πελατών 
•Έλεγχο, διεκπεραίωση και καταχώρηση τραπεζικών 
συναλλαγών 
•Επικοινωνία με πελάτες σε presales, sales  
και after sales επίπεδο

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 5 έτη 
•Πολύ καλή γνώση ERP, Office 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις 
•Ομαδικότητα, υπευθυνότητα, μεθοδικότητα,  
οργάνωση. 
•Ηλικία έως 40 ετών.

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

Υπάλληλος Γραφείου 
Θεσσαλονίκη

Ζητείται κοπέλα από Βουλγαρία, με γνώσεις Ελληνι-
κών, Αγγλικών και ηλεκτρονικών υπολογιστών, για 
πλήρη απασχόληση στη θέση υπάλληλος γραφείου.

•Θα αξιολογηθεί η γνώση οικονομικών ή λογιστικής.

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

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Η εταιρεία μας, μια από τις ταχύτερα 
αναπτυσσόμενες στο χώρο των συμβούλων ανάπτυξης, 
αναζητεί στέλεχος περιφερειακής ανάπτυξης για τα 
γραφεία της στη Θεσσαλονίκη:

Στέλεχος Περιφερειακής Ανάπτυξης  
(κωδ. Π.Α.Θ)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στη διοίκηση  
και διαχείριση έργων περιφερειακής ανάπτυξης. 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε ευρωπαϊκά,  
διακρατικά διαπεριφερειακά έργα. 
•Ευχέρεια στον προφορικό και γραπτό λόγο. 
•Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office.

Προαιρετικά προσόντα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος Μ.Β.Α., Msc. 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
•Δίπλωμα οδήγησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
βιογραφικά σημειώματα στην ακόλουθη διεύθυνση 
(θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια): NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. 
Για τη Θεσσαλονίκη: Κανελλοπούλου 15, Κηφισιά 54 
248, fax: 2310 434130, e-mail: Kaplanis@noisisdev.
gr, υπόψη κ. Αντώνη Καπλάνη (απαραίτητη η αναγραφή 
του κωδικού θέσης: Π.Α.Θ.).

 
Υπάλληλος Γραφείου

Για τη Λέρο πλήρους και μόνιμης απασχόλησης.

•Άριστη γνώση Γαλλικής και Ελληνικής γλώσσας. 
•Επιθυμητή η Αγγλική γλώσσα σε καλό επίπεδο 
•Βασικές γνώσεις Η/Υ (Windows XP και νεότερο 
Word, Excel, Outlook) 
•Άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας 
•Οι άντρες να έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική 
τους θητεία.

Οι ενδιαφερόμενοι /ες να στείλουν βιογραφικό 
σημείωμα στο e-mail: cv@lerosmarina.gr με θέμα: 
cv for office staff.

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

Υπάλληλο Γραφείου 
Νέα για το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία σε τμήμα εξυπηρέτησης πελατών 
•ευχέρεια σε τηλεφωνική επικοινωνία 

•ηλικία έως 27 ετών 
•καλή γνώση Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ 
•κάτοικος γύρω περιοχών 
•κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινήτου

Θα εκτιμηθούν επιπλέον: 
•εμπειρία σε πωλήσεις 
•γνώση χειρισμού προγραμμάτων ERP & CRM

Παρέχονται: 
•βασικός μισθός 
•εταιρικό τηλέφωνο 
•ευχάριστο κλίμα εργασίας 
•συνεχής εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
katerina@clspack.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους της Ελλάδος στον 
κλάδο των υαλοπινάκων (κύκλος εργασιών 10 εκ. ευρώ 
- 100 άτομα προσωπικό),  με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητεί:

Γραμματεία 
(κωδ. 26392/15) 

Αρμοδιότητες: 
•Χειρισμός τηλεφωνικού κέντρου 
•Συντονισμός ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 
•Γραμματεία διοίκησης 
•Δημιουργία και αποστολή προσφορών 
•Τήρηση αρχείου προσφορών και πωλήσεων 

Προσόντα: 
•Πτυχίο γραμματείας διοίκησης ή αντίστοιχης  
ειδικότητας 
•Τουλάχιστον 5 έτη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση MS Office 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας 

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

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

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν 
βιογραφικό με επισυναπτόμενη φωτογραφία στο 
e-mail: hr@cosmoshellas.com 

Η ACTIONLINE ζητά για άμεση πρόσληψη στην Αθήνα:

Γραμματέα Διεύθυνσης 
Διαφημιστικής Εταιρείας

Απαιτούνται τουλάχιστον 2-3 χρόνια επιτυχημένης 
προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση, ικανότητα διαχεί-
ρισης υψηλών απαιτήσεων, συνέπεια, αξιοπιστία και 
διάθεση για δουλειά.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία στο χώρο των media, πολύ καλή γνώση 
των ψηφιακών μέσων(DIGITAL MEDIA) 
•Πτυχίο ανώτερης σχολής 
•Άριστη γνώση H/Y και MS Office  
•Άριστη γνώση Αγγλικών για προφορική  
και γραπτή επικοινωνία  
•Συντονισμός και συστηματική παρακολούθηση 
εξέλιξης εργασιών (follow-up)  
•Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων  
•Εχέμυθη, οργανωτική, συνεπής, συστηματική  
με επαγγελματική εμφάνιση και ευπαρουσίαστη 
•Ηλικία έως 32 ετών

Μετά την αξιολόγηση όλων των βιογραφικών ση-
μειωμάτων η Actionline θα επικοινωνήσει μόνο με 
τις υποψήφιες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της θέσης, προκειμένου να οριστεί συνάντηση για 
συνέντευξη. Αποστολή βιογραφικού σημειώματος 
με φωτογραφία στο e-mail: info@actionline.gr, fax 
210-3637544 σημειώνοντας τον κωδ: ACT-SEC-1015.

 
Ανώνυμη εταιρία ζητεί για άμεση πρόσληψη:

Γραμματέα - Αθήνα
Προσόντα: 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Επιθυμητή γνώση Αγγλικών 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία

Προσφέρονται: 
•Μισθός και ΙΚΑ 

•Πλήρης απασχόληση 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών με ΚΩΔ: Γραμ37,  
στο e-mail: isoilemes@skywalker.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Μεγάλος όμιλος εταιριών στο αντικείμενο των υπη-
ρεσιών με 40 χρόνια παρουσίας στην Ελληνική αγορά 
και παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο της 
διεύρυνσής του στο Ηράκλειο Κρήτης, επιθυμεί να 
προσλάβει:

Διευθυντή Παραρτήματος

Ο ιδανικός υποψήφιος, θα πρέπει να είναι: 
•Ηλικίας έως 40 ετών 
•Απόφοιτος ΑΕΙ κατά προτίμηση θετικών επιστημών 
•Γνώστης Αγγλικών και Η/Υ 
•Μόνιμος κάτοικος Κρήτης 
•Επιπλέον θα πρέπει να έχει διοικητικές  
και οργανωτικές ικανότητες και ικανότητα  
διαχείρισης ομάδων/κρίσεων. Μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών καθώς και προϋπηρεσία στο χώρο 
των υπηρεσιών, θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν.

Προσφέρονται, μισθός αναλόγως προσόντων και προο-
πτικές εξέλιξης σε ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν το βιογρα-
φικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cvathens@
outlook.com

Φοιτητές Marketing

Για άμεση συνεργασία με ιστοσελίδα αθλητικού 
περιεχομένου

•Καθήκοντα: marketing, διαφημιστική προώθηση, 
ανάληψη χορηγικής επικοινωνίας.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: jobs@sportsonair.
gr, τηλ. 6944 993661.

Social Media Specialist

Location: Glyfada

At HPD Innovation Lab we are promoting a culture 
of innovation and deliver amazing results through 
teamwork, always being customer-centric.

We are now looking to expand our communications 
team with a social media specialist. Our new member 
will be responsible for developing, optimizing, and 
nurturing the social media channels, to advance business 
goals. This role will be responsible for building and 
managing a social marketing program that support 
the organisation’s brands, drives awareness and 
ultimately helps generate demand for our services.

The Role & responsibilities: 
•Work with marketing team to define  
and coordinate all aspects of the social media 
marketing roadmap 
•Build and execute social media strategy through 
competitive research, platform determination, 
benchmarking, messaging and audience 
identification 
•Build, attract and develop an interactive virtual 
communications network for prospects, client 
and channels with engaging, relevant, and varied 
content across social media channels 
•Define and achieve superior prospect, channel 
and customer engagement and intimacy to drive 
website traffic and leads (sales and revenue) 
•Leverage data and analytics to drive marketing 
insights to contribute to initiatives and programs 
that deliver the highest impact 
•Leverage competitive intelligence and social 
market trends to help differentiate our brands, 
create differentiators in social market, and drive 
communications that engage prospects, clients 
and channels in a compelling way consistent with 
the Organisation’s values and goals 
•Generate, edit, publish and share daily content 
(original text, images, video or HTML) that builds 
meaningful connections 
•Set up and optimize company pages within each 
platform to increase the visibility of company’s 
social content 
•Moderate all user-generated content in line with 
the organisation’s values 
•Continuously improve by capturing and analyzing 
the appropriate social data/metrics, insights and 
best practices, and then acting on the information 
•Work across all areas of marketing to ensure 
effective social media integration and leverage  
of key internal and external programs and activities

Experience & skills: 
•3+ years developing and managing multiple 
digital/social media communities, programs,  
and campaigns across various social media 
platforms 
•Excellent consulting, writing, editing (photo/
video/text), presentation and communication skills 
in English 
•Strong knowledge of analytics tools, web design, 
web development, CRO and SEO 
•Knowledge of online marketing and good 
understanding of major marketing channels 
•Experience testing and analyzing social media 
initiatives to maximize performance and ensure 
the bottom-line results. 
•Understands best practices and stays  
on top of industry trends 
•Proven results and demonstrated experience  
in social media and content marketing; 
A reputation for innovation and «out of the box» 
thinking.

Personal characteristics and Skills: 
•Proactively building, developing and maintaining 
strong working relationships with various internal 
departments, business partners, suppliers, 
regulatory and government bodies, to ensure 
successful execution of social media initiatives 
•Proficiency in the principles, concepts, practices, 
techniques and tools in the areas of marketing, 
communications, journalism, and program 
management; 
•Demonstrated ability to be highly creative  
and innovative; 
•Excellent interpersonal skills, highly 
collaborative in nature; 
•Excellent time management and multi-tasking 
skills; 
•Excellent written and verbal communication 
skills in English combined with skills in visual 
design and multi-media 
•Proficiency in managing multiple competing 
priorities simultaneously 
•Becoming knowledgeable about HPD Innovation 
•Lab business is essential to success

HPD Innovation Lab is an equal opportunity employer.

Send your CV to the following e-mail: hrmanagement@
hpdlaboratory.com

Η Alfa-Beta Roto, θυγατρική του Ευρωπαϊκού ομίλου 
Schur Flexibles, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο 
της εύκαμπτης συσκευασίας, επιθυμεί να καλύψει την 
εξής θέση:

Βοηθός Ποιοτικού Ελέγχου

Περιοχή εργασίας: ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής

Περιγραφή θέσης: Η θέση αφορά τη στελέχωση 
του τμήματος του ποιοτικού ελέγχου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ θετικής κατεύθυνσης 
•Εργαστηριακή εμπειρία  
•Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Δυνατότητα απασχόλησης σε βάρδιες

Όσοι/όσες ενδιαφέρονται να καλύψουν τη θέση 
παρακαλώ να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους 
στο e-mail: stebilis@alfabetaroto.com

 
Integrated Scientific Solutions (InSciSol) is a 
company which offers a full range of highly specialized 
consultancy services around drug development and 
regulatory affairs. InSciSol is looking to recruit an:

Officer for the Department 
of Regulatory Affairs Consultancy

The ideal candidates for the position should: 
•hold a Life Science Bachelor’s degree or higher 
•be fluent in English 
•have excellent research and communication 
skills 
•have excellent computer skills

Send your CV to the following e-mail: hr@inscisol.com

International rescue committee is recruiting:

Environmental Health Manager

Location: Mytilene - Lesvos Island

The emergency environmental health manager (EHM) 
is responsible for leading IRC’s emergency WASH 
response for the refugee influx in Mytilini. The EH 
manager will have responsibility for program design, 

Αγγελίες εργασίας
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implementation, quality assurance, monitoring, staff 
supervision, coordination with other partners and 
reporting for WASH activities carried out during the 
emergency. The EH manager will ensure the consistency, 
quality, efficiency, and accountability of WASH activities 
implemented across the program area of intervention.

Major responsibilities: 
•Conduct WASH assessments, site assessments 
and liaise with local authorities and beneficiaries 
on WASH needs. 
•Will design site level WASH facilities  
and responses. Prepare technical specifications 
such as statement of work/terms of reference  
and design documents. 
•Assist in the preparation of contracts and service 
agreements 
•Supervise EH Officer and Hygiene Promotion 
Officers / assistants. 
•Supervise/manage the day-to-day WASH 
activities in the different sites: Sanitation  
(latrines and waste management), Water supply 
and Hygiene promotion. 
•Ensure supervision of the ongoing construction 
works and insure that the quality is up  
to standards and delivery dates are respected  
as well as budget. 
•The EH Manager will instigates systems  
and mechanisms to ensure that the construction 
and operation and maintenance of infrastructure 
is to the agreed and appropriate final deliverable 
quality or quantity. 
•The EH manager will ensure that the 
procurement departments of IRC are furnished 
with appropriate documents. 
•In collaboration with program staff, provide 
guidance and technical oversight to implementing 
partners and other collaborating agencies  
to ensure 
that lessons of sound practice are documented 
and disseminated. 
•Ensure that basic standards of water supply 
and sanitation are maintained with all target 
beneficiaries including the appropriate use  
of SPHERE standards and other internationally 
recognized standard sets.

Job requirements: 
•Minimum 6 years WASH management experience. 
•Degree in civil engineering/water/environmental 
and sanitation, or experience to match 
•Demonstrated experience with an array  
of leadership managing issues and solutions, 
related to construction and water and sanitation. 
•Strong leadership, coordination and 
interpersonal skills, including demonstrated 
success leading the work of culturally diverse teams. 
•Demonstrated knowledge on various Greek 
environmental, hygiene and sanitation policy, 
standards, sphere standard guidelines etc. 
•Demonstrated ability with project grants 
management, including project design, budget 
preparation, expenditure tracking, monitoring  
and evaluation, reporting, etc. language

Skills: 
•Fluent in English and Greek 
•All applications should include a copy of your CV, 
copies of relevant qualifications and certificates 
•Full contact details must be given.

Please indicate the title in your application. The 
applications should be submitted before 30th of 
October 2015 to IRC to the following e-mail: Elissar.
Abboud@rescue.org

Ο όμιλος Πλαστικά Θράκης αναζητά να προσλάβει 
ένα άτομο για την κάλυψη της θέσης του:

Τεχνικού Διευθυντή

Η θέση υπάγεται στo διευθυντή εργοστασίου της εταιρείας 
Πλαστικά Θράκης Pack ABEE με έδρα τα Ιωάννινα.

Μεταξύ των καθηκόντων της θέσης  
περιλαμβάνονται: 
•Οργάνωση προληπτικής / προβλεπτικής  
συντήρησης 
•Οργάνωση αποθήκης ανταλλακτικών 
•Διοίκηση προσωπικού 
•Σύνταξη & παρακολούθηση προϋπολογισμού  
δαπανών συντήρησης 
•Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού 
•Δημιουργία ομάδας 
•Συνεχή βελτίωση των δεικτών απόδοσης

O/η ιδανικός/ή υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει 
τα εξής προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης 
•Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη 
θέση βιομηχανίας 

•Άριστη γνώση Αγγλικής (επιπέδου Proficiency) 
•Άριστη γνώση Excel, Power point (MS Office)  
και χρήσης ERP 
•Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας, 
δημιουργική σκέψη 
•Αναλυτικές και οργανωτικές ικανότητες,  
υπευθυνότητα, έμφαση στο αποτέλεσμα

Ο όμιλος προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, 
εξαιρετικές συνθήκες εργασίας και ευκαιρίες για εκπαίδευση 
και ανάπτυξη σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: career@
thraceplastics.gr με κωδικό PRD001.

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

Βοηθό Λογιστή

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Γνώση λογιστικού συστήματος Data 
Communication 
•Κάτοχος μηχανής

Προσφέρονται: 
•Διαμονή 
•Διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές

Συστάσεις απαραίτητες. Φωτογραφία απαραίτητη. 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: eliasuites@
hotmail.com

Η λογιστική εταιρεία ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΑΕ ζητεί να απασχολήσει επαγγελματία:

Λογιστή-στρια - Αθήνα 

Για τη θέση απαιτούνται: 
•Πτυχίο ΑΕΙ λογιστικής κατεύθυνσης 
•Προϋπηρεσία σε οργανωμένο λογιστήριο 2-3 έτη 
•Ικανοποιητική γνώση ΕΓΛΣ, ΚΦΑΣ, ΚΒΣ  
και βασικές αρχές μισθοδοσίας 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  
Θα εκτιμηθεί ως πρόσθετο προσόν η γνώση  
και δεύτερης γλώσσας.

Θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι με δυναμική προσωπι-
κότητα, ικανότητα προσαρμογής και συνεργασίας ως 
μέλη ομάδας επαγγελματιών -συνεργατών, συνέπεια 
στην τήρηση προθεσμιών και ικανότητα διεκπεραίωσης 
αποτελεσμάτων σε πιεστικό, απαιτητικό περιβάλλον.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@
sbs4u.com ή να το αποστείλουν στο fax: 210 9246336.

Βοηθός Λογιστή - Θεσσαλονίκη

Ζητείται κοπέλα, απόφοιτη οικονομικής σχολής, με 
γνώσεις λογιστικής καθώς και προϋπηρεσία σε λογι-
στικό γραφείο, γνώσεις Αγγλικών και ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, για πλήρη απασχόληση.

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Financial Controller 

(Ref FC10.15)

Η θέση: Ο πελάτης μας είναι μεγάλος όμιλος εμπορικών 
επιχειρήσεων, με ηγετική 25 έτη παρουσία στην αγορά, 
διεθνή δραστηριότητα στο χώρο της παραγωγής και 
εμπορίας τροφίμων, ποτών και συναφούς εξοπλισμού, 
με κύκλο εργασιών άνω των 60εκ€. Με στόχους την 
ενίσχυση της οργάνωσής της και την ανάπτυξή της 
στις αγορές που δραστηριοποιείται, αναζητά Financial 
Controller για την έδρα της στη ΒΙ.ΠΕ. Παιανίας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή αναγνωρισμένου ισότιμου  
αλλοδαπού ιδρύματος, οικονομικής κατεύθυνσης. 
•Εμπειρία πάνω από 3 έτη ως λογιστής - financial 
controller σε εμπορική εταιρεία. 
•Εμπειρία και συμμετοχή στην σύνταξη  
οικονομικών καταστάσεων. 
•Άριστη γνώση φορολογικών, λογιστικών  
θεμάτων και νομοθεσίας (ΕΓΛΣ, Κ.Φ.Α.Σ, ΦΠΑ, 
φορολογία εισοδήματος, αποθήκη, αναλυτική  
λογιστική). 
•Άριστη γνώση οικονομικού προγραμματισμού 
(budgeting) & Reporting. 
•Πολύ καλή γνώση ευρέως διαδεδομένων  
ERP συστημάτων 
•Πολύ καλή γνώση MS Office. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών.

Η εταιρεία προσφέρει: Η εταιρεία διαθέτει σύγχρονες 
εγκαταστάσεις, που χαρακτηρίζονται από καινοτόμο 

και μοντέρνο περιβάλλον εργασίας και διέπεται από 
υψηλές αξίες και σεβασμό στο άτομο και το κοινω-
νικό σύνολο.

Η παραπάνω θέση εργασίας παρέχει ένα ανταγωνιστι-
κό πακέτο αποδοχών, πρόσθετη ιατροφαρμακευτική 
ασφάλιση και εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης συμ-
βάλλοντας στους στόχους της εταιρείας, στα πλαίσια 
μιας αναπτυξιακής πορείας.

Εάν βρίσκετε τη θέση ενδιαφέρουσα, και συγκεντρώνετε 
τα παραπάνω προσόντα, περιμένουμε το βιογραφικό 
σας, με αναφορά του κωδικού της θέσης (FC10.15), 
στο e-mail: cv@futuretrend.gr

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

Υπεύθυνο Τμήματος 
Cost Control (Code: CC)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης σχολής οικονομικής 
κατεύθυνσης 
•Τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση, απαραίτητη σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων  
και σε μεγάλες τουριστικές μονάδες 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών  
και εφαρμογών γραφείου  
•Άριστη γνώση SAP 
•Άριστη γνώση Αγγλικών

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.

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους της Ελλάδος 
στον κλάδο των υαλοπινάκων (κύκλος εργασιών 
10 εκ. ευρώ - 100 άτομα προσωπικό),  με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη, ζητεί:

Γραφίστα - Graphic Designer 
(κωδ. 26390/15)

Αρμοδιότητες: 
•Σχεδιασμός καταλόγων προϊόντων εταιρίας 
•Σχεδιασμός προωθητικού υλικού εταιρίας 
•Σχεδιασμός προσφορών 
•Σχεδιασμός φωτορεαλιστικής απεικόνισης  
προϊόντων (3D)

Προσόντα: 
•Πτυχίο γραφιστικής 
•Τουλάχιστον 3 έτη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση προγραμμάτων Archicad, 3D Studio 
Max, Illustration, Photoshop, In Design, Corel Draw 
•Άριστη γνώση Excel, Word, Power Point, Pdf. 
•Δυνατότητα επεξεργασίας αρχείων dxf & 
AutoCAD και μετατροπής τους στα γραφιστικά  
προγράμματα. 
•Αγγλικά επιπέδου Proficiency 

Επιθυμητά προσόντα:  
•Προγράμματα επεξεργασίας ήχου & video - 
Premiere, Soundbouth  
•Προγράμματα συγγραφής πολυμεσικών  
εφαρμογών - Director, DVD Architect

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

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

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν 
βιογραφικό με επισυναπτόμενη φωτογραφία στο 
e-mail: hr@cosmoshellas.com

Το Prestige Τέλης Κίκερης ζητά:

Γραφίστα - Αθήνα
Με: 
•άριστη γνώση υπολογιστή 
•internet 
•άριστη χρήση της επικοινωνίας

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
prestige.argy@hotmail.com

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Η Rainbow Waters®, No1 εταιρία ψυκτών & οικιακών 
φίλτρων νερού στην Ελλάδα, ζητά για άμεση πρόσληψη:

Υπάλληλο Εξυπηρέτησης Πελατών

Περιγραφή καθηκόντων: 
•Λήψη και καταχώριση παραγγελιών 
•Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών  
(εισερχόμενες / εξερχόμενες κλήσεις) 
•Διαχείριση προβλημάτων / παραπόνων πελατών

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια σχετική προϋπηρεσία 
•Πτυχίο ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής 
•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ: Microsoft Office,  
επιθυμητή γνώση ERP (Microsoft Navision) 
•Ικανότητα εργασίας υπό πίεση 
•Άριστες επικοινωνιακές & οργανωτικές  
ικανότητες 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες υποψηφίους)

Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές και bonus βάσει  
απόδοσης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα στον αριθμό fax 210 8003362 
ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@rainbowwaters.gr

Customer Care 
Κωδικός Θέσης: CCATH - Αθήνα

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

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει: 
•Καλή γνώση χειρισμού PC και γνώση Αγγλικών 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε παρόμοια θέση 
•’Έμφαση στην εμπορική διαχείριση / εξυπηρέτηση 
πελατών 
•Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία με πελάτες 
•Δυναμική και οργανωτική προσωπικότητα  
υπεύθυνη της καλής λειτουργίας του τμήματος 
εξυπηρέτησης πελατών 
•Συστάσεις απαραίτητες

Η εταιρία προσφέρει: 
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Μισθό αναλόγως προσόντων 
•Συνεχής off-the-job και on-the-job εκπαίδευση 
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη αγορά 
•Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρία 
•Πενθήμερη εργασία, από 09:30 έως 18:00  
στη Νέα Κηφισιά

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

 
Η ICAP Recruitment Solutions είναι μέρος του ομίλου 
ICAP του μεγαλύτερου ομίλου παροχής υπηρεσιών 
προς επιχειρήσεις στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Εξει-
δικεύεται στην αξιολόγηση και επιλογή αποφοίτων 
και νέων στελεχών για Ελληνικές και πολυεθνικές 
επιχειρήσεις.

Η ICAP Recruitment Solutions για λογαριασμό της 
VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ αναζητά 5 νέα και 
δυναμικά άτομα να καλύψουν τις παρακάτω θέσεις 
εργασίας:

Εκπρόσωποι Τηλεφωνικής 
Εξυπηρέτησης Πελατών 

(Ref.2699) - Αθήνα

O/Η κάτοχος της θέσης θα εργάζεται για λογαριασμό 
της VODAFONE ή συνεργαζόμενης με αυτήν εταιρείας, 
σε κάποια από τις εγκαταστάσεις της VODAFONE στην 
Αθήνα 6 ώρες ημερησίως, και θα είναι υπεύθυνος/η για:
•Την τηλεφωνική υποστήριξη ιδιωτών  
και εταιρικών πελατών, για τα προϊόντα  
και τις υπηρεσίες της εταιρείας 
•Την επίλυση παραπόνων σε πρώτο χρόνο 
•Τη διατήρηση των συνδέσεων των πελατών

Επιθυμητά προσόντα: 
•Απόφοιτος ΙΕΚ ή απόφοιτος λυκείου 
•Άνεση στην προφορική επικοινωνία 
•Εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνική εξυπηρέτηση 
•Ικανότητα ομαδικής εργασίας 
•Πολύ καλή χρήση της Ελληνικής και Αγγλικής 
γλώσσας 
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ, σε περιβάλλον 
Windows (MS Office) 
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
συνέχεια στη σελ. 14

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Συμμετοχή σε πρόγραμμα προμηθειών (bonus) 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών μέσω του link:  
http://goo.gl/2CLrmp

 
Η εταιρία Power Call ζητάει άμεσα για νέο υποκατά-
στημα άτομα που θα εργαστούν στο τμήμα:

Διαχείρισης Εξερχόμενων 
Κλήσεων - Αθήνα

Των μεγαλύτερων τηλεπικοινωνιακών εταιριών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Δυναμικό χαρακτήρα με διάθεση για δουλειά 
•Ευγένεια και ομαδικό πνεύμα 
•Προϋπηρεσία επιθυμητή (όχι απαραίτητη)

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σταθερό μηναίο μισθό με συνέπεια στην καταβολή 
του (ανεξαρτήτως πωλήσεων) 
•Υποχρεωτική ασφάλιση ΙΚΑ 
•Σύμβαση αορίστου χρόνου 
•Extra bonus επί των πωλήσεων 
•Δυνατότητα εξέλιξης

Άνετη πρόσβαση σε ΗΣΑΠ - Τρόλεϊ    - Λεωφορεία

Αποστολή βιoγραφικών με κινητό τηλέφωνο στο 
e-mail: powercall54@gmail.com

 
Πεπειραμένοι Πωλητές 

για το Τμήμα Τηλεφωνικής Προώθησης 
(Κωδικός Θέσης: CC-ΤELE2) 

Περιοχή απασχόλησης: 
•Πλατεία Κάνιγγος

Αντικείμενο απασχόλησης: 
-Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα εργασθούν  
σε εξερχόμενες κλήσεις με αντικείμενο  
την προώθηση υπηρεσιών στα τμήματα: 
•Internet 
•Σταθερής τηλεφωνίας 
•Κινητής τηλεφωνίας

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ευχέρεια στο λόγο 
•Δυναμικό χαρακτήρα 
•Πνεύμα ομαδικότητας 
•Εμπειρία στις πωλήσεις ή προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση θα θεωρηθεί προσόν

Παρέχονται: 
•Μισθός και ασφάλιση 
•Πρόσθετο bonus παραγωγικότητας 
•Διαρκής εκπαίδευση 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ευέλικτο ωράριο, πρωινό - απογευματινό  
(4ώρο ή 6ώρο) 
Αποστολή βιογραφικών αναφέροντας τον κωδικό 
θέσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cv.atoa@hotmail.
com, τηλέφωνο επικοινωνίας: 6979692508, ώρες 
επικοινωνίας αυστηρώς 10:00-14:30.

 
Σύμβουλοι Τηλεφωνικών Πωλήσεων

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

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

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

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Ευχέρεια λόγου 
•Διάθεση για εργασία 
•Συνέπεια 
•Άνεση στην επικοινωνία

Επιθυμητά προσόντα: 
•Διαπραγματευτική ικανότητα 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ

Η εταιρεία μας προσφέρει: 
•Σύμβαση διάρκειας αορίστου χρόνου 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό 
•Πρόσθετα bonus απόδοσης και επίτευξης στόχων 

•Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και όλα τα νόμιμα 
επιδόματα και δώρα 
•Συνέπεια στις πληρωμές 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Συνεχής εκπαίδευση από έμπειρα και ικανά στελέχη 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Πρωινή απασχόληση (4ωρο- 5ωρο-6ωρο-8ωρο) 
•Απογευματινή απασχόληση (4ωρο) 
•Άμεση πρόσβαση σε ηλεκτρικό σταθμό  
(στάση Άνω Πατήσια)

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@sigmaphone.
gr, διεύθυνση: Σπύρου Βασιλειάδου 13, Άνω Πατή-
σια, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 2284600, κινητό: 
6936 000206. 

 
Η εταιρεία STAR MARKETING CENTER ως εξουσι-
οδοτημένος αντιπρόσωπος μεγάλων ομίλων τηλεπι-
κοινωνιών στα πλαίσια της δυναμικής και ραγδαίας 
ανάπτυξής της αναζητά:

Σύμβουλους Τηλεφωνικών 
Πωλήσεων - Ν. Ιωνία

Για πρωινή ή απογευματινή εργασία.

Περιγραφή θέσης: Για τη στελέχωση του τηλεφωνικού 
κέντρου θα έχουν ως αντικείμενο τη διενέργεια εξερ-
χόμενων κλήσεων σε υπάρχον και νέο πελατολόγιο 
με στόχο την πώληση υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Άνεση στην επικοινωνία και προσανατολισμός 
στην εξυπηρέτηση του πελάτη 
•Εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών  
& διαπραγματευτικές ικανότητες

Προσφέρεται: 
•Σταθερός μισθός (πάνω από τα δεδομένα  
της αγοράς) και ασφάλιση. 
•Ανταγωνιστικό πακέτο παροχών bonus 
•Προοπτικές ανάπτυξης καριέρας & εξέλιξης  
σε πιο σύνθετους ρόλους 
•Ευχάριστος χώρος εργασίας, εύκολα  
προσβάσιμος με όλα τα μέσα μεταφοράς  
(πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ Νέας Ιωνία). 
•Ευκαιρίες απασχόλησης ανεξαρτήτως ηλικίας  
& οικογενειακής κατάστασης

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@starmarketingcenter.com

PROMOTION- 
MERCHANDISERS

Merchandisers 
Πωλητές EXVAN

Η DependLtd, δραστηριοποιείται στο χώρο της προ-
ώθησης πωλήσεων και αναζητά merchandisers στις 
περιοχές της Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Λά-
ρισας. Πωλητές EXVAN για την περιοχή της Αττικής.

Προφίλ υποψηφίου merchandiser: 
•Προϋπηρεσία από 1 έτος και άνω 
•Γνώση Η/Υ (Word / Excel / PowerPoint) 
•Άδεια οδήγησης 
•Κάτοχοι ΙΧ αυτοκινήτου 
•Επικοινωνιακές Ικανότητες 
•Περιοχές Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Λάρισας 
Παρέχονται: 
•Μόνιμη θέση εργασίας 
•Πλήρης απασχόληση 
•Σταθερή συνεργασία 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον
Προφίλ υποψηφίου πωλητή EXVAN: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στο EX van 
•Ηλικία έως 50 ετών 
•Γνώση Η/Υ  
•Άδεια οδήγησης 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Περιοχές δραστηριότητας Αττική
Παρέχονται: 
•Μόνιμη θέση εργασίας 
•Πλήρης απασχόληση 
•Σταθερή συνεργασία 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
τα βιογραφικά τους στο e-mail: jobs@depend.gr, 
fax: 210-2582813, κωδ: EXVAN2015, MERCH2015.

 
Η WEST A.E., διαφημιστική εταιρεία με δραστηριότητα 
από το 1994 στο χώρο της προώθησης πωλήσεων και 
με πανελλαδική εμβέλεια συνεργαζόμενη με πολυ-
εθνικές και τοπικές εταιρείες που πιστοποιούν την 
ποιότητα των υπηρεσιών της, αναζητά για την πόλη 
του Ηράκλειου Κρήτης (έδρα):

Merchandiser

Περιγραφή θέσης: Φροντίζει για τον αποτελεσματικό 
ανεφοδιασμό - παρουσίαση και προώθηση προϊόντων 
σε χώρους ευρείας κατανάλωσης προϊόντων, με έδρα 
την πόλη του Ηρακλείου Κρήτης και κάλυψη των λοι-
πών νομών.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ / ΤΕΙ 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Γνώσεις Η/Υ 
•Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας  
& διαπραγμάτευσης 
•Ομαδικότητα 
•Γνώσεις τεχνικών παρουσίασης προϊόντων 
•Καινοτομικό τρόπο σκέψης 
•2 χρόνια προϋπηρεσία στις πωλήσεις  
ή merchandising σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άντρες υποψήφιους

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής  
ανάπτυξης 
•Φιλικό, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον  
εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, να στείλουν το βιογραφικό 
τους με επισυναπτόμενη φωτογραφία προσώπου, 
με την ένδειξη Mercfmcg, στην ηλεκτρονική δ/νση: 
cvb@westsa.gr. Βιογραφικά που δεν ανταποκρίνονται 
στην απαιτούμενα προσόντα, δε θα ληφθούν υπόψη.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Πωλητής-τρια / Ταμίας 

(Μερική Απασχόληση, Ορισμένου Χρόνου) 
στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου

Στο χώρο του εμπορίου κάθε μέρα είναι μια νέα πρό-
κληση. Ιδιαίτερα στη Lidl, είμαστε ευχαριστημένοι μόνο 
όταν και οι πελάτες μας είναι ευχαριστημένοι. Για το 
λόγο αυτό αναζητάμε αξιόπιστους συνεργάτες, τους 
οποίους θα προετοιμάσουμε με τον καλύτερο τρόπο 
για τις απαιτήσεις του κλάδου μας.

Τα καθήκοντά σας: 
•Αναλαμβάνετε ποικίλες εργασίες στο κατάστημα, 
όπως τη λειτουργία του ταμείου, τον ανεφοδιασμό 
των ραφιών, την τακτοποίηση της αποθήκης  
και την προετοιμασία των απογραφών 
•Φροντίζετε για την εξυπηρέτηση των πελατών  
και ασχολείστε με τη διάταξη και παρουσίαση  
των εμπορευμάτων, την εφαρμογή  
των κανονισμών υγιεινής και την καθαριότητα 
•Εργάζεστε με μερική απασχόληση,  
αναλαμβάνοντας βάρδιες

Το προφίλ σας: 
•Έχετε ευχάριστη προσωπικότητα και αποτελείτε 
πρότυπο ευγένειας απέναντι στους πελάτες 
•Σας διακρίνουν υπευθυνότητα και αξιοπιστία 
•Σας αρέσει η ομαδική εργασία και οι κοινοί στόχοι 
•Ιδανικά διαθέτετε εμπειρία στο χώρο του εμπορίου

Τι προσφέρουμε: 
•Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο 
περιβάλλον, αναλαμβάνοντας μία ποικιλόμορφη 
εργασία 
•Οι αποδοχές σας ξεκινούν από περίπου 500€  
μικτά μηνιαία, για 4ωρη εργασία 
•Λαμβάνετε επιπρόσθετες παροχές και ιδιωτική 
ιατρική ασφάλιση 
•Μέσα από ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης 4 περίπου 
εβδομάδων, σας παρέχουμε τα απαραίτητα εφόδια 
για τη θέση σας, ώστε να ενσωματωθείτε  
στη φιλοσοφία της εταιρίας μας, ακόμη  
και αν δεν διαθέτετε σχετική εμπειρία.

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λά-
βουμε το βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψετε 
το αρχείο του βιογραφικού σας σε Word ή PDF στα 
ελληνικά. Επισύναψη βιογραφικού online μέσω του 
link: http://goo.gl/ls0IFZ

Υπεύθυνος Καταστήματος Φωτισμού 

Για εργασία πλήρους απασχόλησης για το νεοσύστατο 
κατάστημα Αθηνών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ικανότητες διοίκησης καταστήματος 
•Ικανότητες διαχείρισης ηλεκτρονικού  
καταστήματος 
•Προηγούμενη εμπειρία πωλήσεων λιανικής  
θα εκτιμηθεί αναλόγως 
•Εμπειρία στην αγορά φωτισμού και ηλεκτρολογικού 
υλικού θα εκτιμηθεί αναλόγως 
•Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας 
•Δέσμευση για την υλοποίηση στόχων  
•Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση αγγλικών  
& χειρισμού Η/Υ (Office & Internet) 

•Ικανότητες πωλήσεων, πρωτοβουλίας  
και αποτελεσματικότητας 
•Απαραίτητη η προϋπηρεσία 3 ετών σε ανάλογη θέση

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση φυσικού και ηλεκτρονικού καταστήματος 
•Προετοιμασία και αποστολή παραγγελιών  
•Εξυπηρέτηση πελατών καταστήματος

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

Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Πωλητές / Πωλήτριες 
για το Κατάστημα στo Ηράκλειο Κρήτης 

Κωδικός Θέσης Εργασίας: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
10/2015

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 
στο e-mail: hr@dexim.gr,DEXIM A.E.

Έμπειροι/ες Πωλητές /τριες 
στην Περιοχή Σπατών (Mcarthur Glen)

Αρμοδιότητες: 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•Συντήρηση καταστήματος

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ομαδικότητα 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ευχέρεια επικοινωνίας 
•Αγγλικά 
•Γνώση Η/Υ 
•Προϋπηρεσία στο χώρο της ένδυσης τουλάχιστον 
5 έτη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα βι-
ογραφικά τους, αναφέροντας αν ενδιαφέρονται για 
πλήρη ή μερική απασχόληση. Ε-mail αποστολής 
βιογραφικών: riverwest@edward.gr

Η Randstad Hellas για λογαριασμό εταιρείας πελά-
τη που δραστηριοποιείται στον κλάδο της υπόδησης, 
ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Υπεύθυνους Καταστημάτων

Αρμοδιότητες/responsibilities: 
•Εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας  
του καταστήματος 
•Επίτευξη των οικονομικών στόχων  
του καταστήματος 
•Συντονισμός των εργαζομένων του καταστήματος 
•Εξασφάλιση της ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών 
•Παραγγελίες/ ανεφοδιασμός

Προσόντα/requirements: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) 
ετών σε αντίστοιχη θέση στο χώρο της υπόδησης  
ή ένδυσης 
•Πτυχίο ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης  
θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν 
•Άριστες διοικητικές ικανότητες & προσανατολισμό 
στο αποτέλεσμα 
•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας 
•Δυναμική προσωπικότητα και ευχέρεια  
στην επικοινωνία 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Επιθυμητή γνώση Αγγλικών

Προσφορά/offer: 
•Ανταγωνιστικός σταθερός μισθός 
•Μπόνους επίτευξης στόχων

Πληροφορίες/information: Θα θέλαμε να σας ενημε-
ρώσουμε πως μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων 
των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε 
μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου 
να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. 

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας www.randstad.gr και καταχωρήστε 
το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας.



H εκπαίδευση απόκτησε το δικό της site!

Ήρθε το νέο skywalker education 

Ένα site με όλες τις πληροφορίες που 
χρειά ζεσαι για την εκπαίδευση. Πα-
νεπιστήμια, κολλέγια, μεταπτυχι-
ακά, επαγγελματικά σεμινάρια, 
υποτροφίες είναι μερικά μόνο 
από όσα θα βρεις με ένα κλικ. 
Ανανεω μένο και λειτουργικό, 
αρχές Ιουνίου θα σε περι-
μένει να το εξερευνήσεις: 
skywalker.education

Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Κέντρο Ερευνών

CSAP Professional Post-Graduate Program
www.csap.gr

Επαγγελματική Εσπερίδα
Ανταγωνιστικά Επαγγελματικά Πλεονεκτήματα για Δια-Κριση

Γίνε Πιστοποιημένος Επαγγελματίας

Αθήνα, Παρασκευή 16-10-2015, ώρα 18:30 ακριβώς
Athens Intercontinental Hotel, Αίθουσα Arcade

Σταθμός Μετρό Νέος Κόσμος

Παρουσίαση εκφάνσεων ανταγωνιστικών εργαλείων και προϊόντων 
σημαντικών τομέων της οικονομίας για διάκριση μέσα στην κρίση

Αναδεικνύεται ο ρόλος του Πιστοποιημένου Επαγγελματία
με ISO Πιστοποιήσεις ως Επιχειρηματία  

και ως Στέλεχος Επιχειρήσεων

Επιτόπια και εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονική παρακολούθηση
Θέσεις καθορισμένες εκ των προτέρων

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα της Επαγγελματικής Εσπερίδας  
και για τις υποχρεωτικές εγγραφές στο www.csap. gr
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
συνέχεια στη σελ. 16

Η Randstad αποτελεί μία από της ηγέτιδες εταιρίες 
στον κλάδο παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυνα-
μικού παγκοσμίως με παρουσία στην ελληνική αγορά 
για πάνω από δεκαπέντε έτη.

Η διεθνής μας εμπειρία, σε συνδυασμό με την επιτυχή 
μας παρουσία στην ελληνική αγορά, αποτελούν εγγύηση 
της ποιότητας των υπηρεσιών μας.

Αποστολή βιογραφικών μέσω του link: http://goo.gl/
j8mxdE. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπι-
στευτικές. Ακολουθήστε μας στο: LinkedIn, Facebook, 
Twitter, website: www.randstad.gr

 
Πωλητής-τρια / Ταμίας 

(Μερική Απασχόληση, εκ Περιτροπής) 
στα Φάρσαλα

Στο χώρο του εμπορίου κάθε μέρα είναι μια νέα πρό-
κληση. Ιδιαίτερα στη Lidl, είμαστε ευχαριστημένοι μόνο 
όταν και οι πελάτες μας είναι ευχαριστημένοι. Για το 
λόγο αυτό αναζητάμε αξιόπιστους συνεργάτες, τους 
οποίους θα προετοιμάσουμε με τον καλύτερο τρόπο 
για τις απαιτήσεις του κλάδου μας.

Τα καθήκοντά σας: 
•Αναλαμβάνετε ποικίλες εργασίες στο κατάστημα, 
όπως τη λειτουργία του ταμείου, τον ανεφοδιασμό 
των ραφιών, την τακτοποίηση της αποθήκης  
και την προετοιμασία των απογραφών 
•Φροντίζετε για την εξυπηρέτηση των πελατών  
και ασχολείστε με τη διάταξη και παρουσίαση  
των εμπορευμάτων, την εφαρμογή  
των κανονισμών υγιεινής και την καθαριότητα 
•Εργάζεστε με μερική απασχόληση, αναλαμβάνοντας 
βάρδιες

Το προφίλ σας: 
•Έχετε ευχάριστη προσωπικότητα και αποτελείτε 
πρότυπο ευγένειας απέναντι στους πελάτες 
•Σας διακρίνουν υπευθυνότητα και αξιοπιστία 
•Σας αρέσει η ομαδική εργασία και οι κοινοί στόχοι 
•Ιδανικά διαθέτετε εμπειρία στο χώρο του εμπορίου

Τι προσφέρουμε: 
•Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο 
περιβάλλον, αναλαμβάνοντας μία ποικιλόμορφη 
εργασία 
•Λαμβάνετε επιπρόσθετες παροχές και ιδιωτική 
ιατρική ασφάλιση 
•Οι αποδοχές σας ξεκινούν από περίπου 5,50€ 
μικτά/ώρα 
•Μέσα από ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης 4 περίπου 
εβδομάδων, σας παρέχουμε τα απαραίτητα εφόδια 
για τη θέση σας, ώστε να ενσωματωθείτε στη φιλο-
σοφία της εταιρίας μας, ακόμη και αν δε διαθέτετε 
σχετική εμπειρία

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λά-
βουμε το βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψετε 
το αρχείο του βιογραφικού σας σε Word ή PDF στα 
ελληνικά. Επισύναψη βιογραφικού online μέσω του 
link: http://goo.gl/mgcCsW

 
Η Media Strom ζητεί για τα καταστήματα λιανικής:

Σύμβουλους Πωλήσεων 
(κωδ. 105)

Η εταιρία Media Strom, ηγέτιδα στο χώρο της, ζητά 
να προσλάβει για τα καταστήματα της λιανικής στη 
Θεσσαλονίκη: σύμβουλους πωλήσεων.

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

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος λυκείου ή ΤΕΙ 
•Γνώση Αγγλικής 
•Γνώση Η/Υ 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία στις πωλήσεις 
•Πολύ καλή επικοινωνιακή ικανότητα 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Επαγγελματική παρουσία & ήθος 
•Ηλικία 25 έως 40 ετών

Προσφέρουμε: 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Μισθός & bonus επί των πωλήσεων

Αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα αναφέ-
ροντας τον κωδικό της θέσης (105) στο fax: 210 
3482899, τηλ: 210 3482800, e-mail: personnel@
mediastrom.gr  υπ’ όψιν: διεύθυνσης ανθρώπινου 
δυναμικού. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται εμπιστευ-
τικές και θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά όσοι υπο-
ψήφιοι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

 
Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Πωλητή - Πωλήτρια 
για το Κατάστημα στoν Πειραιά 

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 
στο e-mail: hr@dexim.gr

Πωλήτρια 

Εμφανίσιμη 25 έως 35 ετών από επώνυμο  κατάστημα 
κοσμημάτων στο Κολωνάκι.

•Απαραίτητη προϋπηρεσία στις πωλήσεις,  
καλή γνώση Αγγλικών.  
•Σοβαρές προτάσεις.

Υποχρεωτικό βιογραφικό με φωτογραφία  
στο e-mail: katramth@otenet.gr

Υπεύθυνος/η Καταστήματος και Πωλήτριες 
για Μερική ή Πλήρη Απασχόληση

•Ζητούνται από τη Γαλλική αλυσίδα παιδικών  
ενδυμάτων ORCHESTRA για το κατάστημά  
της στην Κέρκυρα.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@orchestrahellas.
gr,  fax: 210 9887829, αναγράφοντας τον κωδικό KERK-1.

 
Η Βιοκαρπέτ, η κορυφαία Ελληνική εταιρεία παράγωγης 
& εμπορίας χαλιών, φλοκάτης, μοκετών και ειδών 
οικιακής διακόσμησης αναζητά για τα καταστήματά 
της στην Αθήνα:

Πωλητές Καταστημάτων Λιανικής 
(κωδ. SL-ATH)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία - προϋπηρεσία σε καταστήματα πώλησης 
ειδών διακόσμησης σπιτιού, ιδανικά στον τομέα 
χαλιών/μοκετών. Συστάσεις επιθυμητές. 
•Εμφάνιση & επικοινωνιακός χαρακτήρας  
των υποψήφιων. 
•Γνώση της Αγγλικής, χειρισμού Η/Υ, επιθυμητά 
προγράμματος Atlantis. 
•Συνέπεια & εργατικότητα σε όλες  
τις δραστηριότητες του καταστήματος 
•Για τους άνδρες υποψήφιους απαραίτητη  
η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα στην ηλ. διεύθυνση: nea.
kifisia@biokarpet.gr αναφέροντας τον κωδικό θέ-
σης. Θα αξιολογηθούν με προτεραιότητα οι αιτήσεις 
που τηρούν τα απαραίτητα προσόντα.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
IN GROUP, one of the fastest growing human resource 
companies in Greece, certified according to ISO 
9001:2008 for recruitment and selection, is seeking a:

Junior Salesman  
(Larisa) - (HR 23978)

Role:
•You are going to have as responsibilities the public 
relations of pharmacies, the marketing and public 
relations with the pharmacist.

Essential skills/experience: 
•A university degree in economics/marketing/
business administration 
•An MBA would be an asset 
•Demonstrates good interpersonal and excellent 
verbal communication skills to work effectively 
with both internal and build effective external 
customer relationships 
•A working knowledge of MS Office plus use of the 
internet and search engines for research purposes 
•A team player with a can do, positive attitude  
and an appetite to learn and develop new skill 
•Demonstrates drive and determination  
and is keen to progress in to a more senior field 
based sales role

Desirable skills/experience 
•A second language apart from Greek and English 
in a native or near native level will be a plus 

•No terminology in this advert is intended to 
discriminate on the grounds of age, and we 
confirm that we will gladly accept applications 
from persons of any age for this role.

If you believe that you have the above qualifications 
and this opening sounds challenging to you, please 
submit your CV quoting code (HR 23978 ) by e-mail 
to: cv@ingroup.gr, or by fax: 210 8210230.

 
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 λευκών ειδών 
επαγγελματικής χρήσης (HORECA) ενδιαφέρεται 
να προσλάβει:

Eξωτερικό Πωλητή 
Αθήνα

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Εύρεση και ανάπτυξη νέων πελατών. 
•Συνάντηση με υποψήφιους πελάτες και διερεύνηση 
των αναγκών τους. 
•Παρουσίαση επιλογών, σύμφωνα με τις ανάγκες 
των πελατών

Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε εξωτερικές  
πωλήσεις 
•Ηλικία 27 - 45 ετών. 
•Φιλοδοξία, εξωστρέφεια και επιχειρηματική  
νοοτροπία 
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ - Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα 
και διάθεση για δημιουργική εργασία. 
•Προϋπηρεσία στο χώρο HORECA θα θεωρηθεί 
προσόν.

Παροχές: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών. 
•Αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, 
•Διαρκής εξάσκηση σε τεχνικές επικοινωνίας  
και πωλήσεων

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

 
Netscope Solutions ειδικεύεται στη διάθεση και 
υποστήριξη συστημάτων ηλεκτρικών - ηλεκτρονικών 
μετρήσεων και συστημάτων ανάλυσης - διαχείρισης 
δικτύων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής.

Η εταιρεία, για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών 
της στους τομείς των πωλήσεων και της ανάπτυξης 
νέων τομέων αγοράς ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Υπεύθυνο Τομέα Πωλήσεων 
(Account Manager) - Athens 
κωδ.: NS-Account Manager

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν 
τα παρακάτω προσόντα:
•Πτυχίο (ΑΕΙ/ΤΕΙ) με κατεύθυνση στους τομείς  
της ηλεκτρονικής ή/και της ηλεκτρολογίας 
•Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών 
σε πωλήσεις προϊόντων ηλεκτρονικής με προτίμηση 
σε μετρητικά συστήματα 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
(γραπτή & προφορική) 
•Άριστη γνώση στην χρήση εφαρμογών Η/Υ  
(MS Word, Excel, Power Point)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να διαθέτουν: 
•ευχάριστη προσωπικότητα, διάθεση  
για εξυπηρέτηση και ικανότητα καλής επικοινωνίας 
•προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων  
και αποτελεσμάτων 
•ικανότητα εργασίας κάτω από συνθήκες πίεσης 
και αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων

Η Netscope Solutions δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ 
φάσμα σύγχρονων τεχνολογιών και εφαρμογών και 
γι’αυτό προσφέρει συνεχή εκπαίδευση στα στελέχη 
της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
το οποίο περιλαμβάνει μισθό, προμήθειες, bonus και 
μεγάλες ευκαιρίες διάκρισης και σταδιοδρομίας σε ένα 
σύγχρονο, φιλικό και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.

Αποστείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: netscope@netscope.gr, κωδ.: NS-AccountManager. 
Επισκεφθείτε το site μας: www.netscope.gr

Εταιρία στο χώρο του παιδικού υποδήματος αναζητά:

Πωλητή Χονδρικής 
Πώλησης - Αθήνα

•Με δικό του πελατολόγιο.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: dim.goe@gmail.com

Leader εταιρεία στο χώρο της αργυροχρυσοχοΐας  ζητά:

Πωλητή 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πελατοκεντρική αντίληψη 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας  
και διαπραγμάτευσης 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Ηλικία έως 30 ετών 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Προϋπηρεσία επιθυμητή

Προσφέρονται: 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Μισθός και bonus 
•Αυτοκίνητο της εταιρείας

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@princesilvero.
gr. Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θεωρούνται 
άκρως εμπιστευτικά.

Η DRIVE AE, εταιρία εκμισθώσεων αυτοκινήτων, αναζητά:

Άτομα για τη Στελέχωση  
του Τμήματος Πωλήσεων - Θεσσαλονίκη

Δεξιότητες/προσόντα: 
•Επικοινωνιακός χαρακτήρας 
•Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Ικανότητα πώλησης, πρωτοβουλίας  
και αποτελεσματικότητας 
•Προσαρμοστικότητα στο διαφορετικό προϊόν  
και γρήγορη αντίληψη της αγοράς 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ και ΜS Office 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στις πωλήσεις 
και στον χώρο του τουρισμού θα εκτιμηθεί 
•Γνώση των social medias & web marketing 
solutions θα εκτιμηθούν

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση και ανάπτυξη πελατολογίου 
•Αναζήτηση νέων συνεργασιών 
•Συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων  
της αγοράς 
•Συνεχής αναζήτηση νέων τρόπων προώθησης  
του προϊόντος

Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικός μισθός , ασφάλιση bonus  
πωλήσεων 
•Επαγγελματική εξέλιξη και συνεχής εκπαίδευση

Αναμένουμε τα βιογραφικά σας στο e-mail: Info@
drive-hellas.gr ή στο φαξ 2310 478897.

Η My Company Projects www.mycompany.com.gr, 
δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία στο χώρο της δια-
φήμισης, των τηλεπικοινωνιών, της συμβουλευτικής 
και της νέας  τεχνολογίας, στα πλαίσια ανάπτυξης τoυ 
τμήματος πωλήσεων B2B, ζητά να προσλάβει:

Key Account Manager 
for Greek Region

•Τηλεφωνική εξυπηρέτηση υπαρχόντων πελατών 
•Τηλεφωνικές πωλήσεις B2B σε δυνητικούς 
πελάτες 
•Πωλήσεις B2B σε δυνητικούς πελάτες  
με κατ’ ιδίαν συναντήσεις

Έδρα εταιρίας & υποψηφίου: Θεσσαλονίκη-κέντρο

Αρμοδιότητες υποψήφιου: 
•Καθημερινή τηλεφωνική ενημέρωση  
και εξυπηρέτηση νέων και υπαρχόντων πελατών 
•Καθημερινή καθοδήγηση πελατών  
και διαχείριση-διαπραγμάτευση πελατολογίου 
•Τηλεφωνικές πωλήσεις B2B σε κατηγορίες  
πελατολογίου σε όλη την Ελλάδα  
για συγκεκριμένες υπηρεσίες 
•Προώθηση-πώληση προϊόντων & υπηρεσιών  
σε νέο δυνητικό πελατολόγιο 
•Εύρεση & διεύρυνση πελατολογίου (new leads) 
στην χώρα της Ελλάδας 
•Εντοπισμός αναγκών & τηλεφωνική  
διαπραγμάτευση με νέο ή υπάρχοντα πελάτη  
με σκοπό την πώληση

Απαιτούμενα προσόντα υποψηφίου: 
•Άριστη / πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, 
σε επίπεδο καθημερινής επικοινωνίας με πελάτη 
(απαιτείται η πολύ καλή κατανόηση και η ευχέρεια 
στον απλό, καθημερινό, γραπτό και προφορικό λόγο) 
•Εμπειρία στην εξυπηρέτηση και διαχείριση πελάτη 
•Προϋπηρεσία σε προγενέστερο εργασιακό  
περιβάλλον στις B2B πωλήσεις 
•Εμπειρία στην Β2Β πώληση κατ’ ιδίαν σε δυνητικό 
πελατολόγιο 
•Εμπειρία σε προσωπικές ή τηλεφωνικές πωλήσεις 
B2B (όχι telemarketing) 
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
συνέχεια στη σελ. 18

•Πολύ καλές επικοινωνιακές & οργανωτικές 
ικανότητες 
•Απόφοιτοι ΤΕΙ/ΑΕΙ - θα εκτιμηθεί 
•Άνδρες ή γυναίκες, ηλικίας έως 38 ετών 
•Άριστη γνώση MS Office & internet 
•Καλή γνώση & χρήση της Ελληνικής & Αγγλικής 
γλώσσας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες

Προσφέρονται: 
•Σταθερός μηνιαίος μισθός και bonus επίτευξης 
στόχων 
•Άμεση πρόσληψη 
•Ιατρική κάλυψη 
•Εκπαίδευση (τόσο σε πρώτο επίπεδο όσο  
και on-the-job) 
•Ευκαιρίες και προοπτικές σε ένα δυναμικά  
αναπτυσσόμενο περιβάλλον 
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας

Παρακαλούμε να αποστέλλονται αυστηρά μόνο βιο-
γραφικά που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. 
Βιογραφικά που δεν πληρούν τις βασικές προϋποθέ-
σεις δεν θα απαντώνται. Επικοινωνία: My Company, 
τηλ. 2310 231557. E-mail: cv@mycompany.com.gr

Προϊστάμενος Πωλήσεων

Για το τμήμα πωλήσεων μεγάλης ανώνυμης εταιρίας 
με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.

•Με προϋπηρεσία στις πώλησης ηλεκτρικών  
και ηλεκτρονικών ειδών.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
eureshsynergatwn@outlook.com

 
Η D.D.FOOD SUPPLIES S.A., leader στην παραγωγή 
προϊόντων κατεψυγμένης ζύμης, αποκλειστική αντι-
πρόσωπος της Europastry-Fripan, βραβευμένη από τα 
European Business Awards 2014-2015  στον τομέα 
client focus, θα προχωρήσει άμεσα στην πρόσληψη:

2 Πωλητριών - Μαγούλα
Θέση: 
•Ανάπτυξη πωλήσεων προϊόντων κατεψυγμένης 
ζύμης-bake off, στoν χώρο της αρτοποιίας,  
των ξενοδοχείων, των café και της ζαχ/κης.

Προσόντα: 
•Προσωπικότητες υπεύθυνες, επικοινωνιακές, 
ευχάριστες και δυναμικές.

Παροχές: 
•Μισθός και bonus 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας 
•Εκπαίδευση 
•Προοπτική για επαγγελματική εξέλιξη

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο e-mail: 
azografou@donutsduck.gr, Κα Ζωγράφου, D.D.FOOD 
SUPPLIES S.A., Γ. Γεννηματά 93 ,19018 Μαγούλα 
Αττικής, τηλ: 2105751633, 2105751636, website: 
www.donutsduck.com

Η ΜΚΟ Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ αναζητά:

Συντονιστή Προγραμμάτων 
Aθήνα

Για τις κοινωφελείς δράσεις της.

Περιγραφή θέσης: 
•Επίβλεψη της πραγμάτωσης των προγραμμάτων 
της οργάνωσης και συντονισμός  
των δραστηριοτήτων της, 
•Συνεργασία με το λοιπό προσωπικό της οργάνωσης 
σε ημερήσια βάση, ενημέρωση και επίβλεψη  
της εξέλιξης των προγραμμάτων και λήψη  
αποφάσεων για την ομαλή και αποτελεσματική 
εφαρμογή τους, 
•Επίβλεψη της συνεργασίας με το δίκτυο  
των συνεργαζόμενων φορέων, 
•Εβδομαδιαία αναφορά στην επικεφαλής  
της οργάνωσης για την εξέλιξη των προγραμμάτων, 
•Εκπόνηση εκθέσεων προόδου και απολογιστικών 
εκθέσεων για υποβολή σε χορηγούς, 
•Επίβλεψη και συντονισμός της αποστολής  
των οικονομικών στοιχείων στους λογιστές  
της οργάνωσης, 
•Σχεδιασμός του προϋπολογισμού των επιμέρους 
προγραμμάτων και του συνολικού προϋπολογισμού 
και απολογισμού των δράσεων της οργάνωσης, 
σε συνεργασία με το προσωπικό και τη λογιστική 
εταιρεία, 
•Στρατηγικός σχεδιασμός νέων δράσεων, 
•Εντοπισμός και προσέγγιση πιθανών νέων χορηγών, 
επίβλεψη και υλοποίηση σχεδιασμού νέων  
προτάσεων, 
•Εκπροσώπηση της οργάνωσης,  
όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Προσόντα: 
•Δυνατότητα ταξιδιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό,  

•Πτυχίο ΑΕΙ, με αντικείμενο ανθρωπιστικές  
ή οικονομικές σπουδές. Κατοχή μεταπτυχιακού 
τίτλου σπουδών θα θεωρηθεί προσόν, 
•Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση (η προϋπηρεσία στο χώρο της κοινωνίας  
των πολιτών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν) 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Ms Office), 
•Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 
προφορική και γραπτή (επιπλέον γλώσσα  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν), 
•Άριστη διαχείριση χρόνου, προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα και επίτευξη ποιοτικών  
και ποσοτικών στόχων, 
•Ικανότητα λήψης αποφάσεων υπό συνθήκες πίεσης, 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα,  
εχεμύθεια, αποτελεσματική επικοινωνία, μεθοδική 
οργάνωση, ορθότητα και ταχύτητα στην εκτέλεση 
καθηκόντων, 
•Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού 
•Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας ση-
μείωμα στο e-mail: info@missionanthropos.com

 
Συνεργάτης - Υπεύθυνος Ανάπτυξης Δικτύου 

(ημιαπασχόληση) 

Νεοσύστατη εταιρεία παραγωγής χημικών προϊόντων 
νανοτεχνολογίας που επιθυμεί να διεισδύσει σε αγο-
ρές του εξωτερικού αναζητά στέλεχος για ανάπτυξη 
δικτύου B2B στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι αγορές - στόχος είναι: 
•η αγορά των καταστημάτων ειδών υγιεινής, 
•η αγορά των αυτοκινήτων και 
•η αγορά των φωτοβολταϊκών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος Π.Ε/Τ.Ε με γνωστικό αντικείμενο  
διοίκησης επιχειρήσεων/ marketing/ οικονομικά. 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε έναν ή περισσότερους 
από τους προαναφερόμενους κλάδους. 
•Διατήρηση στενών δεσμών με ανθρώπους  
της αγοράς και επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν 
γρήγορα να ανοίγονται δρόμοι συνεργασιών. 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών. 
•Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου. 
•Ευχάριστος χαρακτήρας, ηγετικές και οργανωτικές 
ικανότητες, μεθοδικότητα, όρεξη για δουλειά.

Προσφέρονται: 
•Πολυ-επίπεδη προοπτική συνεργασίας.  
•Δυνατότητα ελαστικού ωραρίου (3 ημέρες  
την εβδομάδα). 
•Βασικός μισθός, ασφάλιση και bonus βάσει στόχων. 
•Κάλυψη εξόδων μετακινήσεων.

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

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

Σύμβουλοι Ακινήτων

Προσφέρονται: 
•Ιδιαιτέρως ικανοποιητικοί όροι συνεργασίας  
και αποδοχών με προμήθεια. 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον. 
•Γραμματειακή υποστήριξη. 
•Οργάνωση για την ανάπτυξη πελατειακής βάσης 
με προοπτικές εξέλιξης. 
•Ευέλικτο ωράριο. 
•Συνεχής καθοδήγηση, εκπαίδευση και επιμόρφωση 
από έμπειρα στελέχη.

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: info@atticahouse.gr

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η εταιρία βιοτεχνολογίας Biohellenika, προτίθεται 
να προσλάβει έναν:

Ιατρικό Επισκέπτη 
με έδρα την Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο βιολογίας ή από το χώρο των επιστημών 
υγείας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. 
•Προϋπηρεσία επιθυμητή στο χώρο των πωλήσεων 
ιατρικών προϊόντων 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας 
•Ομαδικό πνεύμα, οργανωτική αντίληψη 
•Γνώσεις Αγγλικών, χρήση Η/Υ 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άντρες) 
•Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου
Άμεση διαθεσιμότητα

Για τις παραπάνω θέσεις, προσφέρεται: εταιρικό 
κινητό, συνεχής εκπαίδευση και ευκαιρίες εξέλιξης.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν τις παραπάνω 
προϋποθέσεις παρακαλούνται να αποστείλουν βιο-

γραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
athens@biohellenika.gr ή στο fax: 210 7790788, 
Biohellenika Α.Ε Αρχελάου 28Α, τ.κ. 11635, Αθήνα. 
Τηλ. επικοινωνίας: 210 7708882.

 
Ανώνυμη εταιρεία φαρμακευτικών  & ιατρικών προ-
ϊόντων ζητεί:

Ιατρικό Επισκέπτη 
(Κωδ. Θες.: Ι.Ε.) με έδρα: Πάτρα

Η/Ο ιδανική/κος υποψήφια/ος πρέπει να: 
•Είναι απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ σχολής κλάδου υγείας 
•Να γνωρίζει καλά την Αγγλική γλώσσα 
•Να έχει γνώσεις στο χειρισμό Η/Υ 
•Να είναι έως 40 ετών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Προϋπηρεσία στο χώρο απαραίτητη (εμπειρία  
με ουρολόγους θα θεωρηθεί προσόν)

Στην/ον κατάλληλη/ο υποψήφια/ο συνεργάτη 
παρέχονται:  
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Βonus 
•Αυτοκίνητο 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ιδιωτική ασφάλιση 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Δυνατότητες εξέλιξης στην εταιρεία

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι που καλύπτουν τα παρα-
πάνω να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα 
στη διεύθυνση: ARITI A.E., Λεωφ. Τατοΐου 52 Αχαρναί 
Τ.Κ. 136 77, fax: 210 6207503 ή e-mail: hr@ariti.gr, 
υπ’όψιν κ. Β. Κ.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 
Day Unit Staff Nurse - Dublin

We are looking for acute nurses for a day unit based in 
a state of the art facility in Dublin. This day unit caters 
for both adults and children so there is a high cross 
over between both for a nurse that is dual qualified.

•The client is offering a relocation package with 
this role.

Please send your CV to the following e-mail: 
fhoulihan@ttmhealthcare.com or contact Fiona 
on 00353 1 297 0422. 

ΙΑΤΡΟΙ
Ιατρός Ακτινολόγος - Αθήνα

Ο όμιλος ιατρικών διαγνωστικών κέντρων «ΒΙΟΤΥΠΟΣ», 
επιθυμεί να προσλάβει ιατρό ακτινολόγο, σε ιατρική 
μονάδα του ομίλου.
•Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να είναι απόφοιτος/η 
ελληνικού πανεπιστημίου ηλικίας μέχρι 40 ετών.
Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία στο e-mail: 
work@biotypos.gr

 
Ιατροί και Ειδικευμένοι Ιατροί

Τοποθεσία: Ηνωμένο Βασίλειο
Η TTM Medical προσφέρει καταπληκτικές ευκαιρίες εργα-
σίας για ιατρούς και ειδικευμένους ιατρούς στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, οι οποίες αφορούν τις εξής ειδικότητες:
•Αναισθησιολογία 
•Ορθοπαιδική 
•Μαιευτική και γυναικολογία 
•Οφθαλμολογία 
•Καρδιολογία 
•Ωτορινολαρυγγολογία 
•Παθολογική ανατομική/αιματολογία 
•Πνευμονολογία 
•Παθολογική ανατομική 
•Οικογενειακή ιατρική 
•Ιατρική επειγόντων περιστατικών 
•Γενική χειρουργική 
•Γενική ιατρική 
•Ψυχιατρική 
•Παιδιατρική και νεογνολογία 
•Ακτινολογία 
•Γηριατρική 
•Ογκολογία
Η εγγραφή στον GMC (γενικό ιατρικό σύλλογο) είναι 
απαραίτητη για αυτές τις θέσεις εργασίας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα τηλεφωνικώς 
ή μέσω email (αιτήσεις μόνο στα Αγγλικά). E-mail: 
ukmedical@ttmhealthcare.com, αρ. τηλεφώνου: +44 
(0)203 5821408. 

Ιατρός Βιοπαθολόγος

Ο όμιλος ιατρικών διαγνωστικών κέντρων «ΒΙΟΤΥ-
ΠΟΣ», επιθυμεί να προσλάβει ιατρό βιοπαθολόγο, 
για την ιατρική μονάδα στο Χαλάνδρι.

•Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να είναι απόφοιτος/η 
ελληνικού πανεπιστημίου ηλικίας μέχρι 40 ετών.

Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία στο e-mail: 
work@biotypos.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΕΛΚΟ - Ο εκπαιδευτικός όμιλος ΚΟ-
ΡΕΛΚΟ δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης 
48 χρόνια. Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης και 
ενδυνάμωσης  του, επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο 
δυναμικό του:

Καθηγητές Πληροφορικής 
Κέντρο Αθήνας

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ πληροφορικής 
•Γνώσεις OpenGL, 3dsMax, Photoshop 
•Διδακτική εμπειρία 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

Βασικές αρμοδιότητες: 
•Καλή γνώση και προετοιμασία για την παράδοση 
της διδακτέας ύλης 
•Οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων 
•Επεξεργασία, διόρθωση και ανάπτυξη  
εκπαιδευτικού υλικού 
•Επικοινωνία με τους σπουδαστές  
και κατανόηση των εκπαιδευτικών  
αναγκών τους. 
•Ευχάριστη προσωπικότητα, οργανωτικότητα  
και προσήλωση στην επίτευξη αποτελεσμάτων

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
βιογραφικό σημείωμα σημειώνοντας τον κωδικό 
θέσης στο εξής e-mail: hr.corelco@gmail.com

ΚαθηγητήςΑγγλικών 

•Με δυνατότητα διδασκαλίας μέχρι και το επίπεδο 
του Lower ζητείται από το φροντιστήριο ΚΕΧΑΓΙΑΣ 
στο Πέραμα του Πειραιά.

Αποστολή βιογραφικών (με συνημμένη φωτογραφία) 
στο e-mail: fme-kex@otenet.gr

 
Το Κέντρο Σπουδών Αρνός με αντικείμενο την on 
line εκπαίδευση ζητά συνεργάτες -καθηγητές για 
μαθήματα και υποστήριξη εργασιών.

Καθηγητές Πληροφορικής 
(κωδ. Θέσης 5203) - Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση του αντικειμένου 
•Εξειδίκευση στα παρακάτω θεματικά πεδία: 
-Λειτουργικά συστήματα 
-Αντικειμενοστρεφείς γλώσσες προγραμματισμού 
(Java) 
•Άριστη χρήση Η/Υ 
•Συνέπεια 
•Αξιοπιστία 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Μεράκι και διάθεση για έρευνα

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

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

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

 
Φιλόλογος (Άντρας) 

•Έως 30 ετών με εμπειρία στην καθημερινή μελέτη 
μαθητών γυμνασίου  ζητείται από το φροντιστήριο 
ΚΕΧΑΓΙΑΣ στο Πέραμα του Πειραιά. 

Προσφέρεται καθημερινή 4ωρη εργασία και ασφάλιση. 

Αποστολή βιογραφικών (με συνημμένη φωτογραφία) 
στο e-mail: fme-kex@otenet.gr

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Η AGROLOGY ABEE που δραστηριοποιείται πετυχη-
μένα εδώ και  35 χρόνια στον κλάδο των γεωργικών 
εφοδίων, αναζητά άμεσα:

Γεωπόνο

Για τη θέση του υπεύθυνου ανάπτυξης προϊόντων,με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη, για να ενισχύσει το δυναμικό της 
στο τεχνικό τμήμα και την  υποστήριξη των προϊόντων 
της στη Ελλάδα και το εξωτερικό.



MTS Incoming SA., international leading incoming agency in Greece with offices on Crete, Rhodos, Kos, 
Chalkidiki, Corfu, Zakynthos, Santorini, Mykonos, is looking to employee good performing persons 
for the following management positions:

Contracting Manager

Cyber Security Analyst 
Athens

About Neurosoft: Neurosoft S.A., a Greek company 
listed on the Italian Stock Exchange, is a leading 
software, networking and information security 
provider in financial, telecommunication, lottery 
& public sectors, providing tools and services to 
increase operating efficiency and security. Our 
company seeks to employ a security analyst to 
join our information security services team. The 
role assumes detection duties on a 24x7x365 
security operations center (SOC). The security 
analyst works with a team to further support the 
monitoring services across multiple customers. 
This may include mitigation of security issues on 
behalf of clients. The security analyst will work 
among a team of skilled professionals to address 
complex problems as needed.

Position responsibilities: 
•Responsible for the detection and analysis 
of network anomalies that should be considered 
events of interest (EOI) 
•Monitors client networks for security events 
and alerts clients to potential (or active) threats, 
intrusions, and/or compromises 
•As needed, escalate, communicate, explain, 
present, demonstrate, or/and document 
the operational impact of a particular event of 
interest in a timely manner to ensure 
the response team can act accordingly. 
 
Required skills and qualifications: 
Academic studies or training in the fields 
of information security, application/software 
development, networking, system administration, 
and/or engineering 
•Experience with enterprise security information 
and event management systems (SIEM) 
•Good understanding of security technologies 
such as firewalls, IDS/IPS, application 
gateways/filters, anti-virus, encryption, mobile 
security, asset discovery, identity authentication 
management, and access control 
•Moderate knowledge of current threat 
landscape (threat actors, APT, cyber-crime, etc) 
•Prior security analysis experience 

•Strong understanding of networking 
and associated protocols 
•Critical thinking and attention to detail 
•High ability to understand complex issues 
quickly, apply knowledge to effectively analyze 
business/IT risks and controls and clearly report 
the findings 
•Ability to work independently with minimum 
supervision 
•Ability to work with highly confidential 
information 
•Fluent Greek & English language with 
excellent ability in technical and business 
writing. 
 
Preferred skills and qualifications: 
•A university level degree (postgraduate 
is a plus) in a relevant technical field (computer 
science, mathematics or comparable) 
IBM QRadar experience is highly desirable 
•Certifications will be considered a plus 
(e.g. CEH, GCIA, CISSP) 
•Experience in analyzing security logs 
generated by IDS/IPS, firewalls, anti-virus, 
and/or other security logging sources 
•Understanding or ability to learn software 
programming with scripting languages such 
as Python, Ruby, Perl, and shells are preferred. 
 
We offer: 
•Competitive compensation & benefits package 
•Leading-edge technology 
•Continuous training 
•Stable and enjoyable working environment 
•A lot of hacking!

If you are willing to learn new technologies you 
must work well both independently and within a 
team, being detail and process oriented. If you want 
to make a difference and work with a top-rated 
team of talented individuals, come and join us. 
We offer a friendly, diverse work environment and 
competitive benefits package.

Send your CV to the following e-mail: 
info@neurosoft.gr

Customer Value Management Analyst 
Code: CVM 001 - Location: Athens

Αλυσίδα αγγλικών καταστημάτων ένδυσης ζητά:

Υπάλληλο Λογιστηρίου
Για τα κεντρικά της εταιρίας στην Αθήνα (Αργυρούπολη). 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ / ΙΕΚ δημοσίου 
•Εξοικείωση στη χρήση υπολογιστών και καλή γνώση Excel 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Ηλικία μέχρι 30 ετών 
•Προϋπηρεσία σε μηχανογραφημένο λογιστήριο και πτυχίο ECDL επιθυμητά 
•Οργανωτικό άτομο με ισχυρή αίσθηση ευθύνης και δυνατότητα διαχείρισης του χρόνου του 
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες για τους άνδρες υποψηφίους 
•Στα καθήκοντα του υποψηφίου περιλαμβάνεται η εκτέλεση αναλύσεων και αναφορών 
•Οι εξωτερικές εργασίες (ασφαλιστικοί οργανισμοί, ΔΟΥ) είναι περιορισμένες

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων: FashionLink A.E: Λεωφ. Κύπρου 6, 164 52 Αργυρούπολη, 
Αθήνα, e-mail: etsirtsikou@fashionlink.gr, fax: 210 9935417.

Main tasks: 
•Develop & execute appropriate 
analytic procedures to identify 
opportunities & resolve 
problems (data mining through 
IBM Modeller software) 
•Create and maintain statistical 
models and design actionable 
plans based on these findings 
•Design and implement 
Upsell/Cross-Sell campaigns- 
generate campaign lists 
•Create and update 
commercial reports 
•Monitor KPIs, support project 
needs in a timely and efficient 
manner demonstrating a sense 
of urgency, tenacity, 
and commitment to quality 

•Identify and analyse key 
issues through research 
and improve existing processes 
•Interact cross-functionally 
with a wide variety of people 
and teams 
 
Basic requirements: 
•BSc degree in statistics or 
other related discipline. MSc 
in statistics, applied statistics 
or actuarial science will be 
considered a strong asset 
•4 or more years’ experience 
in a relevant position 
•Excellent knowledge of IBM 
Modeller 
•Excellent communication 
and team building skills 

•Advanced knowledge 
of MS Office, mainly MS Excel 
and MS Access, is essential 
•Basic knowledge of SQL 
•Familiarity with other 
databases will be considered 
a plus 
•Excellent command 
of the English language

Candidates wishing to apply must 
forward their CV’s,  quoting the 
position code to this e-mail: jo@
wind.gr, WINDHELLASS.A.,66 
Kifissias Ave., 151 25 Maroussi, 
Athens. Fax: +30 210 6106504. 
All applications will be treated in 
strict confidence. Candidates who 
meet the position requirements 
will be contacted via phone.

•Position is referred to high importance management team. 
•Contracting manager has to be a person with previous experience in hotel contracting, good 
negotiation skills, availability in travelling and good knowledge of European markets in tourism 
business and tour operating.

Please send your CV to the following address: M.T.S. Incoming S.A. – Att.: Mr Theodoros Milonakis, 
Ethnikis Antistaseos 122, P.O. Box 1930, 71306 Heraklion, e-mail: milonakis@mtsincoming.gr, tel.: 
2810335971, 6976633800. Correspondence will be treated strictly confidential.

Ελληνική εταιρεία ενδυμάτων με δυναμική παρουσία στο χώρο και συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο 
επιθυμεί για τα κεντρικά της γραφεία στη Θεσσαλονίκη:

Marketing-Πωλήσεις

Strategy Manager
Our client is a leading domestic Telecoms, entertainment, media and technology group, with long-
standing presence in the subject marketplace. Due to its current transformation, the company is seeking 
a talented individual, who has already gained previous consulting experience and is keen on working 
within a team of dedicated strategy practitioners (analysts), to join their strategic planning division, 
as strategy manager.

Working as a part of this dedicated strategy planning division and reporting to strategy director, the 
role offers the opportunity to provide strategic advice to BoD and C-level management and support 
businesses in decision making by developing models and creating market leading solutions.

Responsibilities: 
•Work with directors to lead and deliver market entry, growth strategy, M&A and operating model 
assignments 
•Define and lead problem solving based upon data analysis 
•Scope, plan and manage the execution of client deliverables 
•Manage analysts and internal resources on client facing activities and internal initiatives 
•Develop analytical techniques, technical skills and solutions to complex problems 
•Build and maintain client relationships 
•Effectively communicate work progress both internally and externally in a timely manner 
and positive attitude 
•Develop rapport and solid working relationships with senior clients, management, colleagues, 
shareholders, business partners, supervisory authorities and public carriers and with stakeholders 
involved. 
 
Requirements: 
•Strong academics (e.g. undergraduate/ masters degree/ MBA) 
•Significant work experience in the Telecoms, Media & Technology domain such as corporate roles 
and strategy consultancy 
•Strong financial analysis – corporate evaluation – business planning experience 
•Curiosity and desire to learn more on TMT markets 
•Experience in leading project teams and running proposals 
•Ability to make a strong contribution to the creation and delivery of client deliverables 
•Ability of problem solving and analytical skills by researching critical data and information 
•Strong team-work ethic and ability to work intensively as part of small teams 
•Excellent English written and communication skills 
 
Position offers a highly competitive compensation package including company car.

Send your CV to the following e-mail: ps@amrop.gr. Due to the high volume of applications we receive 
for each of our roles we are unable to respond on an individual basis and, therefore, we contact only 
the candidates whose profiles are evaluated from their CVs as qualified for the subject position. Please 
note that if you have not received a response within 72 hours following the submission of your resume, 
it is likely that your application has not been successful on this occasion. 

Περιγραφή θέσης: 
•Διαχείριση παραγγελιών και συνεχής 
υποστήριξη πελατών 
•Δειγματισμός και παρουσίαση προϊόντων 
•Παρακολούθηση της υλοποίησης των ATL 
και BTL ενεργειών, 
•Δημιουργία και υλοποίηση προωθητικών 
ενεργειών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
και παρακολούθηση στατιστικών 
•Διαχείριση των εταιρικών social media 
στις πλατφόρμες των μέσων ενημέρωσης 
 
Προφίλ υποψηφίου: 
•Απόφοιτος/η με κατεύθυνση σπουδών 
στο marketing 

•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 
προφορική και γραπτή (επιπλέον γλώσσα 
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν), 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, προσαρμοστικότητα, 
ομαδικό πνεύμα εργασίας  
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα, 
μεθοδική οργάνωση, άριστη διαχείριση χρόνου, 
ικανότητα, λήψης αποφάσεων υπό συνθήκες 
πίεσης, ιεράρχηση προτεραιοτήτων.

Αποστολή βιογραφικών στο παρακάτω e-mail: 
info@accessfashion.gr. Αποστολή πρόσφατης φωτο- 
γραφίας με το βιογραφικό απαραίτητη.
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Απαιτούμενα προσόντα 
•Γεωπόνος απόφοιτος Α.Ε.Ι. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άμεση διαθεσιμότητα 
•Επαγγελματισμός, υπευθυνότητα, δυναμισμός

Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί 
θετικά.

Η αποστολή βιογραφικών να γίνεται στο e-mail: 
info@agrology.eu 

Dräger is an international leader in the fields of medical 
and safety technology. Its medical division’s product 
range which covers anesthesia workstations, ventilation 
equipment for intensive and home care, emergency and 
mobile ventilation units, warming therapy equipment 
for infants, patient monitoring equipment, IT solutions 
and gas management systems is seeking to appoint 
for its established Greek subsidiary, located in Athens 
(Draeger Hellas A.E.):

Biomedical - Electronic Engineers

The position/s report directly to the biomedical dpt 
manager and includes the following responsibilities:
•Ensure service assistance as directed 
(geographically, by product line, by task, etc.)  
for customer satisfaction and revenue and 
contract development to internal & external 
customers. 
•Performs warranty 
•Performs installation 
•Executes technical corrective actions 
•Performs corrective repairs / maintenance visits 
•Feedback quality situation and issues from field 
to the Service management in his country 
•Tracks installed base accuracy & variances 
•Provides support to sales for replacement / 
special sales programs 
•Provides basic technical training after 
installation 
•Provides support to sales and marketing for 
congresses, exhibitions, demos, workshops, etc. 
•Co-operates with sales engineer service / 
accessories for contract development  
and implementation

The ideal candidate should have: 
•Excellent command of the English language 
•2-3 years at least, experience in the job  
in medical field and it will be an advantage  
if this experience is in the area of medical 
equipments for operating room, ICU etc.

The company offers an attractive remuneration package 
and full training program as well as the opportunity 
to develop in a multinational business environment.

CVs should be submitted in English to the following 
e-mail: demi.martiadi@draeger.com or by fax 210 
2821 214. All applications will be treated in strict 
confidentiality. Only suitable candidates will be 
contacted.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Σχεδιαστής Βιομηχανικού 

Σχεδίου (IND.DSN)

Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού ή απόφοιτος  
τμήματος μηχανικών σχεδίασης προϊόντων  
και συστημάτων του πανεπιστημίου Αιγαίου (Σύρος) 
•Άριστη γνώση AutoCAD 2D & 3D καθώς επίσης 
και ΙΝVENTOR 
•Καλή γνώση Microsoft Office  
(Word-Excel-PowerPoint-Outlook) 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•3ετή εμπειρία σε βιομηχανικό σχεδιασμό  
(μελέτη - σχεδίαση) νέων προϊόντων και ικανότητα 
πρακτικής εφαρμογής 
•Οργανωτικό και ομαδικό πνεύμα, δυνατότητα  
διαχείρισης χρόνου και προγραμματισμού, εχεμύθεια.

Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονο εργασιακό περιβάλ-
λον, συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση, προοπτικές 
εξέλιξης. 

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος, αναγράφοντας 
τον κωδικό της θέσης μέσω e-mail στη διεύθυνση: 
hrmcvs140@gmail.com

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

Σύμβουλο Service - Αθήνα

Για παραλαβή - παράδοση αυτοκινήτου.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστες μηχανικές γνώσεις 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Επαγγελματική συνέπεια και υπευθυνότητα 

•Γνώσεις Η/Υ 
•Ηλικία ως 35 ετών

Προσφέρονται: 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: fotmal@filosidis.gr

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Θέση: Μελετητής
Τόπος: Αθήνα, Αγία Παρασκευή.
Απαραίτητα προσόντα: Ελάχιστη 5ετής προϋπηρεσία σε 
μελετητικό γραφείο Η/Μ και άριστη γνώση αγγλικών - Η/Υ. 
Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα: Εμπειρία επίβλεψης 
Η/Μ έργων ή συμμετοχή στην κατασκευή τους.

Καθήκοντα θέσης: 
•Συμμετοχή στον προκαταρκτικό σχεδιασμό  
των έργων. 
•Υπολογισμός και σχεδίαση βιομηχανικών  
και κτιριακών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
σύμφωνα με διεθνή standard. 
•Προετοιμασία προϋπολογισμών και τευχών  
δημοπράτησης. 
•Συντονισμός και επίβλεψη κατασκευής  
εγκαταστάσεων. 
•Εκπροσώπηση σε συναντήσεις ομάδας έργου. 
•Παρακολούθηση λειτουργίας και διενέργεια  
μετρήσεων. 
•Προετοιμασία διαδικασιών εκπαίδευσης  
και συντήρησης.

Η εταιρεία: Πρωτοπόρος Ελληνική εταιρεία στη σχεδίαση 
και κατασκευή συστημάτων επεξεργασίας νερού και 
συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, με έμφαση σε 
βιομηχανικές εφαρμογές και εφαρμογές μεγάλης κλίμακας. 
H εταιρεία ακολουθώντας έντονη εξαγωγική κατεύθυνση 
αναπτύσσεται δυναμικά αυξάνοντας τα τελευταία 2 έτη 
τους εργαζόμενους της κατά 50%. Πληροφορίες για την 
εταιρεία μας στο website: www.sychem.gr

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται  
περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 
•Κτιριακές & βιομηχανικές Η/Μ εγκαταστάσεις. 
•Μηχανοστάσια HVAC & DHW με χρήση τεχνολογιών 
γεωθερμίας, ανάκτησης θερμότητας  
και θερμικών ηλιακών. 
•Ειδικές Η/Μ εγκαταστάσεις spa και κολυμβητικών 
δεξαμενών. 
•Συστήματα ελέγχου (BMS). 
•Ενεργειακές μελέτες. 
•Αντιδιαβρωτική καθοδική προστασία δοχείων 
νερού, αγωγών και παράκτιων τεχνικών έργων. 
•Συστήματα αφαλάτωσης νερού. 
•Αντλιοστάσια.

Επικοινωνία:
Βιογραφικά στο e-mail: cv@skywalker.gr ή στο φαξ: 
210 6084942 με κωδικό θέσης YF-ES3.

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

Ηλεκτρολόγο Αυτοκινήτων - Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Πολυετή επαγγελματική εμπειρία (κατά προτίμηση 
σε VW-AUDI) 
•Άριστη γνώση σε νέες τεχνολογίες και χρήση 
διαγνωστικού εξοπλισμού 
•Τεχνική εκπαίδευση επαγγελματική συνέπεια  
και υπευθυνότητα

Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: fotmal@filosidi.gr
 

Maintenance (Συντηρητής) 
Full Time - Mykonos

Company description: The Rocabella Mykonos Art 
Hotel & Spa intents to be hopitality heart of the area 
of Agios Stefanos - a small picturesque Mykonina 
village, offering great views to Mykonos town, Delos, 
Syros and the new Mykonos port.

This boutique hotel & spa is a refreshing addition 
to a village sprawling with traditional whitewashed 
structures and intends to put the focus back on the 
outdoors and natural surroundings.

Location: The hotel is located 100 meters from the 
sandy beach of Agios Stefanos and all rooms offer 
inspiring views of the Aegean sea. From the hotel, 
a short drive takes you to the premier attractions 
in Mykonos town such as the famous cocktail bars; 
the folklore museums and the fine dine restaurants.

•The hotel is located in an area of 4000 square 
meters strategically overlooking Mykonos  
and the Mykonos Airport is just 6 kilometers  
away.

You should then send us by using your e-mail.

Your CV and a recent photo of yours to the 
following e-mail: info@rocabellamykonos.com

If you do not have an email address, you can create 
one using a free email service (e.g.: Gmail, Yahoo, 
Hotmail). Upon creating your email account, enter 
your email address and begin the online application 
and registration process.

Upon its receipt we will inform you accordingly. Please 
note that no application will be accepted if you fail 
to send us the required documents (CV, photo). 
Looking forward meeting you in person!

 

Χειριστής Μηχανημάτων 
στη Βιομηχανία -  

Θεσσαλονίκη
Προφίλ θέσης: 
•Μόνιμη εργασία 
•Χειρισμός, εποπτεία και συντήρηση μηχανολογικού 
εξοπλισμού με στόχο την ομαλή και αποδοτική  
λειτουργία του εργοστασίου και την αύξηση  
της παραγωγικότητας.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Απόφοιτος λυκείου. πτυχίο τεχνικού -  
μηχανολογικού ιδρύματος θα εκτιμηθεί ως επιπλέον 
προσόν. 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών  
σε βιομηχανική παραγωγή 
•Εμπειρία στον χειρισμό μηχανημάτων 
•Μηχανολογική αντίληψη 
•Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες, 
εξαήμερη απασχόληση 
•Δίπλωμα χειριστή clark θεωρείται επιπλέον  
προσόν. 
•Εμπειρία στο χώρο της αποθήκης είτε σχετικές 
σπουδές επιθυμητή. 
•Υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα 
•Τυπικότητα και σχολαστικότητα 
•Ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σταθερές αποδοχές 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Υποστήριξη και εκπαίδευση 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: haris.
koukourikos@decoceramica.gr

Συντηρητής - Σαντορίνη

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
•Ευγενική και ευχάριστη προσωπικότητα

Bιογραφικά στο e-mail:  
contact@whitesantorini.gr 

ΟΔΗΓΟΙ
Driver - Mykonos

Company description: The Rocabella Mykonos Art 
Hotel & Spa intents to be hopitality heart of the area 
of Agios Stefanos - a small picturesque Mykonina 
village, offering great views to Mykonos town, Delos, 
Syros and the new Mykonos port.
This boutique hotel & spa is a refreshing addition 
to a village sprawling with traditional whitewashed 
structures and intends to put the focus back on the 
outdoors and natural surroundings.
Location: The hotel is located 100 meters from the 
sandy beach of Agios Stefanos and all rooms offer 
inspiring views of the Aegean sea. From the hotel, 
a short drive takes you to the premier attractions 
in Mykonos Town such as the famous cocktail bars; 
the folklore museums and the fine dine restaurants.
The hotel is located in an area of 4000 square meters
You should then send us by using your email. Your 
CV and a recent photo of yours to the following 
e-mail: info@rocabellamykonos.com
If you do not have an email address, you can create 
one using a free email service (e.g.: Gmail, Yahoo, 
Hotmail). Upon creating your email account, enter 
your email address and begin the online application 
and registration process.
Upon its receipt we will inform you accordingly.
Please note that no application will be accepted 
if you fail to send us the required documents (CV, 
Photo). Looking forward meeting you in person!

Το ξενοδοχείο πολυτελείας Saint John Hotel Villas & 
Spa στον Αγιο Ιωάννη Μυκόνου, ζητά επαγγελματίες 
με ανάλογα προσόντα και εμπειρία για να στελεχώ-
σουν το δυναμικό του ξενοδοχείου και να προσφέρουν 
υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους φιλοξενούμενούς 
μας. Για την για την καλοκαιρινή περίοδο 2016, ζητάμε:

Οδηγούς Δ’ Κατηγορίας 
Ηλεκτρονικό Ταχογράφο

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση και σε ξενοδοχείο  
5 αστέρων 
•Δίπλωμα Δ κατηγορίας 
•Πιστοποίηση Π.Ε.Ι 
•Γνώση Αγγλικών. Δεύτερη ξένη γλώσσα  
θα εκτιμηθεί 
•Ευχάριστη και ευγενική διάθεση απέναντι  
σε πελάτες και συναδέλφους 
•Επικοινωνιακές ικανότητες στην εξυπηρέτηση 
πελατών και στην αποφυγή και αντιμετώπιση  
προβλημάτων

Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως  
προσόντων 
•Διαμονή 
•Διατροφή πρωινό και ένα γεύμα 
•Συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση με προοπτικές 
εξέλιξης

Στοιχεία επικοινωνίας:
•Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία να σταλούν 
στο e-mail: hotelsaintjohn@gmail.com

Driver/Logistics Co-ordinator 
(UK - Cannock based) - Salary £15,000

As one of the UK’s fastest growing resourcing 
businesses, Bespoke Global Recruitment Ltd is looking 
to further strengthen our team here in the UK with the 
addition of a logistics Co-ordinator/driver to work in 
our head office here in UK. The role primarily involves 
supporting the business through planning and carrying 
out various logistic projects across the UK.

Responsibilities include: 
•Assisting in the planning of personnel 
movements within UK. 
•Collecting personnel from major UK airports, 
using various company vehicles. 
•Delivering personnel to accommodation  
and clients throughout the UK. 
•Assisting in maintaining the company’s fleet  
of vehicles. 
•Assisting in maintenance of the company’s own 
properties. 
•Various ad-hoc activities as and when required.

Please note this is definitely not a ‘9 to 5’ role!!

Candidates will have: 
•Driving experience, as extensive driving within 
the UK is required 
•Good English language skill both verbal  
and written. 
•Excellent communication and organisation skills. 
•D1 and B+E licence would be an advantage,  
but not essential

Package includes: 
•Basic salary of £15,000 
•Use of company vehicles 
•Mobile phone 
•Assistance with accommodation 
•20 days holiday, plus bank holidays 
•Opportunities to progress

Please submit your CV in English to the following 
e-mail: cv.gr@blu-global.com with full up to date contact 
details and our consultant will contact you directly.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Η Alfa-Beta Roto, θυγατρική του Ευρωπαϊκού ομίλου 
Schur Flexibles, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο 
της εύκαμπτης συσκευασίας, επιθυμεί να καλύψει την 
εξής θέση:

Βοηθός Ποιοτικού Ελέγχου

Περιοχή εργασίας: ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής

Περιγραφή θέσης: 
•Η θέση αφορά τη στελέχωση του τμήματος  
του ποιοτικού ελέγχου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ θετικής κατεύθυνσης 
•Εργαστηριακή εμπειρία  
•Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Δυνατότητα απασχόλησης σε βάρδιες

Όσοι/όσες ενδιαφέρονται να καλύψουν τη θέση 
παρακαλώ να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους 
στο e-mail: stebilis@alfabetaroto.com



Sales Analyst - Αθήνα

Database Application 
Athens

Real Consulting Integration & 
Operation IT Systems S.A. is 
looking for the best and most 
passionate developers in the 
industry that are searching for 
something to really stretch their 
skills. We need you to join our team 
that implements fascinating world-
class business web applications. 
You will have the opportunity to set 
the foundations of new products 
and watch the seeds you planted 
grow. We are looking for team 
players, willing to join our existing 
development team in Athens.

Requirements: 
•University degree 
in information technology, 
engineering or other related 
field. 
•Experience in database 
application development. 

•Deep knowledge of ANSI SQL. 
•Excellent verbal and written 
communication skills in English. 
•Team spirit and ability to 
collaborate, perform and meet 
deadlines under pressure. 
•Willingness to learn 
and continuously expand 
technical and business skills 
following the latest Microsoft 
and SAP technologies. 
•Completed military 
obligations (where applicable). 
 
Desired skills: 
•C# programming language. 
•ASP.NET MVC. 
•Experience in ERP business 
areas. 
•Understanding of business 
processes (e.g. finance/
accounting, procurement, 
sales, marketing, etc.).

Our offer: 
•Work on innovative 
and complex projects 
for major organizations 
in Greece and abroad 
•A working environment 
that is deeply respectful 
of your individual progression 
in skills and competencies 
•Work in modern environment 
with innovative technologies 
•Competitive compensation 
& benefits package - private 
health care

If you feel passionate about 
delivering results and share our 
client-intimate culture, then do 
not hesitate to send us your CV. 
We look forward to meet you! 
Send your CV to the following 
e-mail: hr@realconsulting.gr

Ο πελάτης μας, εταιρεία με είδη δώρων, επιθυμεί να προσλάβει:

Fashion Designer 
Κωδ: (DS09) - Θεσσαλονίκη

Γραφίστρια/ας – Αθήνα

To γραφείο μας σε συνεργασία με το Ηertfordshire NHS Trust προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες εργασίας σε:

Νοσηλευτές Τ.Ε.Ι /Α.Ε.Ι - Αγγλία
•Θα διεξαχθούν συνεντεύξεις 
μέσω skype σε ημερομηνία 
που θα ανακοινωθεί μέσα 
στον Οκτώβριο. 
•Οι υπηρεσίες μας 
προσφέρονται δωρεάν 
προς τους υποψηφίους. 
•Θέσεις εργασίας με μεγάλες 
δυνατότητες μετεξέλιξης  
και εξειδίκευσης. 
•Μισθός από £21,478 - 
£27,901 (περίπου από 30.000 
έως 39.000 ευρώ) ετησίως 
αναλόγως προυπηρεσίας.

Παρέχεται κάθε δυνατή βοήθεια 
στους νεοπροσλαμβανόμενους 
νοσηλευτές όπως δωρεάν δι-
αμονή για τον πρώτο μήνα και 
£100 επιπλέον βοήθεια για τα 
αεροπορικά εισιτήρια.

Δίνεται η δυνατότητα εργασίας 
και σε νοσηλευτές που δεν έχουν 
ολοκληρώσει ακόμα την διαδι-
κασία απόκτησης PIN Number 
αλλά έχουν συμπληρώσει την 
αίτηση στον ΝMC και διαθέτουν 
PRN number στους οποίους πα-
ρέχουμε κάθε δυνατή βοήθεια για 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Επίσης η συνεχή επιμόρφωση 
των νοσηλευτών μας είναι κάτι 
θεμλιώδες γα τις θέσεις εργασίας 
που προσφέρουμε.

Έχουμε ειδικότητες που δεν παρέ-
χονται συνήθως σε περιφερειακά 
νοσοκομεία συμπεριλαμβανομέ-
νων καρδιολογία, μονάδα τεχνητού 
νεφρού, ρομποτική ουρολογία, 
μονάδα εγκεφαλικών κ.τ.λ- αυτό 
σημαίνει ότι υπάρχουν ευκαιρίες 

εξειδίκευσης σε πολλούς τομείς. 
Είμαστε στην πρώτη τριάδα των 
Trust στην Ανατολική Αγγλία για 
το μέγεθος και τον αριθμό των 
ασθενών που προσφέρουμε νοση-
λεία, έτσι σας δίνεται η δυνατότητα 
να συνεργαστείτε με ένα μεγάλο 
μίγμα ασθενών.

To Hertfordshire είναι ένα εξαιρε-
τικό μέρος για να ζει και να εργά-
ζεται κανείς με εύκολη πρόσβαση 
στο Λονδίνο και το Cambridge. 
Υπάρχουν ισχυρές κοινότητες στις 
πόλεις και μεγάλα σχολεία και μια 
σειρά κατοικιών που διατίθενται 
για διάφορες προϋπολογισμούς

Αποστείλετε βιογραφικά και στοι-
χεία επικοινωνίας στο e-mail: 
zozis@jobsallover.eu, τηλ. 23130 
32690.

Η αρωματοποιία ZONIOU Everlasting Essence αναζητά:

Πωλήτριες (Ημιαπασχόληση) 
για τα Καταστήματά της στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης

Αν διαθέτετε: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Προϋπηρεσία στο χώρο της λιανικής πώλησης τουλάχιστον τριών ετών 
•Άριστη γνώση Αγγλικής 
•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας 
•Άνεση στο χειρισμό Η/Υ 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας, μεθοδικό χαρακτήρα και ομαδικό πνεύμα 
 
Και ενδιαφέρεστε: 
•Να εργαστείτε σ’ ένα σύγχρονο κι ευχάριστο περιβάλλον με αντικείμενο τα αρώματα 
•Να έχετε εκπαίδευση 
•Σταθερό μισθό, ασφάλιση και προοπτική εξέλιξης

Στείλτε μας το βιογραφικό σας στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: info@zoniou.gr 

Ελληνική εταιρία μόδας ζητάει γραφίστρια/α ηλι-
κίας 26-36 ετών με προϋπηρεσία μεγαλύτερη των 
3 ετών σε αντίστοιχη εταιρεία για full time-πλήρη 
απασχόληση.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο γραφιστικής 
•Άριστη γνώση προγραμμάτων (adobe Suite) 
In Design, Abode Photoshop, Illustrator 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών - θα ληφθεί σοβαρά 
υπόψιν ή γνώση μίας επιπλέον γλώσσα 

•Εμπειρία στο χώρο της μόδας και συνεχή έρευνα 
για τις παγκόσμιες τάσεις της μόδας 
•Εμπειρία στο σχεδιασμό τυπωμάτων 
για αξεσουάρ και ρούχα 
•Δημιουργικές ικανότητες και υψηλή αισθητική 
•Παρακαλούμε την αποστολή βιογραφικών που 
πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές, απαραίτητη 
η αποστολή και του portfolio σας.

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
hr.creative2@yahoo.gr

MED SEA HEALTH S.A. is currently recruiting for its new 5* hotel MIRAGGIO THERMAL SPA RESORT 
in Paliouri, Kassandra, Halkidiki, for the following position:

Marina Manager - (Code: MARMGR)
The role: The marina manager 
is responsible for ensuring the 
smooth operation of the 88-berth 
state-of-the-art marina and its 
facilities. 

In specific, the role requires 
to: 
•Adhere to and enforce day 
to day marina operation 
in accordance with safety 
policies, company policies, 
environmental standards 
and state laws 
•Conduct regular inspections 
and monitor the physical 
condition of all facilities 
and equipment in the marina 
operations to ensure that 
required maintenance 
is performed 
•Organize and implement 
the training of all marina 
personnel in order to provide 
exceptional service and ensure 
the team is well-groomed 
•Coordinate shifts of the yacht 
assistants and assign 
responsibilities, monitor their 
performance and support 
in problem-resolving where 
needed 
•Coordinate and oversee 
docking activities and ensure 
the safe and efficient docking 
and undocking of vessels 
•Develop and maintain strong 
relationships and good 
communication flow with heads 
of other hotel departments. 

•Be well informed with regards 
to all upcoming events 
and activities and effectively 
manage sales and guest 
relations in order to optimize 
profitability & guest satisfaction 
•Monitor and manage 
operational functions including 
budgets, scheduling, forecasts, 
expenses and supplies 
 
Candidate profile: 
•Excellent command of the 
Greek and English language 
•Knowledge of a third 
language (i.e. German, French, 
Italian, Russian, Spanish, etc.) 
will be valued accordingly 
•Degree in hospitality/
tourism or business as well as 
master’s degree in a related 
field will be considered an asset 
•Motorboat/speedboat 
license & sailing boat license/
skippers diploma are required 
•Good knowledge of naval 
legislation & general navy/
port regulations 
•Very good knowledge of MS 
Office and of at least one PMS 
software 
•Minimum 6-8 years’ experience 
as a marina manager, with 
high-level technical ability 
•Strong organizational, record 
keeping and time management 
skills 
•Ability to collaborate 
and communicate effectively 
with other company personnel 

•Excellent communication 
skills, ability to provide 
excellent customer service 
to the guests 
•Very good knowledge of 
relevant health and safety 
regulations and procedures. 
Ability to apply safety rules 
and adhere to operating 
and maintenance company 
standards 
•Hands-on approach, positive 
attitude, strong leadership 
and team-building skills 
•With good accounting skills 
and able to maximize revenue 
 
The company offers: 
•Competitive remuneration 
package 
•12month occupation 
•Dynamic and highly 
professional environment 
•Accommodation (if not a local 
resident)

For those interested, please send 
updated CV with recent photo 
to the following e-mail: hr@
miraggio.gr, MSH human resources 
department STROICENTRE REAL 
ESTATE, Επαρχιακή οδός Φούρ-
κας - Καλλιθέας, ΤΚ.63077 Κασ-
σάνδρεια νομός Χαλκιδικής. C.V.s 
which do not fulfill the above 
requirements-qualifications or 
are sent without a photo will not 
be evaluated. Only those who will 
be selected for an interview will 
be contacted, in due time.

H/O ιδανική-ός υποψήφια-ος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο από σχολή Fashion Design 
•5 έτη προϋπηρεσία στο χώρο 
•Άριστη γνώση Illustrator, Photoshop και άλλων σχεδιαστικών προγραμμάτων 
•Επικοινωνιακές ικανότητες, δημιουργικότητα & ομαδικότητα 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 

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

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η για 
το σχεδιασμό και την υλοποίηση διαφόρων reports 
και αναλύσεων του τμήματος πωλήσεων, την ανά-
πτυξη και υποστήριξη του βέλτιστου μοντέλου δρο-
μολόγησης, τη συμμετοχή στο σχεδιασμό και την 
υλοποίηση των έργων ανάπτυξης, τη διασφάλιση 
της ποιότητας και της ακρίβειας των παρεχόμενων 
πληροφοριών.

•Κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών 
θετικής κατεύθυνσης (διοίκηση επιχειρήσεων, 
οικονομικά, μαθηματικά, στατιστική). 

•Μεταπτυχιακός τίτλος θα θεωρηθεί επιπρόσθετο 
προσόν 
•2-3 χρόνια προϋπηρεσία σε ανάλυση δεδομένων 
•Άριστη γνώση Ms Office - ιδιαίτερα Excel 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Αναλυτικές ικανότητες 
•Ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων 
και ιεράρχησης προτεραιοτήτων 
 
Αποστολή βιογραφικών μέσω του link: 
http://goo.gl/qsgb23

Ελληνική Εταιρία Μόδας



Τρίτη 13 Οκτωβρίου 201520

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
MedNet International is a unique information 
technology company. We are specialists in health 
Insurance and since 1992 we have been exclusively 
developing and implementing innovative IT software 
solutions worldwide. 

We are a member of Munich Health - one of three 
business segments of Munich Re that brings together 
Munich Re’s global healthcare know-how in primary 
insurance, reinsurance and risk-management. This 
gives us access to more than 5,000 experts at 26 
locations who provide input to our solutions.

Due to our increasing demand of designing and 
implementing «best in industry IT solutions», at 
our Athens office, we are seeking specialists for 
the following position:

Business Intelligence 
Engineer - BI 003

Profiles: To be involved in the development of our 
corporate data warehouse, as well as the design 
& development of the company’s OLAP solutions.

Qualifications: 
•University level degree (or higher education 
institute) in computer science, information 
technology or relevant field of study. 
•Minimum 5 years of experience in design 
and development of multidimensional data 
warehouses and have worked with OLAP or ETL 
tools (Oracle Warehouse Builder, ODI) 
•Good knowledge of Oracle database is required. 
•Knowledge of Oracle BIEE would be an asset. 
•Candidates should further have a broad 
understanding of IS concepts and practices. 
•Good oral and written communication skills. 
•Very good command of English language.

We offer: 
•Competitive compensation & benefits package 
•Continuous training 
•Enjoyable and stable working environment 
•Leading-edge technology

Send your CV to the following e-mail: 
curriculum@mni.gr

 
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: Εταιρεία με σημαντική παρουσία στο χώρο 
της τεχνολογίας και της κατασκευής εξειδικευμένου 
λογισμικού για επιχειρήσεις και οργανισμούς αναζητά 
να προσλάβει:

Junior C# .NET 
Developer - Μαρούσι

Απαραίτητα: The selected candidate will participate 
in a large project team and will be involved in the 
implementation phase of a complex and demanding 
software project.

Required experience: 
•University degree in computer science, software 
engineering or equivalent 
•Σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογών με χρήση 
βάσεων δεδομένων 
•Βιβλιοθήκες ORM (π.χ. Νhibernate) 
•Εργαλεία source control (π.χ. SVN) 
•Ανάπτυξη εφαρμογών C# και ASP.NET

Additional experience in any of the following 
fields is a plus: 
•LifeRay 
•JSF, portlets 
•Activiti BPM 
•Solr 
•Bootstrap 2.3 
•LDAP

The applicant should also be able to 
demonstrate: 
•excellent analytical skills and to be structured 
and results orientated 
•ability to effectively communicate ideas, 
describe problems and solutions 
•ability to work and contribute in a team 
environment 
•reachability during all working hours (Skype) 
•physical presence where and when required

Η εταιρεία προσφέρει σημαντική επαγγελματική εμπει-
ρία στον τομέα της πληροφορικής, σε ένα ευχάριστο 
εργασιακό περιβάλλον, με σεβασμό στον εργαζόμενο 
αλλά και αφοσίωση όλων στις εκάστοτε ανάγκες 
της δουλειάς.

Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 

•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης

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

 
Η HELLAS SOLAR εταιρεία παροχής υπηρεσιών, 
ανάπτυξης πελατολογίου και προώθησης πωλήσεων, 
από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες στο χώρο των 
πωλήσεων ζητά:

Web Developer - Αθήνα

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ενταχθεί 
στo IT Department και θα είναι υπεύθυνος για: 
•Το σχεδιασμό, ανάπτυξη και κατασκευή/συντήρηση 
εφαρμογών / ιστοσελίδων. 
•Τoν έλεγχο (testing) των νέων συστημάτων  
και την επιδιόρθωση σφαλμάτων. 
•Την επικοινωνία με τους χρήστες για τροποποίηση 
συστημάτων/εφαρμογών και την έγκυρη εφαρμογή 
τους.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών  
και άριστη γνώση στο αντικείμενο 
(HTML,PHP,JAVA, CSS, .Net) 
•Εξοικείωση σε τεχνολογίες Jquery 
•Καλή γνώση monitoring, SSH,MY 
SQL,CENTOS,cloud services, Apache 
•Συνεχής παρακολούθηση και ενημέρωση πάνω 
σε νέες Web τεχνολογίες 
•Ομαδικό πνεύμα και ανεπτυγμένη ικανότητα  
αναλυτικής σκέψης, προγραμματισμού  
και οργάνωσης 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώσεις ηλεκτρονικής προώθησης  
ενεργειών

Επιπρόσθετα θα εκτιμηθεί γνώση / εμπειρία σε: 
•Ανάπτυξη mobile applications  
(Android ή iOS ή Windows) 
•Illustrator, photoshop,CRM 
•Εμπειρία σε unix systems 
•Εμπειρία σε σχεδιασμό βάσεων δεδομένων 
•Γνώσεις Web Marketing/Facebook/Google 
Αdwords

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους στο e-mail: hr@hellassolar.gr 
ή στο τηλέφωνο: 210 6713111/ κωδικός θέσης: wb.

 
Software Engineer

ISI is engaged in the defence sector and delivers 
turn-key high quality operational and training 
systems for land, air and naval defence applications. 
It has firmly established itself as a global player 
in the command & control market and tactical 
data links.

At ISI, it is our people who make the difference and 
are the backbone of our success. We employ some 
of the most talented, dedicated people in Greece. It 
is not by chance that ISI has been the cornerstone of 
many people’s careers. We are currently searching 
for highly skilled and passionate engineers to join our 
team, helping create and deliver communications, 
integration, and engineering solutions that our 
customers demand so that our real time systems 
keep progressing and successfully adjust to every 
challenge. Join ISI and help shape our future while 
creating yours.

Duties and responsibilities: 
•Software requirements specification  
and refinement 
•Software design 
•Software development  
(implementation and unit testing) 
•Adhere to engineering technical documentation 
standards 
•Work in integrated project tea

Education and experience: 
•Degree in computer science, electrical 
engineering or related field preferred 
•Knowledge of C/C++, Java and/or ADA 
•Knowledge and experience in software 
engineering using Object Oriented Design 
•Experience with computer networks  
and network programming 
•Excellent verbal and written communication 
skills in the English language 
•Ability to learn new technologies and enhance 
his/her skills quickly

If this position is of interest to you and matches 
your background, please send us your CV in English 
to the following e-mail: marilena.mavrodopoulou@
isihellas.gr ISI Human Resources Dept., Kritis & 
Gravias 12, 16451 Argyroupoli. Tel: 210-9647756 
or fax: 210 9634892.

iTechScope (http://www.itechscope.gr/) is the first 
International IT recruitment company in Greece. Based 
in Athens & Dubai we offer HR services exclusively for 
the sectors of IT & engineering. Large companies in 
Greece, Europe & the Middle East find in us a valuable 
partner and job seekers discover an experienced ally 
in the process of finding the ideal position. On behalf 
of our client, an R&D company specialising in software 
and electronics for Telecoms, we are looking for a:

SW Test Developer - Cyprus

Responsibilities: 
•Writing test plan based on requirements/ 
architectures. 
•Implementing unit/ integration test cases.  
•Validating software product quality before 
release. 
•Exposing security risks within SW products. 
•Developing automated build and test system.

Skills & qualifications (must have):  
•Minimum 2 years’ experience in writing 
automated test. 
•Knowledge of python (preferably), or other 
scripting language (at least a year experience). 
•Knowledge of C++/ JAVA (preferably C++  
at least 3 years of experience in one of them). 
•Understanding network protocols, especially 
layer 3 and 4 (IP, ICP, UDP).

Remain nice to have:  
•Object oriented programming. 
•Testing methodologies. 
•Experience in setting up and administrating 
build and test systems.

Benefits: 
•Vacation -annual vacation of 21 working days 
at full pay 
•Sick leave  
•13th salary - one month’s salary («13th salary») 
•Yearly bonus - a yearly bonus of up to 1 monthly 
salary according to employee’s performance 
•Medical insurance - A medical insurance  
on the account of the company for him/her  
and his/her dependents. Medical insurance  
on the account of the company is provided, 
 for employee and his/her dependents  
at a monthly cost of 152 USD per person.  
•Relocation package - flight tickets  
for him/ her and his/her family and a payed cargo 
for his/her personal goods. 

If you are interested in applying in this Exciting 
job opportunity please send us your CV in English 
now to the following e-mail: e.meridou@itechscope.
gr. All applications will be handled with total 
confidentiality. Find us on twitter. find us on linkedin.

 
G. KALLIMANIS S.A a leading company in frozen 
fish & seafood, is seeking to employ a:

SAP Specialist 
Full-timer, based in Athens

Job description: 
•Analyse business requirements relating to SAP 
•Provide daily SAP support & solutions to users 
•Design, develop, implement and support SAP 
changes and projects at least at 1st Level 
•Collaborate with external 2nd and 3rd level SAP 
support 
•Monitor and coordinate external partners 
relating to SAP requirements implementation 
•Coordinate business and system proposals 
•Provide and maintain SAP documentation 
•Propose solutions that can improve SAP 
operation 
•Schedule SAP maintenance operations

Requirements: 
•Minimum 3 years of hands on customizing 
experience in the modules of SD, MM, WM  
•Good knowledge of SAP Greek localization 
•Basic understanding of at least two of the 
modules FI, CO, PP, QM 
•Basic understanding of ABAP programming 
language 
•Good knowledge in understanding business 
processes

Qualifications: 
•Bachelor’s or college degree in information 
technology 
•Good knowledge of English

Those interested can send their resumes to 
the following e-mail: h-r@kallimanis.gr quoting 
reference: SAPS. Please note that after the 
screening of all CVs received, we will only contact 
the candidates who meet the requirements of the 
job to arrange for an interview. All applications 
will be treated with strict confidentiality.

H Athens Technology Center επιθυμεί να προσλάβει 
άμεσα:

Senior ERP/MRP Application Consultant  
(Κωδ. ERP_09.15) - Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα για τη θέση εργασίας: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής κατά προτίμηση  
με ειδικότητα μηχανικός παραγωγής 
•Εμπειρία στην ανάλυση απαιτήσεων  
και στην παραμετροποίηση MRP συστημάτων 
•Γνώση σχεσιακών βάσεων δεδομένων (MS SQL) 
•Ευχέρεια επικοινωνίας, προσαρμοστικότητα  
και ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία  
στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα

Εάν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε: 
•σε ένα σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον  
•με ευκαιρίες εξέλιξης, 
•ανταγωνιστικά πακέτα αποδοχών 
•προγράμματα συνεχούς ανάπτυξης  
και εκπαίδευσης σε νέες τεχνολογίες

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα μέσω 
e-mail: hr@atc.gr. Υποχρεωτική για την επεξεργασία 
της αίτησης σας είναι η αναφορά του κωδικού της 
αγγελίας.

 
Web Frontend 

Developer - Athens

Responsible for: You would participate in the design 
and frontend building a web environment using web 
framework for e-learning platform

Requirements: 
•Animation knowledge and fine use of graphics 
•UX experience oriented 
•You have extensive CSS and HTML browser 
compatibility knowledge 
•Using databases in front-end 
•Web Frameworks knowledge  
(symfony2, .ΝΕΤ, envision etc) 
•You are a team player, keen to learn, and share 
your knowledge effectively with the rest  
of your team 
•You take pride in and set a high standard  
for your work  
•Strength in independent learning  
and troubleshooting 
•Self-motivated

Awesome but not necessary: 
•Working experience οn animations and front-end 
•Complete project lifecycle 
•Knowledge about gamification 
•degree in computer science or equivalent 
•Strong passion for software development  
and aptitude to think outside the box. 
•Friendly, enthusiastic, with strong 
communication skills and positive attitude 
•Organized, highly motivated and able to 
effectively achieve deadlines

We offer: 
•The opportunity to work in a company  
with a unique culture & creative people 
•Friendly and challenging working environment

Send your CV to the following e-mail:  
alexpap@iit.demokritos.gr

 
Panasoft S.A. a leading company in the software 
development for the industry of tourism in EMEA 
needs to hire:

Software Tester 
(Ref. BUSAN01) - Athens

The responsibilities of this position will be focused 
on the design and implementation of the testing 
strategy for the software suite of the company.

Position responsibilities: 
•Create test scenarios for the verification 
and the correct implementation of business 
requirements. 
•Design and execute test cases for system, 
integration, performance, and regression testing. 
•Detect and report defects and bugs. Update 
backlog with bugs and requirements. Detailed 
description of those. 
•Close collaboration with the development team 
for the bug reproduction and the verification  
of the requirements implementation according  
to the captured requirements. 
•Give feedback to the development team  
for the results of their work 
•Meet standards for quality and timeliness  
of work products created (e.g., test plans and cases) 
and maintain thorough documentation of work. 
•Continuous update in the developments  
in the quality assurance sector and the software 
testing methodologies. 
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•Work closely with product owners to understand 
user requirements 
•Manage system acceptance tests

Required qualifications:  
•University degree in computer science  
or information systems 
•Previous experience as a software tester. 
•Excellent analytical skills and ability of in depth 
analysis of business processes 
•Focus on detail, observation and organisation 
skills. 
•Knowledge of testing methodologies and quality 
assurance processes. 
•Knowledge of the software development 
lifecycle and SCRUM methodology. 
•Knowledge of object oriented programming 
concepts. Previous development experience  
will be considered an asset. 
•Understanding of rich client and web based 
software/protocols and database concepts. 
•Excellent written and spoken command  
of English. 
•Very good communication skills and ability  
to work in a team. 
•Knowledge of travel industry practices  
will be considered an asset. 
•Working knowledge of SQL (desirable) 
•Hunger to learn and continuously improve

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

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

 
Project Delivery Support Engineer 

(PDSE - 1508) - Athens

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

We are looking for a young, self- motivated engineer 
with Microsoft SQL Server programming skills to 
join our project delivery team, and provide high 
quality technical support to our rapidly growing 
client base.

You will be working closely with our internal teams, 
software developers, project managers and business 
consultants as well as with our clients, to identify 
and timely resolve issues for our software products 
to achieve a high level of client satisfaction. You may 
also be required to be on-call on a rotating basis.

Additionally you should: 
•Understand our products functionality and 
client adaptations to investigate and provide 
workarounds when needed; 
•Support clients’ daily operations and resolve 
critical issues; 
•Take ownership of technical issues and work 
with our Development team to resolve more 
advanced issues when necessary; 
•Resolve escalated customer complaints  
without the need of team lead intervention; 
•Document troubleshooting and problem 
resolution steps; and 
•Participate in providing training internally  
or to clients as required

Requirements: 
To be considered you should have: 
•University degree in computer science  
or a relevant field of study; 
•Good knowledge of T-SQL (MSSQL 2005+), 
Microsoft ETL tools and IIS (6.0 and 7.0). 
•Good knowledge of relational data models, 
databases and related concepts; 
•Client facing with excellent phone manner; 
•High level of ownership and attention  
to detail; 
•Aptitude to learn new technologies and skills; 
•Team Spirit and passion for results; 
•Firm command of the English language and 
good verbal and written communication skills

Benefits: 
•On top of challenging work and a competitive 
salary, we are offering: 
•Private health insurance plan 
•Mobile telephony and data plan 
•Free coffee and beverages 
•Educational expenses for courses, certifications, 
and books

Your race, gender identity and expression, age ethnicity 
or disability make no difference in Qualco. We want 
to attract, develop, promote, and retain the best 
people based only on their ability and behaviour.

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

 
Software Engineer - Athens

Responsibilities: This is a position within Dynacom 
Tankers Mgmt IT Dept. Our team consists of 
experienced administrators and engineers who 
constantly deliver state of the art products and 
services to the company’s departments, subsidiaries 
and vessels.

The candidate will be responsible for the design, 
testing, implementation, integration and maintenance 
of the company’s software.

The candidate will: 
•Maintain the already existing code base 
•Analyze requirements and functional specs 
•Design/implement/test/integrate new 
applications

Requirements: 
•Bachelor or master’s degree in computer 
science, comp/elec engineer or equivalent. 
•At least 3 years of professional experience 
•Acquainted with open source tools and open 
source philosophy 
•Proven knowledge and experience with large 
ORDBMS installations 
•Languages: Java, SQL 
•Front end technologies: Javascript, HTML5, CSS 
•Frameworks: J2EE, JSP, Servlet, XML, JSON, 
Ajax, RESTful web services, JAX-RS 
•App servers: Jboss 3.0.3->Jboss 6.0.0+, tomcat 
•Database servers: PostgreSQL 
•Development tools: Eclipse, Git, ant 
•Experience with Linux/Unix systems (sh, awk, sed)

Nice to have: 
•Java 7, Java 8 and latest developments 
•Banking experience, SWIFT, ISO20022 
•Wildfly 8 
•JavaMail, EJBs 3.x, JAAS, maven 
•plpgsql, python, C, perl 
•MS SQL, mysql 
•Experience with bug tracking management 
software 
•Experience with unit/integration/system testing 
•Scala, other functional programming paradigms 
•Hibernate, RESTeasy 
•React, AngularJS, Jquery

Send your CV to the following e-mail:  
jobs@cloud.gatewaynet.com

 
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!

Radio Network Optimization 
Engineer - Athens

If you are considering the challenge of a new role in 
a rapidly growing global company, we are seeking a 
Radio network optimization engineer with “can do 
spirit” to deliver excellent results together with Huawei 
CEE and Nordic region team. Location of regional 
packet Switch engineer is in Greece while taking 
the responsibility to support Huawei CEE Region.

This is an excellent opportunity to become a part of 
a great team with scope for long-term opportunity 
and rewards. The company is growing quickly and 
this professional role will have a strong presence in 
CEE and Nordic Region. We are offering a challenging 
position and the opportunity to grow with us.

Responsibilities: 
•Support of radio network optimisation activities 
and customer communication. 
•Participation in the monitoring and performance 
improvement of a radio network. 
•Collect and analyze required symptoms/data  
in case of degraded KPIs. 

•Elaborate and provide optimization 
recommendations 
•Analysis, troubleshooting and knowledge  
of a multivendor environment. 
•Prepare configuration data, consistency check 
and implement them via LMT or M2000. 
•Perform other related duties as assigned  
or requested. 
•Provide technical guidance to customer teams/
Huawei teams 
•Consult with local affiliates/customer team  
to normalize expectations and develop working 
relationships and get acceptance for completed 
clusters.

Candidate profile: 
•5 years practical experience in planning  
and optimization of 2G/3G Radio Networks 
•2 years practical experience in planning  
and optimization of LTE Radio Networks 
•Knowledge in basic telecommunication tools 
like MapInfo, TEMS, NEMO or SwissQual. 
•University degree in telecommunication 
engineering, computer science, or equivalent 
degree. 
•Skillful in computing by operating MS Word, 
Excel, Access Powerpoint and MS Access 
programs. 
•Fluent in English (mandatory) Greek preferred 
•Ability to travel on a short-term basis  
if required 
•Able to work in a multicultural environment 
•Well developed written and oral communication 
skills, including the ability to liaise with people at 
all levels of the organization

The company offers: 
•Competitive remuneration package 
•Further professional development  
in a multinational company

You can e-mail your updated CV in English referring 
the job title of the position to the following address: 
christina.dorva@huawei.com

 
Systems Engineer 

Κωδ. Θέσης: SE/15 - Athens

Kύριες αρμοδιότητες της θέσης: 
•Σχεδιάζει και υλοποιεί νέες διαδικτυακές 
υπηρεσίες και εφαρμογές ΙΤ και φροντίζει να τις 
προσαρμόζει στις νέες τεχνολογικές συνθήκες. 
•Παρακολουθεί την απόδοση και λειτουργία 
των IT/ISP υπηρεσιών μέσω της συνεχούς 
παρακολούθησης τους (SLA Monitoring)  
και αντιμετωπίζει άμεσα τα τυχόν προβλήματα 
(incident & problem management). 
•Συμμετέχει στο στρατηγικό σχεδιασμό του IT,  
τον προϋπολογισμό, τις προβλέψεις  
και την εκτέλεση ενεργειών για την επίτευξη του. 
•Προγραμματίζει και συντονίζει ενέργειες 
σχεδιασμού και υλοποίησης νέων υπηρεσιών 
ΙΤ και τις προσαρμόζει στις νέες τεχνολογικές 
συνθήκες. 
•Σχεδιάζει τη πολιτική ασφάλειας των υπηρεσιών 
των συστημάτων και του δικτύου του datacenter. 
•Σχεδιάζει μεθόδους παρακολούθησης, 
στρατηγικές και πλάνα ενεργειών για τη βελτίωση 
συστημάτων και διαδικασιών, για αντιμετώπιση 
τυχόν προβλημάτων με στόχο τη συνεχή βελτίωση 
της απόδοσης. 
•Προτείνει και συμμετέχει στην επιλογή 
συνεργατών/προμηθευτών προϊόντων 
και υπηρεσιών ΙΤ, μέσω των διαδικασιών 
προμηθειών της εταιρίας (έρευνα αγοράς, 
προδιαγραφές).

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ. 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας  
(γραπτά και προφορικά).

Απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 έτη σε αντίστοιχη θέση 
ή εμπειρία όσον αφορά την (υποδομή, δίκτυα, 
λειτουργικά συστήματα, βάσεις δεδομένων, 
προγραμματισμός. 
•Καλή γνώση IP Routing, TCP/IP Networking. 
•Kαλή γνώση LAN,WAN, δικτύων. 
•Καλή γνώση λειτουργικών συστημάτων  
(Unix, Windows). 
•Χρήση και λειτουργία τεχνολογιών Firewalls. 
•Χρήση και λειτουργία τεχνολογιών VPN,NAT. 
•Αναλυτικό και ομαδικό πνεύμα, ικανότητα 
ανάληψης πρωτοβουλιών. 
•Εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων, στην επίλυση 
προβλημάτων και στη λήψη αποφάσεων. 
•Δυνατότητα συνεχούς προσαρμογής  
και εκμάθησης νέων τεχνολογιών.

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ιδιωτικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης.  

•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής 
ανάπτυξης. 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας.

Αποστολή βιογραφικών μέσω του link:  
http://goo.gl/Tf2156

 
Web Developer 

Location: Glyfada

At HPD Innovation Lab we are promoting a culture 
of innovation and deliver amazing results through 
teamwork, always being customer-centric. We are 
now looking to expand our communications team 
with a web developer. Our new member will be 
responsible for the design, layout and coding of our 
websites. Additionally, she/he will be involved with 
the maintenance and update of our existing sites.

The role & responsibilities: 
•Establish the websites based upon their target 
audience and the business goals and create 
the technical aspects and support existing 
infrastructure. 
•Cooperating with graphic design, for developing 
websites look & feel and identify the type  
of content the site will host. 
•Add HTML extensions such as animations  
and surveys. 
•Test web applications units and systems. 
•Design and implement user-driven templates, 
databases and interfaces. 
•Build applications and services for the web. 
•Write the programming code, either from 
scratch or by adapting existing website software 
and graphics packages to meet business 
requirements 
•Test the website and identify any technical 
problems 
•Upload the site onto a server and register  
it with different search engines. 
•Test applications on various browsers  
and modify if necessary.

Skills and personal qualities: 
•A minimum of 3-4 years of web development 
experience 
•Excellent technical skills in software 
programming and graphics 
•Keeping up to date with advances in computer 
technology and how this affects the business 
environment 
•Experience with managing multi-country/ 
multi-lingual web properties 
•Excellent communication and interpersonal 
skills in English, including the ability to engage 
and influence peers cross-functionally,  
and to manage competing priorities 
•Knack for best practices that may augment  
our current strategy to attain our marketing 
goals in a more efficient manner 
•A detail-oriented, organized team player who 
possesses an enthusiasm for web technology

If you aspire becoming part of a great organisation 
and an innovative and driven team, send us your CV 
in English to the following e-mail: hrmanagement@
hpdlaboratory.com, HPD Innovation Lab is an equal 
opportunity employer.

Για τα κεντρικά μας γραφεία στη Μεταμόρφωση 
επιθυμούμε να προσλάβουμε:

Μηχανικό Λογισμικού

Απαραίτητα προσόντα και αρμοδιότητες:  
•Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι πληροφορικής 
•Υλοποίηση εφαρμογών σε περιβάλλον Oracle 
RDBMS 
•Επιθυμητή η γνώση προγραμματισμού σε Java 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Δυναμική προσωπικότητα, με όρεξη για μάθηση 
και έρευνα σε νέες τεχνολογίες 
•Ικανότητα επικοινωνίας, καθώς και ομαδικής 
εργασίας

Η ομάδα εργασίας, στην οποία θα ενταχθεί ο/η μηχα-
νικός λογισμικού που θα επιλεγεί, έχει υλοποιήσει 
όλες τις εφαρμογές του Κεντρικού ERP της ΜΕΤΡΟ, 
του WMS, του MIS, των Workflow διαδικασιών και 
πολλά νέα και καινοτόμα Projects και δεν ασχολείται 
με προσαρμογές και επεμβάσεις σε υπάρχοντα έτοιμα 
πακέτα λογισμικού. Πρόκειται δηλαδή για δημιουρ-
γική απασχόληση και όχι για απασχόληση ρουτίνας.

Η εταιρεία προσφέρει: Ανταγωνιστικές αποδοχές, πρό-
γραμμα ιδιωτικής ασφάλισης και προοπτικές εξέλιξης 
σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη Ελληνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα κάνοντας μέσω του link: http://
Mycareer.metro.com.gr, κωδικός θέσης: MCS04. 
Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. 
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
συνέχεια στη σελ. 24

LOgISTICS 
Η ΑΣΤΡΟΝ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ ζητά:

Υπάλληλο Αποθήκης Picker  
Ασπρόπυργος

Με δίπλωμα ηλεκτρικού περονοφόρου.

Προσόντα: 
•Εργασιακή εμπειρία 3-5 χρόνια 
•Χειρισμό Reach Truck

Βιογραφικά στο e-mail: info@astronchemicals.gr

Ο πελάτης μας είναι επώνυμη εταιρία στον κλάδο του 
ανεφοδιασμού. Στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξης 
και της αποτελεσματικής λειτουργίας της εταιρίας, 
αναζητείται κατάλληλος/η υποψήφιος/α για να καλύψει 
άμεσα την παρακάτω θέση, με έδρα τη Θεσσαλονίκη:

Στέλεχος Logistics 
(κωδ S.LG-15) - Θεσσαλονίκη

Το έργο: Η ενεργός συμμετοχή στην αποτελεσματική 
οργάνωση και λειτουργία του τμήματος logistics

Προσόντα: 
•Σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο με εξειδίκευση 
logistics. 
•Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 3 χρόνων  
σε ανάλογη θέση διακίνησης προϊόντων. 
•Πολύ καλή γνώση όλου του κυκλώματος logistics 
(δίκτυα διαμονής, οργάνωση και διαχείριση  
αποθήκης, activity based costing). 
•Αποτελεσματική χρήση Η/Υ. 
•Άριστη γνώση MS Office (excel, access), ERP, 
WMS (κατά προτίμηση ABERON). 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών. Επιθυμητή πρόσθετη 
γνώση 2ης ξένης γλώσσας 
•Εξαιρετική επικοινωνία και συνεργασία, 
ευελιξία, υπευθυνότητα, αποτελεσματική ομαδική 
εργασία. 
•Επαγγελματισμός και προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις κα-
λούνται να αποστείλουν άμεσα τo βιογραφικό τους 
σημείωμα (με φωτογραφία), αναγράφοντας  των κωδικό 
της θέσης στο e-mail: careers@peopleatwork-hellas.
gr. Όλες οι υποψηφιότητες λαμβάνουν απάντηση και 
θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
Η Εστία Αρτοποιία, μια πρωτοπόρα εταιρεία στον κλάδο 
της αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής, με οργανωμένο 
δίκτυο 16 σημείων πώλησης στη Θεσσαλονίκη, στα 
πλαίσια της ανάπτυξής της επιθυμεί να προσλάβει:

Διανομέα 
για την Περιοχή της Θέρμης

Προσόντα: 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
στον κλάδο 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
συνθήκες 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητα 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Ιδιόκτητο μηχανάκι 

Προσφέρονται: 
•Αποδοχές βάσει προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους στην ακόλουθη διεύθυνση: hr@estiabakery.gr 

ΦΥΛΑΞΗ 
Η Securicon S.A πρωτοπόρος εταιρεία ειδικευμένων 
υπηρεσιών ασφαλείας και φύλαξης αναζητά:

Προσωπικό Ασφαλείας 
Security Οfficers

Η εταιρεία προσφέρει μόνιμη απασχόληση σε σύγχρονο 
περιβάλλον εργασίας που αναπτύσσεται διαρκώς δίνο-
ντας στους εργαζόμενους της τη δυνατότητα συνεχούς 
εξέλιξης και εκπαίδευσης στον κλάδο των υπηρεσιών 
ασφαλείας. Παράλληλα με το μόνιμο μισθό, προκύ-
πτουν έξτρα παροχές για το προσωπικό μαζί με πριμ.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άδεια εργασίας υπηρεσιών ασφαλείας (security)  
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Δίπλωμα Ι.Χ αυτοκινήτου 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες υποψηφίους) 
•Λευκό ποινικό μητρώο

Θα εκτιμηθούν ιδιαιτέρως: 
•Απολυτήριο μέσης ή ανώτατης εκπαίδευσης 
•Καλή φυσική κατάσταση 
•Επαγγελματικό δίπλωμα 

•Ευχέρεια επικοινωνίας 
•Πειθαρχία 
•Ακεραιότητα 
•Επαγγελματισμός

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: jobs@securicon.gr

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

Waiter - Santorini

Responsible to provide customer focused service 
to the guests, ensuring their stay will become an 
unforgettable experience.

Qualifications: 
•2-3 years minimum experience as a waiter  
in a luxury boutique hotel or a restaurant. 
•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 with excellent 
customer service skills 
•Problem solving skills. 
•Ability to work under pressure. 
•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 link: http://goo.gl/M58k7n. 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.

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

Α΄Μάγειρα 
Κρύας Κουζίνας

Προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής με απαραίτητη 
τριετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχείο που παρέχει all inclusive

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

Επικοινωνία:
•Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: manager@aegeanview.gr

 
Το ξενοδοχείο HONEYMOON PETRA VILLAS  στo 
Ημεροβίγλι της Σαντορίνης, ζητά να προσλάβει:

Κοπέλα για Service για το Pool Bar 
για τη σεζόν 2016

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
•Προϋπηρεσία στην ίδια ή παρόμοια θέση  
τουλάχιστον 2 ετών. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Ικανότητα οργάνωσης του χώρου εργασίας  
και καθαριότητας για την επίτευξη της άρτιας  
λειτουργίας του τμήματος 
•Ορθή χρήση των υλικών και των μηχανημάτων 
•Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας  
και πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Επαγγελματική συμπεριφορά και προσεγμένη 
εμφάνιση 
•Υψηλό πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
καταστάσεις

Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Διαμονή 
•Δυνατότητα μόνιμης συνεργασίας 
•Ευχάριστο περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@honeymoonpetra.com

Ξενοδοχειακό συγκρότημα πολυτελών σουιτών στη 
Σαντορίνη ζητεί να προσλάβει:

Σερβιτόροι-ες, Barmen, Barwomen

Για πλήρη απασχόληση από Απρίλιο -Οκτώβριο.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση 
ξενοδοχείου 5* αστέρων ή εστιατορίου 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα εκτιμηθεί 

•Γνώσεις χειρισμού μηχανημάτων POS 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
•Προσεγμένη εμφάνιση, ευχάριστη συμπεριφορά, 
επικοινωνιακές ικανότητες στην εξυπηρέτηση 
πελατών 

Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης  
με προσφορά μόνιμης θέσης εργασίας

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
μέσω e-mail: westeastsuites@gmail.com

 
Μάγειρας

•Για δημιουργική κουζίνα σε εστιατόριο στο Γαλάτσι.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
info@lefkes.gr, τηλ: 6932 991800

Το ξενοδοχείο Lato Boutique στη πόλη του Ηρακλείου 
Κρήτης ζητάει να προσλάβει άμεσα:

Σερβιτόρους - Σερβιτόρες

Απαραίτητα προσόντα: 
•Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνια  
σε ξενοδοχεία 4* ή 5*. 
•Εμπειρία σε εστιατόριο a la carte. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών. Επιθυμητή η γνώση  
δεύτερης ξένης γλώσσας. 
•Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας  
και πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης. 
•Ομαδικό πνεύμα, ευγενικό και συγκροτημένο 
χαρακτήρα. 
•Γνώσεις χειρισμού POS.

Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: gm@lato.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 
positions to join our already highly successful team at 
the Atlantica Hotels in Rhodes island for the summer 
period 2016:

Restaurant Waiter A’ & Β’

We are looking for young, enthusiastic, self-motivated, 
customer-orientated graduates in Hotel schools or 
similar academic background with previous work 
experience in similar positions, of at least 2-3 years.

•Perfect knowledge of English is essential  
and knowledge of German, Swedish 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. Communication will follow 
only with candidates who meet above qualifications.

Please forward all CVs to the following e-mail: 
mkoutrouli@atlanticahotels.com. All CV’s will be 
treated in strict confidence.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
«Renaissance Hanioti Resort» and «Afitis boutique 
hotel» are currently seeking to recruit professionals 
for the following positions:

Bellboy / Groum (Male)

Qualifications: 
•Male up to 26 years old 
•At least 1-2 years of experience at the same 
position in a four/five star property 
•Excellent command of English language 
•Additional knowledge of a second foreign language 
would be considered as an asset (preferably German 
or Russian) 
•Pleasant and friendly personality
The company offers a competitive remuneration 
package and excellent working environment.
Those interested can send their resumes with a recent 
photo attached to the following address or e-mail: 
meniaboe@exclusive-hotels.gr

Η εταιρία ΑΦΟΙ ΜΟΥΣΑΜΑ ΑΞΕ ζητά:
Banquet - Sales Executive 

Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Γνώση ξενοδοχειακών προγραμμάτων  
(Opera, Fidelio) 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνων σε αντίστοιχη 
θέση 

•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Άδεια οδήγησης

Επιθυμητά προσόντα: 
•Ηλικία έως 35 ετών

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

Operation Manager 
Σαντορίνη

Το ξενοδοχείο Pegasus Suites & Spa, που βρίσκεται 
στη Σαντορίνη προσφέροντας ολοκληρωμένες και ποι-
οτικές τουριστικές υπηρεσίες,  αναζητά να καλύψει τη 
θέση: διευθυντή ξενοδοχείου / operation manager.

Τομέας ευθύνης: η διοίκηση και διαχείριση  
της ξενοδοχειακής μονάδας με κύριες 
αρμοδιότητες: 
•Έλεγχος της λειτουργίας των επισιτιστικών  
τμημάτων 
•Έλεγχος της λειτουργίας του τμήματος ορόφων 
και δωματίων 
•Επίτευξη ποιοτικών και οικονομικών στόχων  
με σκοπό την αύξηση του τζίρου

Κύρια καθήκοντα: 
•Να αναπτύσσει, παρακολουθεί και ελέγχει  
τη σωστή λειτουργία των τμημάτων 
•Να διαχειριστεί επιχειρησιακές λειτουργίες,  
εξασφαλίζοντας την τήρηση των διαδικασιών  
καθώς και νομικών και περιβαλλοντικών  
απαιτήσεων, εξασφαλίζοντας τα υψηλά επίπεδα 
ικανοποίησης των πελατών 
•Να διαχειριστεί το λειτουργικό κόστος  
στο πλαίσιο των συμφωνηθέντων  
προϋπολογισμών με τη διοίκηση 
•Να παίρνει πρωτοβουλίες και να αναπτύσσει 
στρατηγική (παραγωγική διαδικασία, έλεγχος  
κοστολόγησης, ασφάλεια και υγιεινή, προμήθειες, 
συντήρηση) 
•Να αξιολογεί και να αναθέτει αρμοδιότητες  
στους υφιστάμενους του σύμφωνα  
με τις ικανότητες και τις δεξιότητες τους.

Απαραίτητα προσόντα για τη θέση είναι: 
•Απόφοιτος σχολής διοίκησης τουριστικών  
επιχειρήσεων Ελλάδος ή εξωτερικού 
•Προϋπηρεσία 3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχεία 5* 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη χρήση Η/Υ 
•Ικανότητες οργάνωσης και διοίκησης 
•Επιμονή στην επίτευξη στόχων 
•Γνώσεις κοστολόγησης

Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρεία μας 
προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Διαμονή 
•Συνεχή εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα με μια φωτογραφία στο e-mail: info@
pegasussuites.com 

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

Υπάλληλος Υποδοχής 
(Κωδ. Θέσης: F_OFF_2015)

Προσόντα: 
•Πτυχίο ελληνικής ή ξένης τουριστικής σχολής. 
•Προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη θέση  
σε ξενοδοχείο πολυτελείας. 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και γνώση 
επιπλέον γλωσσών θα εκτιμηθεί. 
•Άριστη γνώση Η/Υ (Word, Excel, PowerPoint, 
Access, Outlook) καθώς και γνώση ξενοδοχειακού 
προγράμματος κατά προτίμηση Perseus. 
•Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα με διάθεση 
για εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη  
με επαγγελματισμό. 
•Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης. 
•Εξυπηρέτηση πελατών και διαχείριση  
παραπόνων/προβλημάτων. 
•Επαγγελματική συμπεριφορά με οργανωτικότητα 
και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας. 
•Ταχύτατη διεκπεραίωση διαδικασιών κατά  
την άφιξη και την αναχώρηση των επισκεπτών

Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές απολαβές, 
αναλόγως προσόντων

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



Consultant 
Athens Northern Suburbs - (Ref: C-10 2015)

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

Προσωπικό Πωλήσεων – Θεσσαλονίκη 
(Κωδικός θέσης: ΠΑ01)

Αρμοδιότητες: 
•Ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών και δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης μαζί τους, 
•Τακτοποίηση εμπορευμάτων και διατήρηση τάξης και καθαριότητας στο κατάστημα, 
•Επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του καταστήματος 
 
Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή τίτλο σπουδών,  
•Υποχρεωτική προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών στο χώρο της ένδυσης, υπόδησης & αξεσουάρ, 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Ms Office), 
•Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας προφορική και γραπτή (επιπλέον γλώσσα 
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν), 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευεξία, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας, 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα, εχεμύθεια, αποτελεσματική επικοινωνία, μεθοδική 
οργάνωση, ορθότητα και ταχύτητα στην εκτέλεση καθηκόντων, 
 
Παροχές: 
•Δυνατότητα εξέλιξης σε ένα δυναμικό και αναπτυσσόμενο περιβάλλον.

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

Η Doppler SA, η ελληνική πολυεθνική βιομηχανία ανελκυστήρων, κυλιόμενων σκαλών, parking lifts 
και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ζητά άτομο για τη θέση με κωδικό R/D03 και τίτλο:

R&D Trainee 
Έδρα: Πολύκαστρο Κιλκίς

Αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων ζητεί:

Πωλήτριες 
•Για πλήρη απασχόληση για τις περιοχές: Ζωγράφου - Καλλιθέας - Μελισσίων - Νέας Πεντέλης - 
Χαλανδρίου 

Απαραίτητη η προϋπηρεσία και ηλικία μέχρι 35 χρονών. 
 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: career@thebakers.gr

Sales Executive 
for the Japanese Market - Athens

Purpose of the position: The sales executive is 
responsible for building and growing sales pipeline 
and meeting or exceeding revenue goals.

Scope: The sales executive responsibilities include 
identifying prospects, scoping opportunities, writing 
proposals, creating pricing models, and closing sales.

Responsible to: General manager

Duties/areas of responsibility: 
•Identifies business opportunities by identifying 
prospects and evaluating their position in 
the industry; researching and analyzing sales 
options; develop sales/account plans 
to penetrate the market and/or to improve 
market participation. 
•Sells products by establishing contact 
and developing relationships with prospects; 
recommending solutions. 
•Participates in contract negotiations with 
customers to ensure favorable terms 
and to close business. 
•Maintains positive client relationships through 
the term of the contract to ensure client 
satisfaction, account growth, new business 
acquisition, and ensuring customer loyalty 
through repeat business. 
•Identifies product improvements or new 
products by remaining current on industry 
trends, market activities, and competitors. 
•Prepares sales reports by collecting, 
analyzing, and summarizing information. 
•Maintains quality service by establishing 
and enforcing organization standards. 
•Maintains professional and technical 
knowledge by attending educational 
workshops; reviewing professional publications; 
establishing personal networks; benchmarking 
state-of-the-art practices; participating 
in professional societies. 

•Contributes to team effort by accomplishing 
related results as needed. 
•Represents the company in a manner 
consistent with its core values. 
 
Education/skills: 
•Bachelor’s degree in engineering, business 
administration, or related field is required; 
Master’s degree will be considered an asset. 
•Minimum of 2 years selling experience. 
•Must have previous sales channel experience 
and success and demonstrated knowledge 
of sales techniques. 
•Ability to solve problems under stress at short 
notice. 
•Proficiency in system software skills is a must, 
including Microsoft Office suite. 
•Driver’s license. 
 
Competencies: 
•The candidate must be a Japanese native 
speaker. 
•Highly effective leader with the ability to build 
and grow sales. 
•Excellent people skills, including the ability 
to accomplish goals. 
•Excellent verbal and written communication 
skills in English language. 
•Strong presentation skills. 
•Strong analytical, planning and organizational 
skills. 
•Excellent problem solving skills, analytical 
capabilities and collaboration skills. 
•Must have attention to detail and a commitment 
to quality 
•Results driven and customer focused 
•Highly self-confident and honest 
 
Send your CV to the following e-mail: 
hr.recom@gmail.com

About Sword Technologies: Sword is a high added-value advisory and integration IT services company 
with a current headcount of 1 200+ staff and 24 office locations in 16 countries. With its Information 
Systems oriented approach that integrates high-performing project management methodologies, Sword 
tailors its know-how to provide innovative solutions that meet the strategic challenges of its clients 
and the adaptation demands of their information systems. To reach this target, Sword has developed 
an industrialised production model organised around specialised service centers that guarantee to 
customers the provision of proximity services, high-added value know-how, high production capacity 
and optimised economic approaches.

Software Developer (Java/JEE)
Sword Technologies is seeking to recruit a high caliber, energetic individual to join our newly established 
software development team in Greece as software developer. The successful candidate will work in a 
multinational environment on a multitude of tasks supporting our core business in large international 
information systems. The company is currently expanding its activities in Greece offering an optimum 
career advancement opportunity for the successful candidate who should combine a relevant educational 
and professional background, with enthusiasm and eagerness.

Job description summary: 
The jobholder will: 
•Requirements analysis, design and implementation of Java Enterprise applications (JEE); 
•Identify and apply appropriate modern technologies and techniques for software development; 
•Maintain and enhance existing code and database schemas; 
•Estimate tasks required to complete various development projects including time & resources required; 
•Deploy solutions in test environments following the client’s procedures; 
•Supply the installation, technical, support and maintenance documentation. 
 
Desired education & experience & skills: 
•Required bachelor degree in computer science or other relevant field (i.e. Engineering); 
•Minimum 3 years’ overall software development work experience in Information Systems; 
•Good knowledge of JEE (including EJB, JSP, Servlets); 
•Good knowledge of Relational Databases (preferred Oracle DB 10g/ 11g); 
•Desired good knowledge of JEE Application Servers (i.e WebLogic, Jboss); 
•Knowledge of SOA would be considered an asset; 
•Ability to draft technical documentation; 
•Excellent command of the English language both written & spoken. 
 
Personal characteristics: 
•Quick learner; 
•Attention to detail and strong sense of responsibility; 
•Characterized by productivity, proactivity, organization skills and eagerness for problem solving; 
•Ability to work effectively & efficiently with various diverse work teams (development, testing  
and project management).

Applications must be in the English language. Send your CV to the following e-mail: 
athina.levanti@sword-group.com

Η θέση αναφέρεται στην τεχνική 
διεύθυνση της εταιρείας.

Ο κατάλληλος υποψήφιος 
για τη θέση θα πρέπει να: 
•Είναι πτυχιούχος μηχανολόγος 
μηχανικός (ΑΕΙ/ΤΕΙ) 
•Γνωρίζει 2D και 3D λογισμικού 
(AUTOCAD και SOLIDWORKS) 

•Επιθυμητή η γνώση ανάλυσης 
λογισμικού με τη μέθοδο 
πεπερασμένων στοιχείων 
(ANSYS) 
•Άριστη γνώση Αγγλικής 
γλώσσας

Παροχές: 
•Συνεχής εκπαίδευση 

•Μεταφορικό μέσο από 
την περιοχή της Θεσσαλονίκης 
•Προοπτικές εξέλιξης 
σε ένα διεθνές περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικών σημειω-
μάτων στην παρακάτω ηλεκτρο-
νική διεύθυνση e-mail: kkhr@
doppler.gr

Digitalis Consult is a management consulting firm, 
specialized in R&D administration and in providing 
project management and project-related quality 
assurance services for collaborative R&D projects in 
the areas of ICT, Environment, Transport, and Energy, 
particularly in European Commission supported 
projects. Digitalis has a cumulative success rate 
of over 50% for its proposals in the last 5 years. 
75% of its client base are from abroad.

Job description: 
•Contribute to company functions related to 
management of R&D projects, coordination 
of European research consortia, financial 
guidance and reporting of project partners. 
•Contribute to the drafting of document such 
as: Βids and proposals, studies, surveys, 
project deliverables, policy action plans, needs 
& requirement analysis, technical articles, 
educational resources. 
•Carry out studies and analyses, assessing 
policy issues, compiling evidence on case 
studies and developing guidelines to assist with 
the implementation of policies. 
•Contribute in planning of company resource 
allocation, work scheduling, tracking 
of deliverables’ preparation. 
 
Candidate profile: 
•Graduate, preferably with interdisciplinary 

academic or work background. An MSc / PhD 
will be considered a strong asset. 
•3-5 years fulltime working/research experience 
in a field relevant to the company’s areas 
of activity. 
•Very good communication skills in English 
and Greek. 
•Strong numeracy & logical skills. Solid 
organizational skills and ability to prioritize, 
organize 
and process large amounts of complex 
information in short amount of time. 
•Client focus - ability to perceive client’s 
requirements and needs and to use them every 
day to guide actions. 
 
Offered: 
•Competitive remuneration. 
•Opportunities for significant career development. 
•Work in a creative and rewarding small 
business environment. 
•Work with international research organizations 
and European public administrations 
 
Job type: Permanent, full time, in the context 
of a collaborative team. 
Hours: Monday to Friday 9am – 6pm. 
 
Send your CV to the following e-mail: 
jobs@digitalis.gr
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

Ξενοδοχειακό συγκρότημα πολυτελών σουιτών στη 
Σαντορίνη ζητεί να προσλάβει:

Front Office 
Reservations Manager

Για υποαπασχόληση τους χειμερινούς μήνες και πλήρη 
απασχόληση Απρίλιο-Οκτώβριο.

Απαραίτητα προσόντα: 
•3ετή τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχείο 5* αστέρων 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Εξαιρετική γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα εκτιμηθεί 
•Γνώση ξενοδοχειακών προγραμμάτων  
(κατά προτίμηση Medallion & Epicuros) 
•Άριστη οργάνωση και συνεργασία όλων  
των τμημάτων του ξενοδοχείου μεταξύ τους 
•Υψηλό πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας 
•Προσεγμένη εμφάνιση, ευχάριστη προσωπικότητα

Απαραίτητες διαπροσωπικές ικανότητες: 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά,  
ομαδικό πνεύμα εργασίας, ηγετικές ικανότητες 
•Προσαρμοστικότητα, αποδοτικότητα υπό συνθήκες 
πίεσης

Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης με προσφορά 
μόνιμης θέσης εργασίας

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
μέσω e-mail: westeastsuites@gmail.com

Agapi Beach Hotel ****, in Ammoudara, Heraklion, 
member of The Sbokos Hotel Group, seeks an individual 
to cover the following position at property:

Guest Relation Manager

Description: The guest relation manager is responsible 
to provide customer focused service, based on the quality 
standards of Sbokos hotel group. Additionaly, he/she 
provides sales support to the group sales managers 
and assist in the preparation of sales material & RFPs. 
Support the front office and the sales & marketing 
department as well , in regard to different administrative 
activities. The guest relation manager should arrange 
and manage familiarisation trips in line with business 
needs. He/she is responsible for organizing and managing 
various events. It is of high importance to communicate 
effectively with the head of the other departments and 
with all the Hotel’s associates, not only for organizing 
various events, but also for contributing to the day to 
day operational and organizational improvement. The 
Guest Relation Manager plays a signifacant role to the 
implementation and the monitoring of the quality and 
enviromental procedures and policies.

Qualifications & skills: 
•Studies in tourism or in sales would be beneficial 
•3-4 year of working experience in a similar 
position would be considered as an asset. 
•Excellent command of English and German  
are essentials 
•Additional language knowledge  
will be considered an asset 
•Communication and organization skills  
are of the utmost importance 
•Ability to thrive under pressure 
•Service orientation and flexibility are required

Applications should be submitted in English or 
Greek. Agapi Beach Hotel, attention Mr. Menelaos 
Bokeas P.O BOX 71414 Send your CV to the following 
link: http://goo.gl/d9XxAi, fax: 2810 334037, tel: 
2810 334034.

Canaves Oia Hotel & Suites, a proud member of the 
Small Luxury Hotels of the World™ is a luxury 5 star 
hotel in Oia, Santorini. For the season of 2016, we 
are looking for associates who are willing to learn 
and build up a successful career in hospitality.

Housekeeper

Position requirements: 
•Greek language fluently 
•Computer literacy 
•Minimum experience of 2 years in 5 star hotels  
in similar position 
•Teamwork spirit

The hotel provides: 
•One meal daily 
•Accommodation at privately owned apartments 
with WIFI access 
•Excellent opportunities for career progression 
•Supportive management 
•Pleasant working environment 
•Competitive salary

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

Atlantica Hotels & Resorts, one of the leading hotel 
companies in Cyprus and Greece, is expanding its 
operations. We are seeking to employ the following 
positions to join our already highly successful team at 
the Atlantica Hotels in Rhodes island for the summer 
period 2016:

Operations Manager

We are looking for young, enthusiastic, self-motivated, 
customer-orientated graduates in Hotel schools or 
similar academic background with previous work 
experience in similar positions, of at least 2-3 years.

•Perfect knowledge of English is essential and 
knowledge of German, Swedish 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. Communication will follow 
only with candidates who meet above qualifications.

Please forward all CVs to the following e-mail: 
mkoutrouli@atlanticahotels.com. All CV’s will be 
treated in strict confidence.

Το ξενοδοχείο πολυτελείας Saint John Hotel Villas & 
Spa στον Αγιο Ιωάννη Μυκόνου, ζητά επαγγελματίες 
με ανάλογα προσόντα και εμπειρία για να στελεχώ-
σουν το δυναμικό του ξενοδοχείου και να προσφέρουν 
υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους φιλοξενούμενούς 
μας. Για την για την καλοκαιρινή περίοδο 2016, ζητάμε:

Καμαριέρα

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση και σε ξενοδοχείο  
5 αστέρων 
•Ευχάριστη και ευγενική διάθεση απέναντι  
σε πελάτες και συναδέλφους 
•Επικοινωνιακές ικανότητες στην εξυπηρέτηση 
πελατών και στην αποφυγή και αντιμετώπιση  
προβλημάτων

Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως  
προσόντων 
•Διαμονή 
•Διατροφή πρωινό και ένα γεύμα 
•Συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση με προοπτικές 
εξέλιξης

Στοιχεία επικοινωνίας:
•Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
hotelsaintjohn@gmail.com, τηλέφωνο επικοινωνίας: 
6947 542725.

 
Guest Relations

Για το 5* Aqua Blu Boutique Hotel στην Κω

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Τέσσερα χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
•Πτυχίο ανώτερης η ανωτάτης τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας  
και μίας δεύτερης 
•Γνώση χρήσης Η/Υ και ξενοδοχειακών  
προγραμμάτων 
•Καλές ικανότητες reporting 
•Ευχάριστος χαρακτήρας 
•Ομαδικό πνεύμα

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

Αποστολή βιογραφικού με απαραίτητη μία ευκρινής 
πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: hr@tresorhotels.com

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

Reservations & Front Office Manager

Βασική περιγραφή θέσης: 
•Υπεύθυνος κρατήσεων, συμβόλαια, allocation, 
τιμολόγηση, reports κλπ. 
•Υπεύθυνος για την άψογη εκμάθηση και χρήση  
του ξενοδοχειακού προγράμματος 
•Υπεύθυνος για τη σωστή και ομαλή λειτουργία της 
υποδοχής, συντηρητή, καμαριέρες, γκρουμ, οδηγός 
κλπ. 
•Επικοινωνία με τους πελάτες και διάθεση  
για τη σωστή, γρήγορη και άμεση επίλυση  
κάθε ανάγκης η απαίτησης

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν  
τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια σε αντίστοιχη θέση 
•Εμπειρία και πολύ καλή γνώση σε συνεργασία  
με tour operators 
•Γνώση διαχείρισης online καναλιών διανομής 

•Καλή γνώση προγραμμάτων όπως Microsoft 
Office Suite 
•Γνώση προώθησης και ανάπτυξης των πωλήσεων 
•Γνώσεις τιμολόγησης 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (προφορική  
και γραπτή). Επιθυμητή γνώση Ιταλικών ή επιπλέον 
ξένων γλωσσών 
•Οργάνωση, σωστή και ομαλή λειτουργία  
της υποδοχής αλλά και όλων των τμημάτων  
που αφορούν το Front Office 
•Ενδιαφέρον και γνώση για όλα τα τμήματα  
του ξενοδοχείου συμβάλλοντας στις ανάγκες τους 
•Υψηλό πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας 
•Επαγγελματισμός, οργάνωση, ηρεμία  
και παρατηρητικότητα 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
καταστάσεις 
•Προσεγμένη εμφάνιση 
•Ευχάριστη προσωπικότητα, παρουσία και διάθεση

Η εταιρία προσφέρει: 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητα συνεργασίας σε μόνιμη βάση

Αποστολή βιογραφικών συνοδευόμενη από πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: hr@afroditivenushotel.gr

To ξενοδοχείο 4 αστέρων “APHRODITE BEACH RESORT 
MYKONOS”στον Καλαφάτη της Μυκόνου επιθυμεί 
να προσλάβει για τη θερινή σεζόν 2016:

Reservations Agent

Απαιτούμενα προσόντα:  
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης τουριστικής σχολής 
της Ελλάδος ή του εξωτερικού. 
•Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών  
σε αντίστοιχη θέση σε Ξενοδοχεία 4* ή 5* αστέρων. 
•Άριστη γνώση του ξενοδοχειακού προγράμματος 
PROTEL και διαχείρισης κρατήσεων μέσω IDS/
GDS. 
•Άριστη γνώση και χειρισμό Η/Υ, MS Office suite. 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή μίας δεύτερης 
γλώσσας (η γνώση της Γερμανικής ή Ιταλικής)  
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 
•Να παρακολουθεί τις on line δραστηριότητες  
του ανταγωνισμού σχετικά με την στρατηγική  
και την πολιτική τιμών του. 
•Ικανότητα ανάπτυξης, εγκατάστασης, ενημέρωσης 
και παρακολούθησης των on line κρατήσεων. 
•Ικανότητες πώλησης και επίτευξης στόχων 
•Εμπειρία σε social media, yield revenue 
management analysis , εβδομαδιαίες, μηνιαίες 
αναφορές και στατιστικές προβλέψεις. 
•Συνεργάσιμος/η, επαγγελματική συμπεριφορά, 
ευχάριστη προσωπικότητα

Η εταιρία προσφέρει: 
•Εποχική απασχόληση 
•Ικανοποιητικές αποδοχές βάσει προσόντων 
•Διαμονή και σίτιση 
•Δυνατότητα επέκτασης της απασχόλησης,  
ευκαιρίες εξέλιξης

Όλες οι αιτήσεις διαχειρίζονται με απόλυτη εμπιστευ-
τικότητα. Θα λαμβάνονται υπ’ όψιν μόνο βιογραφικά 
που πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις και συνο-
δεύονται από πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
manager@aphrodite-mykonos.com

 
Reservations Assistant 

Athens

Our unique company is established in 2012 and operates 
with hotel reservation management, OTA’s (online 
travel agents) and revenue management.

The company is rapidly expanding both in Greece and 
on an International scale with fresh & innovating 
projects opening in different destinations developing 
into a well established brand in the tourism sector.

AXIA’s goal is to increase the hotel’s occupancy 
and revenue with increasing the average price while 
decreasing the hotel’s labour costs. For the season of 
2016, we are looking for associates who are willing to 
learn and build up a successful career in hospitality. 
Currently we are seeking to recruit for our office in 
Athens a reservations assistant, with the below skills:

Position qualifications: 
•At least 3 years previous experience in 
reservations department. 
•Hospitality or tourism degree. 
•Ability to communicate fluently in both Greek  
and English language. 
•The knowledge of a second language will be 
considered as an asset 
•Computer literate and experienced with PMS  
& OTA’s systems. 
•Teamwork spirit

AXIA HOSPITALITY offers: 
•Competitive salary 
•All year employment 
•Friendly work environment 
•Opportunities for career development
Please send us your CV with recent photo and any 
available references/recommendations to the following 
e-mail: info@axiahospitality.com. For your convenience 
apply by mentioning the position reference.

Ο όμιλος Civitel Hotels & Resorts επιθυμεί να εντάξει 
στην ομάδα του:

Groom - Μαρούσι

Για τα ξενοδοχεία Civitel Attik - Olympic

Απαραίτητα προσόντα: 
•Αντίστοιχη προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 4 και 5 
αστέρων 
•Πτυχίο τριτοβάθμιας τουριστικής εκπαίδευσης 
•Άριστη γνώση Αγγλική γλώσσας 
•Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ικανότητα εργασίας σε πιεστικές συνθήκες 
•Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα στη σελίδα: www.civitelhotels.
com, επιλέγοντας το σύνδεσμο «Καριέρα».

 
Το ξενοδοχείο Elysium 5 αστέρων στην Πάφο επι-
θυμεί να προσλάβει:

Βοηθό Εκτελεστικής Προϊσταμένης Ορόφων  
/Assistant Executive Housekeeper

Προσόντα 
•Απόφοιτος/η ανώτατης σχολής ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων ή ξενοδοχειακής σχολής,  
με ειδικότητα στην οροφοκομεία. 
•Τρία χρόνια προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. 
•Απαραίτητη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών, 
προφορικά και γραπτά. Γνώση επιπλέον γλώσσας 
θα θεωρηθεί ως προτέρημα. 
•Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών  
(Word, Excel). 
•Οργανωτικές και ηγετικές ικανότητες.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: efi@elysium.com.cy

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 
Η Εστία Αρτοποιία, μια πρωτοπόρα εταιρεία στον κλάδο 
της αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής, με οργανωμένο 
δίκτυο 16 σημείων πώλησης στη Θεσσαλονίκη, στα 
πλαίσια της ανάπτυξής της επιθυμεί να προσλάβει:

Καθαρίστρια

Μερικής απασχόλησης για την περιοχή της Θέρμης.

Προσόντα: 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
στον κλάδο 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
συνθήκες 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητα 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά

Προσφέρονται: 
•Αποδοχές βάσει προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους στην ακόλουθη διεύθυνση: hr@estiabakery.gr 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Αισθητικός ΤΕΙ - Αθήνα

•Για εργασία στον όμιλο Ιατρικής Αισθητικής 
FIGURA.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@figurabody.
gr, τηλ: 210 8228222.

Spa Therapist - Santorini

Andronis Exclusive is looking for a motivated spa 
therapist to deliver an memorable experience of 
relaxation and tranquility.

•3 years minimum experience as spa therapist  
in a spa operation, preferably in a luxurious 
boutique hotel or a spa resort. 
•Excellent customer service and communication 
skills 
•Deep knowledge of a variety of therapies 
•Self-motivated, enthusiastic and customer 
-oriented. 
•Excellent command English language (additional 
language skills desirable but not essential) 
•Team player 

Send your CV to the following e-mail: 
gfilippidis@andronisexclusive.com



Graphic Designer - Athens

Τα καταστήματα Mongo είναι η νέα πρόταση στην εστίαση και ειδικότερα στην ασιατική κουζίνα, για το 
δίκτυο των νέων εταιρικών καταστημάτων  της στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο Καταστημάτων - Manager 
Δικτύου Εστίασης

Εταιρία διαγνωστικών ζητά:
Χημικό / Βιολόγο

Για το τμήμα πωλήσεων της εταιρίας με έδρα την Αθήνα. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Ευχέρεια επικοινωνίας 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση είναι επιθυμητή

Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: diagnostics100@gmail.com

BIC is one of the most recognized brand names in the world, specializing in manufacturing, distribution 
and selling of consumable products in more than 80 countries all over the world. Our product philosophy 
has always been focused on simplicity, functionality, quality and the best price/quality trade-off. The 
company provides an excellent working environment, based on team spirit and professional development. 
We are looking for an enthusiastic and self-motivated lateral thinker with strong organizational and 
analytical skills in order to join the supply chain and purchasing department.

Junior Buyer - (JB 15)
This is a temporary contract of 12 months.

As a junior buyer will gain experience with time 
in the purchasing – supply chain department of 
the organization and, he/she will be exposed to 
multiple areas of responsibility within the purchasing 
department, including but not limited to indirect 
materials and services. The main Task will be to 
support the Buyers to all purchasing activities.

More specifically, he/she will: 
•Prepare RFQ’s based on internal needs 
•Analyze assigned customer RFQ’s and 
determine appropriate supplier(s). 
•Send out RFQ packages to supply base. 
•Collect, analyze and make sourcing 
recommendations for each RFQ. 
•Provide all information to the appropriate 
individual (Buyers, Purchasing Supervisor etc.). 
•Need to work to understand the internal ERP 
system(s), bill of materials and plant scheduling 
in a manufacturing environment.  
•Support all corporate cost, delivery quality 
goals (continuous improvement principles). 

•Support purchasing and supply chain 
management department budget goals. 
 
Qualifications: 
•Bachelor’s degree in a related field (production 
engineer, industrial management 
& logistics, mechanical engineer/manufacturing 
management) 
•Master’s degree in a related field (purchasing 
and supply chain management preferred) 
•Excellent analytical, communication (written 
and oral) and problem solving 
•Bi/multi-lingual (English language skills 
required) 
•Work experience even not required will be 
positively considered

Please send your resume quoting reference 
code (JB15) to the following e-mail: recruitment.
bicviolex@bicworld.com or at BIC Violex, Ag. 
Athanassiou, 145 69 Anixi, Attica, or by fax at 
210-6299067. All applications will be treated in 
strict confidence. Only successful candidates will 
be contacted.

Sales Representative
Company description: Moving People is specialized in international recruitment in the field of healthcare 
for hospitals, care and nursing homes, home care and the pharmaceutical sector.

Moving People selects medical and paramedical personnel from abroad. We have a structural presence 
in the candidates’ country of origin. Our method, based on respect for human beings and ethics, has 
proved its effectiveness. The wellbeing of the employees, the satisfaction of their employers and of 
the patients are our main objectives.

Sales representative job duties: 
•Responsible for the presentation of company’s services to doctors (dentists, family doctors 
specialists/ general practitioners and other specialities) 
•Coordinates sale of services in territory to achieve the sales target 
•Maximizes revenue and market share of services in territory 
•Organizes seminars and meetings in order to represent company’s services & inform about trends 
•Monitors own cost in order to achieve maximum efficiency 
•Maintains relationship with existing clients and build a new portfolio with potential clients 
•Periodical reporting to the direct manager 
 
Skills/qualifications: 
•A minimum of 3 years of sales experience required 
•Previous experience in the medical/pharmaceutical field would be an advantage 
•Excellent communication and interpersonal skills 
•Strong research skills and networking 
•Very good negotiating skills 
•Responsible, flexible, persuasive 
•Proactive demeanour, focused on results, time management skills 
•Good command of Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Outlook, Internet 
•Fluency in English 
•Mobility required 
•Driving license 
 
We offer: 
•Performance bonus 
•All tools needed for a professional sales activity

Please send us your CV in English to the following e-mail address: av@movingpeople.com. Interviews 
will be held in Athens on 18-19th of October and Thessaloniki on the 16-17th of October.

Αρμοδιότητες θέσης: 
•Οργάνωση, συντονισμός ομάδας 
•Να κατευθύνει και να ελέγχει την παραγωγή 
•Διαρκής επικοινωνία με προμηθευτές 
και κλείσιμο συμφωνιών 
•Εκπαίδευση και υποστήριξη της ομάδας 
•Παρακολούθηση κόστους 
•Έρευνα και ανάλυση της αγοράς 
•Επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων 
της εταιρίας 
 
Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Ηγετικές και οργανωτικές δεξιότητες 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3-5 έτη σε ανάλογη 
θέση ευθύνης (εργασία σε χώρο εστίασης 
ή τροφίμων θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν) 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες 

•Καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ 
•Πτυχίο ΑΕΙ /ΤΕΙ (μεταπτυχιακό ΜΒΑ θα θεωρηθεί 
επιπλέον προσόν) 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Εργασιακή συνέπεια και ευελιξία ωραρίου 
•Δυναμική προσωπικότητα 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•εργασία σε ένα σύγχρονο και δυναμικό 
περιβάλλον 
•συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης 
•επιπλέον παροχές (κινητό τηλέφωνο, ταξίδια κτλ)

Παρακαλούμε πολύ όπως οι ενδιαφερόμενοι στεί-
λουν  το βιογραφικό τους σημείωμα με κωδικό SPV 
στο e-mail:  petrou@mongo.gr. Όλες οι αιτήσεις 
θα χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Για λογαριασμό πελάτη μας που δραστηριοποιείται στο χώρο της διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων: 

Collection Representatives 
(Full Time) - Αθήνα

Περιγραφή θέσης: Η εργασία αφορά την τηλεφωνική επικοινωνία με σκοπό τη διαχείριση ληξιπρόθεσμων 
οφειλών, διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων καθώς και την ενημέρωση ηλεκτρονικού συστήματος 
ακολουθώντας τις πολιτικές και τις διαδικασίες της εταιρείας.

Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 1 έτος στη διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
•Πελατοκεντρική αντίληψη, προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων 
•Υψηλή διαπραγματευτική και επικοινωνιακή ικανότητα,ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Απόφοιτοι λυκείου /ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•Καλή χρήση Η/Υ σε περιβάλλον windows MS-Office 
 
Παροχές: 
•Σταθερός μηνιαίος μισθός, bonus, ασφάλιση 
•Προοπτικές εξέλιξης, σύγχρονο περιβάλλον εργασίας 
•Πλήρης απασχόληση σε βάρδιες, πενθήμερης απασχόλησης, στο κέντρο της Αθήνας.

Η επιλογή γίνεται από την ACTIONLINE. Στείλτε μας τώρα το βιογραφικό σας σημείωμα με τη φωτογραφία 
σας μέσω του e-mail: jobs@actionline.gr, fax: 210 3637544, τηλ: 2103637585, σημειώνοντας τον κωδ: 
ACT_ SFPC_1015, website: www.actionline.gr.

The Art of Comedy S.A., a production company, 
national leader in the creation and production of TV 
and theatrical projects is searching for α creative 
graphic designer responsible for creating design 
solutions that have a high visual impact.

The work demands creative flair, up-to-date 
knowledge of industry software and a professional 
approach to time, costs and deadlines.

Typical work activities: The position involves 
managing more than one design project at a time 
and allocating the relevant amount of time according 
to the value of the job. 

Typical activities include: 
•meeting the company’s management to discuss 
the business objectives and requirements 
of each project, 
•interpreting each project needs and developing 
a concept to suit their purpose, 
•estimating the time required to complete 
the work, 
•developing design ideas by gathering 
information and data through research, 
•thinking creatively to produce new ideas 
and concepts, 
•working with a wide range of media, including 
photography, cartoon characters, 3D elements, 
•contributing ideas and design artwork, 
•demonstrating illustrative skills with rough 
sketches, 
•working on layouts and art working pages 
ready for print, 
•keeping abreast of emerging technologies 
in new media, particularly design programs 
such as Illustrator, Photoshop, After Effects, 
Premiere, 3ds, Max, Maya, Acrobat, Director, 
Dreamweaver and Flash, 
•developing interactive design, 

•working as part of a team with printers, 
copywriters, photographers, stylists, 
illustrators, other designers, account 
executives, web developers and marketing 
specialists. 
 
Drive business results: 
•Produce marketing promotions to be deployed 
via print, interactive and digital channels. 
•Translate direction given and design ideas into 
finished projects with proficient use of design 
tools. 
•Deploy all design projects to market within 
established timeline and budget. 
•Support internal by delivering logos, layouts, 
web images, and other graphical projects as 
needed. 
•Develop artwork required in support of internal 
projects and communications. 
 
Desired skills: 
•Bachelor’s degree in graphic design 
•Expert with Adobe Creative Suite with focus on 
Illustrator, Photoshop, Premiere, Aftereffects. 
 
Additional skills: 
•Knowledge of Dreamweaver, CSS, HTML, 
and FLASH. 
•Sketching, 3d animation and comic-cartoon 
creation

Experience-age: Prior experience will be taken 
into account. What counts most for our team is 
having a creative spirit, a good portfolio and perfect 
ethical characteristics.

If you are interested submit detailed CV along 
with work samples (if available in digital format) 
by e-mail to: careers@theartofcomedy.gr until 
the 12th of October (job code reference GD001).

Εταιρία Διαγνωστικών
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
συνέχεια στη σελ. 28

Διοικητικά & Επιτελικά  
Στελέχη Επιχειρήσεων
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες να αναλάβουν επιθεω-
ρήσεις υγιεινής και ασφάλειας, στην Ελλάδα για 
εταιρία συμβούλων από εξωτερικό. Βιογραφικά 
στο e-mail: oratiosm@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Υλοποίησης Προγραμμάτων 
ΕΣΠΑ από κέντρο δια βίου μάθησης, με απαραί-
τητη προϋπηρεσία στη διαχείριση και υλοποίηση 
προγραμμάτων ΕΣΠΑ (Voucher). Βιογραφικά στο 
e-mail: kdm1jobs@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνέταιρος χωρίς κεφάλαιο, με βα-
σικές γνώσεις επιχειρηματικότητας και διοίκη-
σης προσωπικού, με δυνατότητα πολυήμερων 
ταξιδιών στο Εξωτερικό. Τηλ: 210 8810109, 
κος Πανουσόπουλος.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο στην Κηφισιά ζητά Διευθυντή 
με πτυχίο ΑΕΙ, πολύ καλή εμπειρία σε ανάλογη 
θέση. Βιογραφικά στο e-mail: planetholidays@
outlook.com.gr.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Στέλεχος ή Βοηθός Προέδρου ζη-
τείται από όμιλο εταιριών, ο οποίος θα αναλάβει 
ή θα συμβάλλει στην επιλογή - ανάθεση και έλεγ-
χο των Managers σε διάφορες ειδικότητες του 
ομίλου: Βιογραφικά στο e-mail: career.0500@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Human Resources Director - Διευθυντής 
Ανθρωπίνων Πόρων, από μικρομεσαία επιχείρη-
ση λιανικής πώλησης τροφίμων στη Ζάκυνθο. 
Πλήρης ωράριο, ικανοποιητικός μισθός, bonus. 
Απαραίτητη προϋπόθεση η προϋπηρεσία. E-mail: 
dion.leon.plessas@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Ποιότητας (QM)Επικεφαλής 
Επιθεωρητής, από φορέα πιστοποίησης, απόφοιτος 
τεχνολογικής κατεύθυνσης (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) πλήρους 
απασχόλησης με τριετή εμπειρία στα συστήματα 
διαχείρισης. Πιστοποιημένη σχετική εκπαίδευση, 
άριστη γνώση Αγγλικών, Η/Υ, δυνατότητα ταξι-
διών (Ελλάδα-Εξωτερικό), δίπλωμα οδήγησης. 
E-mail: hrdep@bqc.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος διοίκησης επιχειρήσεων, 
με γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ, από εταιρία τρο-
φίμων στον Πειραιά. Βιογραφικά στο e-mail: 
giannis.sirmas@gmail.com, τηλ: 6944 360615.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διευθυντικό Στέλεχος Ποιοτικού 
Ελέγχου, με διοικητικές ικανότητες και τεχνικές 
γνώσεις, για εργοστάσιο πλεκτών ενδυμάτων 
στη Βουλγαρία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
trikoplex.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Επιχειρήσεων με προϋ-
πηρεσία 3 ετών σε θέση διοίκησης, ανάπτυξη 
δικτύου Β2Β/Β2C. Επιθυμητές σπουδές σε οι-
κονομικά-marketing-γνώσεις λογιστικής και 
ERP-γνώση Αγγλικών και Η/Υ-εμπειρία στην 
επικοινωνία-διαπραγμάτευση. E-mail: info@
vakalopoulospumps.gr, θέμα ΒΑΚ21915.

Γραμματείς-Υπάλληλοι 
Γραφείου & Υποδοχής
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με εμπειρία γραμματειακής και 
λογιστικής υποστήριξης, για μόνιμη απασχόλη-
ση, με Γαλλικά, Αγγλικά, MS office, internet, 
facebook. Tηλ: 210 9843274.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φοιτητής /τρια με καλή γνώση Η/Υ 
και διαδικτύου. Τηλ: 6945 039520. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Γραμματέας με γνώση Η/Υ, 
internet στη Μεταμόρφωση. Τηλ: 6909 109075, 
210 2845367.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα απόφοιτη Λυκείου ή φοιτήτρια με 
ή χωρίς εργασία προϋπηρεσία, από εταιρία για 
5θήμερη πρωινή Υπαλληλική εργασία. Μισθός 
και ασφάλιση. Τηλ: 210 3604376.

ΓΡΑΦΕΙΟ στο κέντρο της Αθήνας ζητά νέα, 
απόφοιτη Λυκείου ή ανώτερης σχολής για το 
τμήμα αρχειοθέτησης. Πενθήμερο πρωινό ωράριο, 
μισθός και ΙΚΑ. Τηλ: 210 3604376.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας εμφανίσιμη από δικηγορική 
εταιρία στο Κολωνάκι. Βιογραφικά στο e-mail: 
agaphnos@otenet.gr, τηλ: 210 3625523.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας με γνώσεις Αγγλικών και 
χειρισμού Η/Υ, από θεραπευτήριο ομοιοπαθητικής. 
Περιοχή Δήμος Σαρωνικού. Τηλ: 6936 199952.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά νέους /ες για το τμήμα Δημοσί-
ων Σχέσεων, διαχείρισης site και Γραμματειακή 
Υποστήριξη. Τηλ: 210 6617285.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί 2 Γραμματείς 
Manager, 1 άτομο για Yποδοχή και ένα άτομο 
για δημόσιες σχέσεις. Άμεση πρόσληψη, γνώσεις 
Η/Υ, Αγγλικών. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: pr@idplusmedia.com.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Λυκείου προσλαμβάνονται από όμιλο 
εταιριών στα τμήματα προώθησης, εξυπηρέτησης, 
καταγραφής, καταχώρησης πελατών τηλεφωνικού 
κέντρου. Πενθήμερο. Βιογραφικά στο e-mail: 
neaarx1@hotmail.com, τηλ: 211 9901329.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για γραφείο σε φροντιστήριο ξε-
νών γλωσσών στα Σεπόλια. Να είναι κάτοχος 
Proficiency. Tηλ: 210 5729767, ώρες επικοι-
νωνίας: 9:00-13:00 και 210 5156986, ώρες 
επικοινωνίας: 16:00-21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εσωτερική εργασία. Με-
ρική ή πλήρης απασχόληση, ευέλικτο ωράριο. 
Τηλ: 6944 940620.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα για γραμματειακή υποστήριξη 
σε γραφείο εμπορικών συναλλαγών. Μισθός 
αναλόγως προσόντων. Τηλ: 6946 941663, 210 
5249189.

ΑΠΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ κέντρο στην Αργυρούπολη 
ζητείται Δακτυλογράφος, με σχετική προϋπηρεσία 
για 4ωρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@magnitiki.gr, τηλ: 210 6796141.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με επικοινωνιακή ικανότητα 
και προηγούμενη εμπειρία σε εξυπηρέτηση ενη-
μέρωσης και καταχώρισης μικρών αγγελιών, 
γνώση Η/Υ, Αγγλικών, άριστη ορθογραφία, 
επαγγελματισμός. 4ωρη, 8ωρη απασχόληση. 
Τηλ: 210 8696575.

Η ΒΙΟΜΕΚ ΒΛΑΧΑΚΗΣ στη Σπάρτη στο 8ο χλμ 
ΕΟ Σπάρτης-Γυθείου δραστηριοποιείται στο χώρο 
των μεταλλικών κατασκευών και ζητά Υπάλληλο 
Γραφείου, με γνώσεις λογιστικών-Βοηθό Λογι-
στή. E-mail: biomek@blaxakis.com, τηλ: 27310 
44760 36296, 6936 975542.

ΕΤΑΙΡΙΑ αντιπροσωπειών στον Άλιμο ζητά Υπάλ-
ληλο Γραφείου για το τμήμα ανταλλακτικών, 
αποθήκης. Απαραίτητη γνώση Η/Υ, Αγγλικών, 
επιθυμητή γνώση Γερμανικών - Γαλλικών. E-mail: 
accounting@ariexpo.gr, fax: 210 9886258.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για τηλεφωνικές παραγγελίες και 
Γραμματειακή Υποστήριξη, από Ιταλικό εστιατόριο 
στο Παλαιό Φάληρο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@al-pino.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου από διαφημι-
στικό όμιλο εταιριών στα τμήματα: γραμματείας, 
ρεσεψιόν, καταχώρησης. Απαραίτητη γνώση 
Η/Υ και οργάνωση. Βιογραφικά στο e-mail: 
olmegainfo@yahoo.com, τηλ: 211 4802061.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ευπαρουσίαστη Υπάλληλος Γραφείου / 
Γραμματέας από εμπορική εταιρία. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: dimitrakosg@yahoo.gr.

ΑΠΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ κέντρο στο Περιστέρι ζητεί-
ται Υπάλληλος Γραμματείας Μικροβιολογικού 
Τμήματος. Απόλυτα απαραίτητη η προϋπηρεσία 
στο χώρο της υγείας, επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@magnitiki.gr, τηλ: 
210 6796141.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου στις Αχαρνές, 
με γνώσεις στο συνταξιοδοτικό κοινωνικής 
ασφάλισης και αντίστοιχη προϋπηρεσία για 
στελέχωση Γραμματείας και εξωτερικές ερ-
γασίες. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Βιογραφικά 
στο e-mail: mhqservices@yahoo.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ εφαρμογών λογισμικών ζητεί Γραμ-
ματέα εμφανίσιμη με άριστη γνώση Αγγλικών, 
Η/Υ (MS οffice, photoshop). Πολύ καλή γνώση 
ξένων γλωσσών θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: secretary@arenatech.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου από αντιπρο-
σωπεία αυτοκινήτων, νέα για κάλυψη θέσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: asouvleris@chevrolet-
souvleris.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ιατροτεχνολογικών προϊόντων με έδρα 
τη Νέα Φιλαδέλφεια ζητά part-time Γραμματέα, με 
γνώσεις soft1, Αγγλικών, office, επικοινωνιακή. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@osteosynthesis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φοιτήτρια οικονομικής σχολής από 
γραφείο οικονομικών μελετών. Τηλ: 6945 039520. 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στην Παλλήνη ζητεί Υπάλλη-
λους Γραφείου. Απαραίτητα: προϋπηρεσία, γνώσεις 
MS Office και πολύ καλές γνώσεις Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: logistics@kapelis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου από ξενοδοχειακό 
όμιλο, με πτυχίο ΑΕΙ. Ύπαρξη μεταπτυχιακού θα 
θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Βιογραφικά στο 
e-mail: planetholidays@outlook.com.gr.

ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία στο Πέραμα 
ψάχνει Υπάλληλο Γραφείου νέα, με γνώσεις Η/Υ, 
λογιστικής και Αγγλικών επιπέδου proficiency. 
Απαραίτητο το δίπλωμα αυτοκινήτου. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@ahilios.gr. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματεία Γενικών Καθηκόντων, με 
άριστη γνώση excel, word, internet, Αγγλικά. 
Ωράριο συνεχές πενθήμερο με ΙΚΑ. Βιογραφικά 
στο e-mail: panousopoulos@gnl.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μορφωμένος, συνταξιούχος για 4ωρη 
απογευματινή συνεργασία. Τηλ: 6945 039520.

H ALMECO Α.Β.Ε.Ε. ηγέτης στο επαγγελματικό 
έπιπλο, ζητά Γραμματεία Πωλήσεων - Reception 
για το κατάστημα της Αθήνας. Άριστη γνώση Αγ-
γλικών και χειρισμού Η/Υ. Βιογραφικά με κωδικό 
ΠR στο e-mail: athensshowroom2@almeco.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γραμματείς και άτομα για Υποδο-
χή από διαφημιστική εταιρία. Άμεση πρόσληψη, 
γνώσεις Η/Υ, Αγγλικών. Περιοχή Συγγρού-Φιξ 
δίπλα στο μετρό. Τηλ: 211 4802078.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με εμπειρία στη διαχείριση social 
media και newsletter campaigns. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@globaltouch.international, 
υπόψιν κου Μάρκου.

Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία Kick αναζητά άμεσα 
Υπάλληλο Γραφείου, για καταχώρηση δεδομένων 
και αρχειοθέτηση. Βιογραφικά στο e-mail: kick@
kickadv.gr, τηλ: 210 2852911, 210 2852913.

ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Πουκαμισάς ζητούν Υπάλ-
ληλο Γραφείου για τα κεντρικά γραφεία τους. 
Απαραίτητα: πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης 
ή marketing, κάτοχος κάρτας ΟΑΕΔ. Προτιμούνται 
κάτοικοι περιοχών Πειραιά. E-mail με φωτογρα-
φία: development@poukamisas.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας εμπορικής διεύθυνσης 
από εταιρία καλλυντικών Α.Ε, με απαραίτητη 
προϋπηρεσία, άριστη γνώση Αγγλικών, Γαλλικών, 
πολύ καλή γνώση Η/Υ, MS Office, Illustrator. 
Ε-mail: sales@biactive.gr, τηλ: 210 8215050.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου από διαγνωστικό 
κέντρο στην Αργυρούπολη. Απαραίτητη η σχετική 
εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: hr@magnitiki.
gr, τηλ: 210 6796141.

Marketing-Δημόσιες  
Σχέσεις-Διαφήμιση
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί 2 Γραμματείς 
Manager, 1 άτομο για Υποδοχή και ένα άτομο 
για δημόσιες σχέσεις. Άμεση πρόσληψη, γνώσεις 
Η/Υ, Αγγλικών. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: pr@idplusmedia.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά νέους /ες για το τμήμα Δημοσί-
ων Σχέσεων, διαχείρισης site και Γραμματειακή 
Υποστήριξη. Τηλ: 210 6617285.

ΕΤΑΙΡΙΑ marketing ζητεί άτομα για θέση Team 
Leader για οργάνωση και στελέχωση τμημάτων, 
με υψηλές αποδοχές. Βιογραφικά στο e-mail: 
karieragroup@yahoo.gr, τηλ: 211 4802039.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Επιχειρηματικοί Συνεργάτες δυ-
ναμικές με άνεση στην επικοινωνία από εταιρία 
marketing, για ανεξάρτητη συνεργασία. Μερική 
ή πλήρης απασχόληση, ευέλικτο ωράριο, εκ-
παίδευση, υψηλές απολαβές, ταξίδια, bonus 
αυτοκινήτου. Tηλ: 6986 950930.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Ανεξάρτητος Συνεργάτης για τα 
τμήματα της εταιρίας μας: εμπορικό, οργάνωσης, 
διοίκησης συνεργατών μερικής ή πλήρους απασχό-
λησης. Βιογραφικά στο e-mail: efariston@gmail.
com, τηλ: 6936 850392, κος Λουρωτός Γεώργιος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές Διαφήμισης Websites, με 
προηγούμενη εμπειρία απαραίτητη. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@digicon.gr, κωδ: isales1015.

ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ οργανισμό ζητούνται 
2 νέες για άμεση πρόσληψη, για marketing - 
διαφήμιση. Προσόντα: πτυχίο διαφήμισης και 
επικοινωνίας, απαραίτητη εμπειρία σε έντυπα 
και sites, άριστη επικοινωνία - εμφάνιση. Ε-mail: 
grammateia@nkmediagroup.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτομα για συνεργασία στο δι-
κτυακό marketing, για ανάπτυξη επιχείρησης 
χωρίς επιχειρηματικό ρίσκο με την υποστήριξη 
μεγάλης πολυεθνικής εταιρίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: boubaris.george@yahoo.gr, τηλ: 6984 
655101, 6931 276604, κoς Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διαφημιστές /τριες από εβδομαδιαίο 
περιοδικό ποικίλης ύλης, με εμπειρία προαιρετική. 
Παρέχεται πλήρης απασχόληση βάσει παραγω-
γικότητας για Αττική. Βιογραφικά στο e-mail: 
vagkaras1965@gmail.com, τηλ: 6950 023699.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ (8) Διαφημιστές για πώληση διαφη-
μιστικού χώρου για μουσικό περιοδικό, με πελα-
τολόγιο δικό τους και υψηλά ποσοστά. Βιογραφικά 
στο e-mail: c.r.e.a.m.themagazine@gmail.com.

ΤΟ MUSIC CORNER.GR αναζητά έμπειρους Πω-
λητές Διαφήμισης Internet, για την προώθηση του 
site, την οργάνωση και πώληση διαφημιστικού 
χώρου. Η αμοιβή θα ορισθεί βάσει ποσοστών. 
Ε-mail: info@musiccorner.gr, τηλ: 6998 842014.

Η LLUMAR Hellas αναζητά Marketing & 
Communications Executive για προώθηση της 
μάρκας και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών. 
Απαραίτητα: προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών, 
Αγγλικά, MS office. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@
llumar.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών ζητά Στελέχη Δη-
μοσίων Σχέσεων, για προώθηση επιμορφωτικών 
προγραμμάτων σε στελέχη επιχειρήσεων. Παρο-
χές: μισθός, ασφάλιση και προοπτικές εξέλιξης. 
Βιογραφικά στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για internet marketing, 
από Ηλιούπολη και γύρω περιοχές. Τηλ: 6976 
511673.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες από Ηλιούπολη και 
γύρω περιοχές, για ηλεκτρονικό εμπόριο. Τηλ: 
6976 511673, κος Μουξιός Φώτης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φοιτητής /τρια ή Μεταπτυχιακού, με 
γνώσεις: α) διαφήμισης /δημοσίων σχέσεων/ 
marketing, β)social media, γ)ευρωπαϊκά/διε-
θνή πολιτική. Η Strategic International/Kataras 
δραστηριοποιείται στο χώρο των Συμβούλων 
στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Email: info@
costaskataras.org.

ΔΙΕΘΝΗΣ όμιλος ζητά απόφοιτες /ους ΑΕΙ-ΤΕΙ, για 
στελέχωση θέσεων marketing και management. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη, εκπαίδευση, γρήγορη 
και αξιοκρατική εξέλιξη. Βιογραφικά στο e-mail: 
karram192@yahoo.gr, τηλ: 210 6773990, κα Καρρά.

Η ΠΑΙΔΙΚΗ σκηνή Θεσσαλονίκης ζητά νέα, με 
ευφράδεια λόγου για διαφήμιση. Πρωινές ώρες. 
Τηλ: 6944 638637.

ΟΜΙΛΟΣ επιχειρήσεων στη Σαντορίνη ζητά να 
στελεχώσει το τμήμα πωλήσεων και δημοσίων 
σχέσεων με απόφοιτους σχολής, με γνώσεις 
Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: ktacc@
kamaritours.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για συνεργασία στον κλάδο 
του internet marketing. Παρέχεται εκπαίδευση. 
Βιογραφικά στο e-mail: artemist27@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Marketing and Web Assistant, με 
γνώσεις adwords, social media ads, διαχείρι-
ση ιστοσελίδων, βασικές γνώσεις HTML and 
photoshop, άριστα Αγγλικά. Θα εκτιμηθούν 
γνώσεις σε Joomla-Drupal. Περιοχή Κρυονέρι. 
E-mail: mathios@leos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Internet Marketer για συ-
νεργασία κατ’ αποκοπή και γνώστης κατασκευής 
ιστοσελίδων. Βελτιστοποίηση του (SEO) και χει-
ρισμός google adwords. Βιογραφικά στο e-mail: 
alexiavasiliou3@gmail.com. 

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών παροχής υπηρεσιών ζητά Στε-
λέχη Δημοσίων Σχέσεων. Απαραίτητα: σπουδές 
και προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, γνώσεις πλη-
ροφορικής, Αγγλικών και συστάσεις. Παροχές: 
μισθός, ασφάλιση, εργασία σε άνετο περιβάλλον. 
E-mail: resume@otenet.gr.

ΔΙΕΘΝΗΣ όμιλος ζητά 8 πτυχιούχους Management 
- Marketing - Finance - Public Relations, για 
στελέχωση νέας διεύθυνσης. Απαιτείται ικανή 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: mallas192@
yahoo.gr, κος Μάλλας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής - Συνεργάτης για υπηρεσίες 
marketing και internet, με ποσοστά. Βιογραφικά 
στο e-mail: webt114@yahoo.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ DK Consultants αναζητά 2 Στελέχη 
απόφοιτους Οικονομικών - Διοίκησης επιχει-
ρήσεων, για εξαγωγικό marketing, με άριστη 
γνώση της Γερμανικής γλώσσας. Βιογραφικά 
στο e-mail: careers@dkconsultants.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ επιχείρηση στις Αχαρνές Αττικής αναζη-
τεί Jr Marketing Specialist - Designer. Πτυχιούχος 
ΑΕΙ/ΤΕΙ ιδιωτικής σχολής εμπειρία σε graphic design 
άριστη γνώση illustrator, InDesign, Photoshop 
καλή γνώση Αγγλικής-έφεση στην τεχνολογία. 
E-mail: marketingdepartment@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέα άτομα για δημόσιες σχέσεις (PR) 
σε πολύ γνωστά νυχτερινά μαγαζιά του κέντρου 
της πόλης. Απαραίτητη προϋπόθεση η όρεξη για 
εργασία-προοπτικές για εξέλιξη. Προϋπηρεσία 
μη απαραίτητη. Τηλ: 6982 321053, κος Σάββας.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με προϋπηρεσία, για νέο 
μαγαζί στα Λαδάδικα για bar, PR και υποδοχή. 
Τηλ: 6998 575127.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με προϋπηρεσία στο δικτυακό 
marketing, για την ανάπτυξη επιχειρηματικού 
προγράμματος μέσω internet. Βιογραφικά στο 
e-mail: artemist27@hotmail.com.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά άτομα. Παρέχο-
νται: πολύ καλές απολαβές, φιλικό περιβάλλον, 
μόνιμη εργασία, ασφάλεια. Τηλ: 210 4180906, 
ώρες επικοινωνίας: καθημερινές 8:00-15:00, 
κα Τσικουδάκη.

Λογιστές-Υπάλληλοι 
Λογιστηρίου-Μηχανογράφηση
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με εμπειρία γραμματειακής και 
λογιστικής υποστήριξης, για μόνιμη απασχόλη-
ση, με Γαλλικά, Αγγλικά, MS office, internet, 
facebook. Tηλ: 210 9843274.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητά άτομο από ΤΕΙ λογιστικής, 
για την πραγματοποίηση της πρακτικής του άσκη-
σης. Βιογραφικά στο e-mail: hrtax3@gmail.com.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στο κέντρο της Αθήνας ζητά 
Βοηθό Εργατολόγου, για σύνταξη μισθοδοσίας 
και λοιπά εργασιακά θέματα. Βιογραφικά στο 
e-mail: logistirio37@gmail.com.

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΣ /η ΤΕΙ λογιστικής ζητείται από 
λογιστικό γραφείο για πρακτική άσκηση. Περιοχή 
Νέα Ιωνία. Τηλ: 210 2716164. 

ΑΠΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ανώνυμη εταιρία στη Θεσσα-
λονίκη ζητείται Υπάλληλος Λογιστηρίου, με 5 έτη 
προϋπηρεσία σε διπλογραφικά βιβλία. Άριστη 
γνώση χρήσης excel. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv.logistirio1974@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής με πολύ καλές γνώσεις 
μισθοδοσίας και πολύ καλές γνώσεις σχετικά 
με εταιρίες που τηρούν Γ’ κατηγορίας βιβλία. 
Βιογραφικά στο e-mail: stvel7@in.gr.

Η ΒΙΟΜΕΚ ΒΛΑΧΑΚΗΣ στη Σπάρτη στο 8ο χλμ 
ΕΟ Σπάρτης-Γυθείου δραστηριοποιείται στο χώρο 
των μεταλλικών κατασκευών και ζητά Υπάλληλο 
Γραφείου, με γνώσεις λογιστικών-Βοηθό Λογι-
στή. E-mail: biomek@blaxakis.com, τηλ: 27310 
44760 36296, 6936 975542.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από τουριστικό πρα-
κτορείο στον Πειραιά με γνώσεις Η/Υ, Αγγλικών 
και εμπειρία σε τουριστικό γραφείο. Βιογραφικά 
στο e-mail: accounting@wstsc.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από λογιστικό γραφείο 
στα Εξάρχεια με 3ετή εμπειρία, για ενημέρωση 
και εκτέλεση λοιπών εργασιών σε εταιρία με 
απλογραφικά βιβλία. Βιογραφικά στο e-mail: 
maniabos@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τελειόφοιτος για πρακτική άσκηση από 
ΤΕΙ με ΟΑΕΔ ή ΕΣΠΑ, σε λογιστικό γραφείο στον 
Ταύρο. Τηλ: 210 3410576, ώρες επικοινωνίας: 
15:00-17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή νέος /α πτυχιούχος 
οικονομικής σχολής, για απόκτηση εργασιακής 
εμπειρίας σε διπλογραφικά βιβλία, από την Ηρά-
κλειτος EΠΕ. Βιογραφικά στο e-mail: hraklitos@
the.forthnet.gr.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 
ζητά άτομα από ΤΕΙ λογιστικής, για εκπλήρω-
ση της πρακτικής άσκησης. Τηλ: 2310 225825, 
Υπεύθυνος κος Τσολαρίδης Σταύρος.

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία τροφίμων Νομού Ημαθίας 
ζητά απόφοιτο οικονομικού ή ΤΕΙ λογιστικής, 
που γνωρίζει άπταιστα Αγγλικά. Προϋπηρεσία σε 
φορτώσεις εξωτερικού απαραίτητη. Θα εκτιμηθεί 
γνώση Ρώσικης γλώσσας. Τηλ: 6986 548934, 
ώρες επικοινωνίας: 13:00-16:00.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ εταιρία στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη 
ζητά Υπεύθυνο Λογιστηρίου για άμεση πρόσληψη. 
Απαραίτητη εμπειρία στον κλάδο μεταφοράς και 
γνώση τήρησης βιβλίων ΕΠΕ - ΑΕ. Βιογραφικά 
στο e-mail: a.dervis@havakis.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ επιχείρηση στην Πάτρα ζητά Υπάλ-
ληλο Λογιστηρίου με γνώσεις Γ΄ κατηγορίας 
βιβλίων, για καταχώρηση παραστατικών και 
τιμολόγηση επιθυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: 
angelmaggie7@gmail.com.

Η «ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ» ζητά Υπεύ-
θυνο Εισπράξεων, με άριστες επικοινωνιακές 
ικανότητες, δίπλωμα οδήγησης, γνώση Αγγλικών, 
Η/Υ και λογιστικής. Οι αιτήσεις θεωρούνται εμπι-
στευτικές. Συστάσεις απαραίτητες. Βιογραφικά 
στο e-mail: analyticalinstrumentssa@gmail.com.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά 1 νέα Λογίστρια, απόφοιτη 
οικονομικού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ λογιστικής, με 
εμπειρία, για μόνιμη 6ωρη καθημερινή εργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@ekdoseisalexandros.
gr, κωδ: logpr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου γενικών καθηκό-
ντων, σε εταιρία εμπορίας-επισκευής γεωργικών 
μηχανημάτων. Καλή γνώση Η/Υ, Αγγλικών, Ιταλι-
κών, προτιμάται με βασικές γνώσεις λογιστικής, 
εμπειρία γραμματειακής υποστήριξης-δίπλωμα 
αυτοκινήτου-μηχανής. Τηλ: 210 5229603, 210 
5229643, κος Ντάβρης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου από εταιρία 
με γνώσεις MS office, μηχανογράφησης, για 
πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
hellasdental@otenet.gr.

ΑΠΟ ΟΜΙΛΟ εταιριών ζητείται Λογιστής Α’ τάξης 
με άριστη γνώση λογιστικής, φορολογικής και 
εργατικής νομοθεσίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
hrdpt@genius.gr, τηλ: 210 5771997.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής /τρια Α΄ η Β΄ τάξης με άρι-
στη γνώση λογιστικής, φορολογικής, εργατικής 
νομοθεσίας, από λογιστική εταιρία με έδρα στο 
Κουκάκι. Απαραίτητη προϋπόθεση η πολύ καλή 
γνώση Γερμανικών. Ε-mail: hr@sigalas.eu.

Η ENERGIERS AE στη Θεσσαλονίκη αναζητά Λογι-
στή/τρια για το τμήμα εξαγωγών, με πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, 
γνώσεις γενικής λογιστικής-διεθνούς εμπορίας, 
άριστη γνώση Plexis/ERP-Αγγλικών-3-5 χρόνια 
προϋπηρεσία. E-mail: frontdesk@energiers.gr.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στη Θεσσαλονίκη ζητά άτομα 
από που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την 
πρακτική τους άσκηση. Βιογραφικά στο e-mail: 
maria@eurologistic.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής /τρια για λογιστικό γραφείο 
στην Αθήνα - Αμπελόκηποι. Απαραίτητα προσόντα: 
πολυετής εμπειρία σε λογιστικό γραφείο, άριστη 
γνώση βιβλίων Γ’ κατηγορίας και άριστη γνώση 
μισθοδοσίας. Βιογραφικά στο e-mail: stvel7@in.gr.

Μικρές αγγελίες εργασίας



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

Υπάλληλο Τμήματος Ανταλλακτικών - Αθήνα

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

Evolution Tech always searches 
for the best IT professionals in the 
market, offering promising career 
to major projects all over Europe. 

We are currently seeking for an 
.NET developer having at least 
4 years of working experience.

Requirements: 
•University degree 
•Knowledge and experience 
Microsoft.NET 
•Excellent communication skills 
•You must be a team player, 
able to work under pressure. 

•We expect you to be fluent 
in both verbal and written 
English communication. Italian 
language will be a strong asset.

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

Ιατρός Γενικής Ιατρικής, Δερματολόγος 
και Πλαστικός Χειρουργός 

Θεσσαλονίκη
Για εργασία στον όμιλο Ιατρικής Αισθητικής FIGURA. 
•Αποδεκτή και η αναμονή ειδικότητας. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@figurabody.gr, τηλ: 2310 242429.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 χρόνια σε  
αντίστοιχη θέση (κατά προτίμηση GROUP VAG) 
•Γενικές γνώσεις αυτοκινήτου 
•Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή 
•Επαγγελματική συνέπεια 
•Υπευθυνότητα 

Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
fotmal@filosidis.gr

AMD Telecom is among the best companies worldwide in digital marketing and telecommunications 
services, with international presence and offices in Greece (Thessaloniki and Athens), Spain, Italy, France, 
Turkey and India. We are constantly expanding our activities and our personnel all over the world. 

For this purpose we are looking to recruit for our offices in the center of Thessaloniki (Porto Center). 
recruits:

Frond End Developer 
Thessaloniki (Porto Center)

Summary: The right candidate will architects 
and develops websites and applications using 
web technologies. Will be coding and creating the 
visual front-end elements of a software, application 
or website. He or she must create computing 
components/features that are directly viewable 
and accessible by the end user or client.

Primary responsibilities: 
•Develop functional and appealing web 
applications based on usability; 
•Provide website maintenance 
and enhancements; 
•Use a combination of markup languages 
to write web pages; 
•Write functional requirement documents 
and specifications; 
•Create quality mock-ups and prototypes 
on tight timelines; 
•Assist back-end developers in coding 
and troubleshooting; 
•Create cascading style sheets (CSS) that are 
consistent across all browsers and platforms; 
•Maintain graphic standards and branding 
throughout the product’s interface; 
•Stay up-to-date on emerging technologies; 
•Understanding of layout aesthetics and a rigor 
for programming are prerequisite 
•Promote usability best practices; 
•Professional experience and skills; 
 
Knowledge and skill requirements: 
•Unique expertise in combining user interface 
(UI) know-how with CSS, JavaScript, TypeScript, 
JQuery, HTML and PHP proficiency 
•Experience with AngularJs and design/
development of RESTful APIs 

•Experience with client side JS MVC frameworks 
•Experience with JS testing frameworks 
(e.g. Karma, Jasmine) 
•Familiarity with CSS pre-compilers (LESS, SASS) 
•Build and improve upon existing infrastructure, 
making decisions on future frameworks, 
languages and DevOps 
•In-depth knowledge of web technologies 
gained from research and professional experience 
•Understanding of the entire web development 
process, including design, development 
and deployment, with some back-end 
knowledge, is a must 
•Strong understanding of industry trends and 
content management systems such as Drupal, 
WordPress, as well as software programs 
like the Adobe Creative Suite. Experience with 
responsive and adaptive design is also a plus 
•Effective communication skills with 
the creative team and clients 
•Ability to solve problems and adapt quickly 
to new web design and application trends. 
 
The company offers: 
•Monthly salary upon qualifications 
•Friendly and challenging working environment, 
•Opportunities for further growth 
and development

Notice: The candidate must mention personal 
projects in which they participated and they must 
present them during the interview. All applications 
are considered as strictly confidential.

After the screening of the CVs, we will contact the 
candidates who meet the profile’s requirements to 
arrange an interview. Please send a curriculum 
vitae to the following e-mail: hr@amdtelecom.net

BI - ETL Analyst/Developer  
Athens, Greece – Ref: ETL-GR

The position: 
•Requires frequent travelling 
•Information needs analysis; Understand the customer’s business processes 
•Translate business information needs into technical requirements 
•Data process flow design & development (ETL) 
•Defining and implementing data capture processes from various sources and formats. 
•Design of data integration solutions: 
•Develop an in-depth understanding of the source systems and data models 
•Data profiling 
•End-to-end design of the production process to extract, transform and load the data 
•Be involved in requirements gathering 
•Collaborating with front end team 
•Constructing, unit testing and automating the extract, transformation and loading process 
•Support development of the logical data model 
•Physical data model design, development & implementation 
•Provision of clear & concise technical documentation 
 
The candidate: 
The ideal candidate will be expected to possess the following: 
•At least 7 years of proven experience and solid knowledge in the area of DWH Analysis; 
•Knowledge of SCRUM s/w development methodology; 
•Ability to organize and prioritize tasks as well as plan and delegate responsibilities; 
•Excellent command of English both written and spoken; 
•Excellent communicational and organizational skills as well as sound judgement and the ability 
to discern key issues and deal with them effectively; 
•Flexibility for frequent travel and able to work in an international and multi-cultural environment; 
•The majority of the core systems in the project are implemented using Oracle products (Databases 
& ETL), therefore practical and proven experience in the design of Oracle solutions is necessary. 
•Practical experience of gathering information requirements and business process analysis 
•Hands on experience of designing, developing & implementing ETL processes using industry-
standard ETL tools 
•Building/tuning procedures with PL/SQL 
•Practical knowledge and experience of Data Analysis and Data Profiling. 
•Practical experience of Data Modelling (logical and physical) 
•Experience of implementing solutions in Enterprise level Data Warehousing projects

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

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

Archirodon Group NV is a leading international contracting group, holding a prominent position in 
major engineering and construction projects worldwide. For more information, please visit http://www.
archirodon.net. Archirodon is seeking to recruit a:

Construction - Assistant Commercial Manager 
(ACM 04/15) - Middle East (Saudi Arabia), 

Gulf and/or North Africa
Due to the continuing expansion of our business activities, we seek to employ candidates for our 
operations in the Middle East (Saudi Arabia), Gulf and/or North Africa.

This role is key in the construction site and versatile, as it encompasses broad responsibilities in the 
areas of finance and administration, personnel, procurement, insurance and stores. 

Essentially, this role is planning and monitoring activities that are directly related to the construction 
project and is ensuring that proper support is provided to the overall project implementation.

Key responsibilities of the role are to: 
•Assist the commercial manager in ensuring the availability of funds for cash outflows as required 
as well as in maintaining timely payment of personnel, suppliers, subcontractors and other parties. 
•Monitor all financial and commercial obligations undertaken by the company under any agreement. 
•Monitor the collection of receivables and insurance claims. 
•Monitor that all necessary measures are taken for compliance with the host country laws  
and regulations, in terms of labour, taxes, customs, business operations, etc. 
•Monitor the correct maintenance of financial and personnel records as well as the employee 
related logistics regarding transportation, accommodation and messing. 
•Assist the commercial manager in preparing the required vendor lists, subcontract and service 
•Provider lists and comparative statements for approval. 
•Monitor all company’s procurement and subcontracting procedures. 
•Assist the commercial manager in the establishment of appropriate insurance policies and project 
contract requirements. 
•Monitor the smooth operation of stores. 
 
We are seeking individuals who: 
•Are able to plan, prioritise and execute tasks in a high-pressure environment. 
•Demonstrate critical thinking and are able to make timely decisions. 
•Are flexible and ready to take initiatives. 
•Display a team spirit, particularly in a multicultural environment. 
•Are able to lead a team. 
 
Essential prerequisites include: 
•Bachelor degree in accounting, finance or business administration. 
•Fluency in the English language (oral and written). 
•Computer literacy. 
•Master’s degree, ACCA and/or IFRS will be considered a plus. 
•Knowledge of French and/or Arabic language will be considered a plus. 
•Prior experience in the construction business and/or in multicultural environment will be 
considered a plus.

Archirodon offers excellent opportunities for a challenging career in an international environment, as the 
successful candidate’s next career step is to become a commercial manager. Competitive remuneration 
and fringe benefits (i.e. accommodation, transportation, medical coverage etc.) are offered.

Please apply through the following link: http://goo.gl/TxKn1m, quoting “ACM 04/15”.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από ανώνυμη εμπο-
ρική εταιρία με γνώσεις λογιστικής, αποθήκης, 
εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων. Προϋπη-
ρεσία 3 έτη-πλήρες ωράριο-μισθός αναλόγως 
προσόντων, επιθυμητή γνώση προγράμματος 
ERP Singular Logic. E-mail: career@pennie.gr.

H MEGA BROKERS ζητά Μηχανογράφο - Προ-
γραμματιστή, με γνώσεις σε εργαλεία Microsoft 
(visual studio 6,2010 και 2012) και microsoft 
SQL 2008-2012. Εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις (για τους άντρες). Βιογραφικά στο 
e-mail: cv@megabroker.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικών, 
με εμπειρία σε τήρηση Γ’ κατηγορίας βιβλίων, 
άριστη γνώση excel και πολύ καλή γνώση Αγγλι-
κών. Βιογραφικά στο e-mail: pzafiropoulossa@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικών, 
με εμπειρία μηχανογραφημένου λογιστηρίου ΑΕ-
άριστη γνώση excel καταχώρησης-ανάλυσης 
στατιστικών-εμπειρία εκτέλεσης προϋπολο-
γισμών-δαπανών-ταμειακών ροών-σύνταξη 
αναφορών-απεικόνισης πορείας της εταιρίας 
προς τη διοίκηση-εκπλήρωση προθεσμιών-πλά-
νων-υποστήριξη λειτουργίας λογιστηρίου-πολύ 
καλή γνώση Αγγλικών. E-mail: pzafiropoulossa@
gmail.com.

Οικονομικά Στελέχη- 
Ελεγκτές-Φοροτεχνικοί
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικονομικός - Οικονομολόγος ως 
εκπαιδευτής σεμιναρίων. Υλικό διατίθεται 
και άμεσο ξεκίνημα. Βιογραφικά στο e-mail: 
mgeorgakis@sinodos.com, τηλ: 6937 402125 
κος Γεωργάκης Μιχαήλ.

ΔΙΕΘΝΗΣ όμιλος με ταχεία ανάπτυξη ζητά για 
άμεση πρόσληψη 6 απόφοιτους Πανεπιστημίου 
(ΑΕΙ-ΤΕΙ) οικονομικής κατεύθυνσης, για άμεση 
στελέχωση νευραλγικών θέσεων. Βιογραφικά 
στο e-mail: pappam100@gmail.com, κα Παππά.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φοιτήτρια οικονομικής σχολής από 
γραφείο οικονομικών μελετών. Τηλ: 6945 039520.

ΜΕΓΑΛΗ θυγατρική εταιρία με ειδίκευση στο 
χρηματοοικονομικό και ασφαλιστικό κλάδο, 
προσφέρει μία θέση Οικονομολόγου. Βιογρα-
φικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
insurance_financialsa@outlook.com.

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία τροφίμων Νομού Ημαθίας 
ζητά απόφοιτο οικονομικού ή ΤΕΙ λογιστικής, 
να γνωρίζει άπταιστα Αγγλικά. Προϋπηρεσία σε 
φορτώσεις εξωτερικού απαραίτητη. Θα εκτιμηθεί 
γνώση Ρώσικης γλώσσας. Τηλ: 6986 548934, 
ώρες επικοινωνίας: 13:00-16:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ με διεθνή παρουσία στη διοργάνωση 
επενδυτικών συνεδρίων, αναζητεί Υπάλληλο 
Γραφείου για την υποστήριξη τμημάτων της. 
Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης, 
άριστες γνώσεις Η/Υ, Αγγλικής-τιμολόγησης-
marketing. Βιογραφικά στο e-mail: marketing@
capitallink.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Tax Senior. Απαραίτητα προσόντα: 
Πτυχίο ΑΕΙ, επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών-εμπειρία, κατά προτίμηση σε ελεγκτική 
εταιρία-τουλάχιστον 3-5 χρόνια στην παροχή 
φορολογικών και λογιστικών υπηρεσιών-άριστη 
γνώση φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, ΚΦΑΣ. 
E-mail: officetax30@gmail.com.

Χρηματοοικονομικά 
-Ασφαλιστικά-Real Estate
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ πρακτορείο ζητά Υπάλληλο 
για διαχείριση και υποστήριξη ασφαλιστικού 
χαρτοφυλακίου. Απαραίτητα: προϋπηρεσία σε 
ανάλογη θέση, πολύ καλή γνώση Η/Υ. E-mail: 
info@pkinsurance.gr, fax: 210 3638209.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σύμβουλοι Ακινήτων για την περιοχή 
Παγκρατίου, οργανωτικοί, φιλόδοξοι, επαγγελ-
ματίες. Προηγούμενη εμπειρία επιθυμητή. Προ-
σφέρονται: υψηλές προμήθειες, διαρκής υψηλού 
επιπέδου εκπαίδευση, μοναδικό περιβάλλον ερ-
γασίας. E-mail: zografou@aspis-realestate.gr, 
fax: 210 7777944.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Operation and Sales Manager από 
κτηματομεσιτική εταιρία, με γραφεία στην Αθήνα 
και Μύκονο. Απαραίτητη προϋπηρεσία στον κλάδο 
του τουρισμού, μεσιτείας. Βιογραφικά στο e-mail: 
concierge@divineproperty.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Manager Διαχείρισης - Αξιοποίησης 
Ακινήτων, από ανώνυμη εταιρία ακινήτων με 
ανάλογη προϋπηρεσία στο χώρο. Καλή γνώση 
Η/Υ. (Πτυχία RICCS-TEGOVA θα εκτιμηθούν). 
Βιογραφικά στο e-mail: career.0500@gmail.com.

MANAGER διαχείρισης - αξιοποίησης ακινή-
των ζητείται από ανώνυμη εταιρία ακινήτων, με 
προοπτική μετατροπής της σε ΑΕΕΑΠ του νόμου 
1999. Βιογραφικά στο e-mail: career.0500@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες από τον ευρύτερο χώρο 
των ακινήτων Π. Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Μεσί-
τες, Ασφαλιστές για συστέγαση σε κομψό χώρο 
στη Γλυφάδα και ανταλλαγή πελατολογίου. Τηλ: 
215 5511951, 6941 534228. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΟΙ ζητούνται άμεσα από σοβαρή 
ναυτική εταιρία. Άμεση συνεργασία. Τηλ: 6938 
001407, 6945 908601, 6972 575105, κα Γε-
ωργιάδη Κάρολο.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟ ασφαλιστικό γραφείο ζητείται 
Ασφαλιστικός Σύμβουλος, με χαρτοφυλάκιο για 
συνεργασία σε εξαιρετικές συνθήκες. Αμοιβή 
συζητήσιμη ανάλογη του πλάνου ανάπτυξης. 
(Δεκτές και ομάδες). Βιογραφικά στο e-mail: 
anaptigma@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι ως Εξω-
τερικοί Συνεργάτες, για στελέχωση γραφείου 
πωλήσεων της Interamerican. Παρέχονται: ελ-
κυστικό πακέτο αποδοχών, ομαδική ασφάλιση 
υγείας, ιδανικό περιβάλλον εργασίας, προετοι-
μασία απόκτησης επαγγελματικής άδειας. E-mail: 
kostikas@agency.interamerican.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δραστήριοι Συνεργάτες για διεθνή 
εταιρία ακινήτων, να αναλάβουν τις Νότιες πε-
ριοχές και το κέντρο της Αθήνας. Άμεσο πελατο-
λόγιο, ευχάριστο περιβάλλον, bonus. Τηλ: 215 
5511951, 6941 534228.

ΕΤΑΙΡΙΑ ασφαλιστικών προϊόντων ζητά Ασφαλι-
στικούς Συμβούλους, για πρόγραμμα εκπαίδευ-
σης, σύμβαση συνεργασίας. Παρέχονται: μισθός 
και bonus, ομαδική συνεργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@inlego.gr, τηλ: 210 9754008.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πτυχιούχοι Μαθηματικών και 
Φιλόλογοι ως Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι στην 
περιοχή της Αττικής, με εμπειρία στις πωλήσεις. 
Τηλ: 210 2448819.

Η ΝΕW IMAGE Real Estate με δυναμική παρουσία 
σε όλη την Ελλάδα, ζητά Σύμβουλο Ακινήτων, 
για την ανάπτυξη πωλήσεων, γνώση Η/Υ και 
Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: 
newimage_central@yahoo.gr.

Τεχνικοί & Μηχανικοί Η/Υ- 
Δικτύων-Τηλεπικοινωνιών
Ο ΕΠΑΦΟΣ επιθυμεί να απασχολήσει Τελειόφοι-
τους /ες ΤΕΙ των τμημάτων Τηλεπικοινωνιών ή 
Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών για την εξάμηνη 
πρακτική τους άσκηση. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@epafos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Τεχνικός Η/Υ, hardware και 
software, κινητών για κατάστημα εμπορίου και 
επισκευών ηλεκτρονικών στο κέντρο της Αθήνας. 
Βιογραφικά στο e-mail: stavro.36@hotmail.gr, 
τηλ: 215 5005656, 6947 222022.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης Η/Υ με εμπειρία σε εταιρικό 
δίκτυο με microsoft server 2012, καθώς και 
συντήρηση εταιρικής ιστοσελίδας σε e-shop. 
Βιογραφικά στο e-mail: accounting@ariexpo.
gr, fax: 210 9886258.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Η/Υ και Κινητών από το κα-
τάστημα Γερμανός στην Καλλιθέα, με γνώσεις 
στο service κινητών τηλεφώνων. Βιογραφικά 
στο e-mail: kem.gkariotakis@gmail.com.

ΟΜΙΛΟΣ φαρμακοβιομηχανίας ζητά να προσλά-
βει Τεχνικό Η/Υ ο οποίος να γνωρίζει crm, erp 
kefalaio, ardware-software, joomla-perl, panel, 
indows linux, τηλεφωνικό κέντρο siemens και 
δίκτυα. Ωράριο: 09:00-17:00. Τηλ: 210 6020118.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ενδιαφέρεται για άμεση πρόσλη-
ψη Προσωπικού στον τομέα τηλεπικοινωνιών, για 
εγκατάσταση και ενεργοποίηση routers/DWDM. 
Προϋπόθεση άριστη γνώση Αγγλικών-Γερμανικά 
επιθήματα. Βιογραφικά στα Αγγλικά στο e-mail: 
info@b-w-services.de.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Η/Υ-Helpdesk με γνώσεις 
πρωτοκόλλων δικτύου-άριστη γνώση Αγγλικής 
γλώσσας-ευχέρεια στην επικοινωνία-ευεξία-προ-
σαρμοστικότητα-ομαδικό πνεύμα εργασίας-ευχάρι-
στη και δυναμική προσωπικότητα, αποτελεσματική 
επικοινωνία, μεθοδική οργάνωση-δυνατότητα 
επίλυσης προβλημάτων. Βιογραφικά στο e-mail: 
cvit@outlook.com

Προγραμματιστές-Αναλυτές- 
Ανάπτυξη Εφαρμογών Web
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Διαχείρισης Ιστοσελίδων 
από ΑΕ, για διαχείριση social media, social media 
campaigns, πολύ καλά Αγγλικά, βασικές γνώ-
σεις HTML & photoshop. Επιθυμητή εμπειρία 
Joomla, Drupal. Περιοχή: Κρυονέρι. E-mail: 
mathios@leos.gr. 

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής επιθυμεί συνεργασία 
(σχέση έργου) με PHP Developer. Επιθυμητά: 
γνώση Object-Oriented προγραμματισμού, 
γνώση Go, Python καθώς και HTML, CSS, JS 
θα εκτιμηθεί θετικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv@7linternational.com. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γνώστης του SEO στο google για μια 
ιστοσελίδα. Βιογραφικά στο e-mail: sofoklis2013@
gmail.com. 

H MIDEAST Travel αναζητά Προγραμματιστές 
για ανάπτυξη ιστοσελίδων(PHP/MySQL) καθώς 
και ανάπτυξη mobile εφαρμογών σε native πε-
ριβάλλοντα(Android/IOS) με εμπειρία πάνω σε 
HTML/CSS/jQuery/XML/JSON και καλή γνώση 
web services. Ε-mail: miliovits@mideast.gr.

ΜΕΓΑΛΗ τεχνική και βιομηχανική εταιρία ζητά 
Μηχανικούς Πληροφορικής, με εμπειρία για 
ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογών ενεργειακής 
διαχείρισης. Εργασιακή εμπειρία σε τεχνολογίες 
HTML5, XML, Java, SQL, MODBUS επιθυμητή. 
E-mail: g.loukos@edil.gr.

H DATAFLOW Consulting εταιρία πληροφο-
ρικής με πολυετή παρουσία στην Ελληνική 
αγορά, αναζητά νέο /α για πλήρη απασχόληση 
ως Σύμβουλο ERP. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@dataflow.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ανάπτυξης λογισμικού ενδιαφέρεται 
να συνεργαστεί με Web Developer με γνώσεις 
Joomla. Βιογραφικά με portfolio σε έργα joomla 
στο e-mail: bosjobs@gmail.com. 

LOOKING for IT Technician to respond and 
resolve emergency IT requests. This includes 
after-hours monitoring for emergency calls on 
a rotating schedule. CVs: g.demos@cityu.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διαχειριστής site να γνωρίζει 
prestashop και seo. Βιογραφικά στο e-mail: 
greece.volos.tpd@gmail.com.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ web ζητεί έμπειρο Προγραμματι-
στή - Web Developer, με άριστη γνώση joomla, 
drupal, php, html, jquery, javascript, css, mysql, 
ajax. Επιθυμητές γνώσεις linux webserver. Βι-
ογραφικά, portfolio στο e-mail: hr@upmate.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φοιτητής /τρια με γνώσεις των προ-
γραμμάτων 3D auto stereoscopic. Tηλ: 6945 
039520.

ΕΤΑΙΡΙΑ Πληροφορικής ζητά νέους Προγραμματι-
στές με γνώσεις delphi και mysql. Προσφέρονται: 
βασικός μισθός και ασφάλεια ΙΚΑ. Βιογραφικά 
στο e-mail: microcvs@gmail.com, κωδ: 123.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer, γνώστης πλατφόρμας 
Woo commerce, wordpress, καθώς και ΡΗΡ, 
MySQL, HTML, CSS, γνωστής google adwords 
/Seo L, για εργασία μερικές ώρες το μήνα στην 
έδρα μας. E-mail: zotou89@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Web Developers με 3 + έτη προϋ-
πηρεσία σε Php, Html, MySQL, cms. Απαραίτητα 
κάτοικοι Αθηνών, με δυνατότητες καριέρας. Βι-
ογραφικά με portfolio στο e-mail: jobslinks1@
gmail.com, κωδ: CMS2sk.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer με εμπειρία 2 ετών, 
γνώσεις joomla και wordpress. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@aboutnet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Net Developer με εμπειρία στην ανά-
πτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και γνώση Visual 
Studio, SQL Server. Παρέχονται: άριστες συνθή-
κες εργασίας, εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης 
σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον. 
E-mail: hr@geobanking.gr.

Η NATECH Α.Ε εταιρία παροχής ολοκληρωμέ-
νων υπηρεσιών πληροφορικής με έμφαση στην 
ανάπτυξη ολοκληρωμένων τραπεζικών συστη-
μάτων, ενδιαφέρεται να προσλάβει έμπειρους 
Προγραμματιστές, με εξειδίκευση στην ανάπτυξη 
εφαρμογών με τεχνολογίες NET (C#). E-mail: 
o.diamanti@natech.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ανάπτυξης εφαρμογών και ιστοσελίδων, 
ζητά Web Developer με εμπειρία άνω των 3 
ετών και γνώσεις PHP, MySQL, jQuery, HTML 
για μόνιμη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@cortexwave.com. τηλ: 6971 893467, 210 
6090480.

ΕΤΑΙΡΙΑ ανάπτυξης λογισμικού αναζήτα Προ-
γραμματιστή με γνώσεις C# ASP.NET, MVC για 
μόνιμη συνεργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
bosjobs@gmail.com. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Marketing and Web Assistant, με 
γνώσεις adwords, social media ads, διαχείρι-
ση ιστοσελίδων, βασικές γνώσεις HTML and 
photoshop, άριστα Αγγλικά. Θα εκτιμηθούν 
γνώσεις σε Joomla-Drupal. Περιοχή Κρυονέ-
ρι. Βιογραφικά στο e-mail: mathios@leos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής από εταιρία internet 
με γνώσεις php, html και css mysql, T-sql, asp, 
net web, javascript. Βιογραφικά στο e-mail: 
dthanou@agorainfo.net, τηλ: 6937 170340, 
ώρες επικοινωνίας: 10:00-15:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ Πληροφορικής με 30ετή παρουσία 
στην αγορά, αναζητά έμπειρο Προγραμματι-
στή, με γνώση ανάπτυξης εφαρμογών σε PHP, 
Javascript και επιθυμητή γνώση των πεδίων 
human recourses. Βιογραφικά στο e-mail: info@
csl.gr, τηλ: 210 7791241.

Η IN SPOT ζητεί Net C# Developers για ανάπτυξη 
desktop εφαρμογών. Βιογραφικά στο e-mail: 
paranic@inspot.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής επιθυμεί συνεργασία 
(σχέση έργου) με Oracle Database Administrator. 
Ο/η κατάλληλος/η θα ασχοληθεί με τη συντή-
ρηση βάσεων δεδομένων. Επιθυμητά: γνώ-
ση-εμπειρία σε Oracle DB (MySQL,MongoDB) 
θα εκτιμηθεί θετικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv@7linternational.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer για νέα εταιρία με έδρα 
την Καβάλα. Δείγματα προηγούμενης δουλειάς 
(portfolio) θα εκτιμηθούν. Βιογραφικά στο e-mail: 
zapata@stronzi.org, κωδ: WDS01, υπόψιν κος 
Καλημέρης Κωνσταντίνος.

Γραφίστες-Διακόσμηση- 
Τέχνες-Δημιουργικό
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά Κομπάρσους, για 
διαφημιστικά spots και σειρές. Βιογραφικά και 
φωτογραφίες στο e-mail: komparsoi.aitisi@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Art & Creative Director, απόφοιτος 
σχολής μόνο σε παρόμοιο κομμάτι με art & design, 
graphic design, art direction-fine arts. Άριστη 
γνώση adobe suite. Βιογραφικά με portfolio στο 
e-mail: mdmshoushou@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας /τρια από εταιρία συσκευα-
σίας καλλυντικών για μόνιμη εργασία. Απαραίτητα 
προσόντα: καλή γνώση coreldraw - photoshop και 
πολύ καλή γνώση Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
gatsos@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φωτογράφος πλήρους απασχόλησης 
από εταιρία εισαγωγών στη Θεσσαλονίκη, με 
εμπειρία σε lifestyle φωτογράφηση αντικει-
μένων και συγκεκριμένα γυάλινων βάζων και 
μπουκαλιών. Βιογραφικά στο e-mail: info@
smarttrade.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες πεπειραμένες για κουμπί 
- κουμπότρυπα και σιδέρωμα. Περιοχή Άγιοι 
Ανάργυροι. Τηλ: 210 2388013.

Η ΜΑDAME SHOUSHOU αναζητά Σχεδιαστή 
Τυπωμάτων & Patterns, με άριστη γνώση 
σχεδιαστικών προγραμμάτων (Illustrator, Corel 
Draw, Photoshop, In Design κ.α.) Βιογραφικά στο 
e-mail: mdmshoushou@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φωτογράφος - Γραφίστας από εταιρία 
φωτιστικών απόφοιτος ΤΕΙ, με εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις, πολύ καλή γνώση 
φωτογραφίας και σχεδιαστικών προγραμμάτων 
photoshop, illustrator, CAD, design, ευχέρεια στη 
διαχείριση νέων τεχνολογιών. E-mail: serpa@
otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δάσκαλος ή Δασκάλα παραδοσιακών 
χορών, με εμπειρία από εκδηλώσεις και παρα-
στάσεις, για εκμάθηση ηπειρώτικων χορών σε 
τμήματα παιδιών και ενηλίκων. Περιοχή Ίλιον. 
Τηλ: 6973 375981.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ζητείται από εταιρία ψηφιακών 
εκτυπώσεων - επιγραφών στην περιοχή της 
Ελευσίνας, με γνώσεις corel, photoshop. Προη-
γούμενη εμπειρία σε ανάλογο χώρο θα εκτιμηθεί. 
Βιογραφικά στο e-mail: colorg430@gmail.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ λογότυπο Κιλκίς Τυπογραφείο Γρα-
φικές Τέχνες ζητά νέο Βοηθό Τυπογράφου, για 
πλήρη απασχόληση με εκπληρωμένες στρατιωτι-
κές υποχρεώσεις και ανάλογη εμπειρία. Περιοχή 
Κιλκίς. Tηλ: 2341 075375, κος Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Δόκιμοι Φωτορεπόρτερ από την 
έντυπη - ηλεκτρονική εφημερίδα Καρφίτσα, για 
πρακτική άσκηση με προοπτική μόνιμης συνερ-
γασίας. Βιογραφικά στο e-mail: info@karfitsa.gr.

ΜΕΓΑΛΗ εκτυπωτική εταιρία, αναζητά Υπεύθυ-
νο Ψηφιακού Τμήματος, με τριετή εμπειρία σε 
ψηφιακές εκτυπώσεις μεγάλων διαστάσεων, 
γνώση αγοράς, Η/Υ, Αγγλικής, αποτελεσματι-
κότητα σε συνθήκες πίεσης, ομαδικό πνεύμα. 
E-mail: hrdigprint@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Σχεδιάστρια - Πωλήτρια σε 
κατάστημα με χάντρες. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@handromania.gr, τηλ: 6944 641364.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Χορεύτριες από δισκογραφική 
εταιρία, για την πλαισίωση events. Ωράριο: 
9:00 - 17:00 Δευτέρα - Παρασκευή. Τηλ: 210 
4537486, 210 4536534.

Η TALIS S.A, ζητά Γραφίστα για το τμήμα γραφι-
στικής. Πλήρης ή part time απασχόληση, δεκτή 
εξωτερική συνεργασία. Απαραίτητα: άριστη γνώ-
ση photoshop ή illustrator, corel draw, flash. 
Bιογραφικά στο e-mail: cv@talis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ επαγγελματίας Φωτογράφος με μηνιαίο 
μισθό. Βιογραφικά στο e-mail: info@morax.gr, 
τηλ: 210 9594121 210 9594165.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ επιχείρηση στις Αχαρνές Αττικής αναζη-
τεί Jr Marketing Specialist - Designer. Πτυχιούχος 
ΑΕΙ/ΤΕΙ ιδιωτικής σχολής, εμπειρία σε graphic design, 
άριστη γνώση illustrator, InDesign, photoshop, καλή 
γνώση Αγγλικής, έφεση στην τεχνολογία. E-mail: 
marketingdepartment@hotmail.com.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί 
Cameraman με άριστη γνώση καλλιτεχνικής 
φωτογραφίας και επεξεργασίας βίντεο, με ή χωρίς 
εξοπλισμό για μόνιμη συνεργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: pr@paraskhnio.gr, κωδ: «CAM».

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητά δόκιμο 
Φωτογράφο, για πρακτική άσκηση με προοπτι-
κή μόνιμης συνεργασίας. Απαραίτητη η γνώση 
καλλιτεχνικής φωτογραφίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@ekdoseisalexandros.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ στην Κύπρο ενδιαφέρεται για πρόσληψη 
Γραφίστριας, για δημιουργία γραφικών μέσω 
freelancer. Επίσης η εταιρία ενδιαφέρεται για 
Πωλητές σε όλη την Ελλάδα για εκτυπώσεις αυ-
τοκόλλητων. Βιογραφικά στο e-mail: chromaad@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με ιδιαίτερη φωνή και εμφάνιση, 
από δισκογραφική. Τηλ: 6945 039520.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Digital Graphics Art Designer από 
εταιρία λογισμικού υπηρεσιών τουριστικών επι-
χειρήσεων στον Άλιμο, για μόνιμη εσωτερική 
ημιαπασχόληση-γραφιστική σχολή-Adobe Suite. 
Σταθερός μισθός-ασφάλιση-ποσοστό επί project 
παράλληλα του μισθού. E-mail: gd@socloud.
gr, τηλ: 211 8009174, ώρες επικοινωνίας 
(12:00-15:00).

Call Center-Εξυπηρέτηση 
Πελατών-Τηλεπωλήσεις
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ Αθηναϊκό ζητά 2 νέες με γνώσεις 
Αγγλικών και Η/Υ, εμφανίσιμες για το τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών. Βασικός μισθός και 
ΙΚΑ. Τηλ: 210 3604376.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα έμπειρα σε σταθερή τηλεφω-
νία, για άμεση πρόσληψη. Ωράριο: 8ωρο, 6ωρο. 
Τηλ: 210 8254282, 210 6456304.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτομα με επικοινωνιακές ικανότητες 
για μερική ή πλήρης απασχόληση, από εταιρία 
τηλεπικοινωνιών. Βασικός μισθός, ασφάλιση, 
πριμ παραγωγικότητας. Μετρό Αμπελοκήπων. 
Τηλ: 6944 059808, 210 6456304.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για part time απασχόληση 
στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, ή στο τμήμα 
ανάπτυξης και marketing του Nutri Center Κέρ-
κυρα. Ανεξάρτητη συνεργασία, ελεύθερο ωράριο. 
Βιογραφικά στο e-mail: nutri_center@yahoo.
com, τηλ: 6947 914232.

ΕΤΑΙΡΙΑ προσλαμβάνει Υπάλληλο για τηλε-
φωνική ενημέρωση προϊόντων και έρευνες με 
εξερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις. Πενθήμερη 
4ωρη απασχόληση με σταθερό μισθό και ΙΚΑ. 
Βιογραφικά στο e-mail: human.resources.ath@
gmail.com, κωδ: ΥΤΕ_SK.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για το κέντρο τηλεφωνικής 
εξυπηρέτησης πελατών με καλή γνώση Η/Υ, Αγ-
γλικών, Γερμανικών, Ιταλικών, τεχνικές γνώ-
σεις αυτοκινήτων. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
mondial-assistance.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για telemarketing 
με όρεξη για δουλειά, για στελέχωση ομάδας 
πωλήσεων. Ευέλικτο ωράριο, καινοτόμος υπη-
ρεσία, αμοιβές αναλόγως στόχων. Βιογραφικά 
στο e-mail: simvoulos@outlook.com. 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ συνεταιρική συνεργασία με άτο-
μα για τηλεφωνική προώθηση εξειδικευμένου 
σεμιναρίου, μέσω internet / skype σε κέντρα 
ξένων γλωσσών (απογευματινές ώρες). Αμοιβή: 
ποσοστό 50% ανά συμμετέχοντα. Bιογραφικά 
στο e-mail: info@specialenglish.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Στελέχη Πωλήσεων με επικοινω-
νιακές ικανότητες για τη στελέχωση του τμήμα-
τος σταθερής και κινητής τηλεφωνίας μεγάλου 
ομίλου τηλεπικοινωνιών. Υψηλές αποδοχές και 
ασφάλιση. Πλησίον μετρό Συγγρού. Βιογραφικά 
στο e-mail: hrdpt@icomm-plus.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης σεμιναρίων και συνεδρι-
ών ζητά έμπειρους Πωλητές, με προϋπηρεσία 
στην τηλεφωνική πώληση υπηρεσιών. Τηλ: 
6945 411215.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνητές/τριες με προηγούμενη 
εμπειρία στην εξυπηρέτηση εισερχόμενων και 
εξερχόμενων κλήσεων πληροφοριών καταλόγου. 
Χρήση Η/Υ, Αγγλικών internet, ευχέρεια λόγου. 
Τηλ: 210 8696774.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνητές/τριες με αποδεδειγ-
μένη προηγούμενη εμπειρία, από εφημερίδα στην 
Αθήνα για το τμήμα ενημέρωσης και καταχώρι-
σης μικρών αγγελιών. Γρήγορη πληκτρολόγηση, 
ορθογραφία, επικοινωνιακή ικανότητα, internet. 
Τηλ: 210 8696774.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ (10) άτομα για τηλεφωνικές πω-
λήσεις διαφημιστικού χώρου, για 5ωρη βάρ-
δια (πρωινή ή απογευματινή), από μουσικό free 
press. Μισθός, ποσοστά. Βιογραφικά στο e-mail: 
c.r.e.a.m.themagazine@gmail.com.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ σταθερής και κινητής τηλεφωνίας 
ζητούνται Τηλεφωνήτριες/τες για πενθήμερη 4 
ωρη απασχόληση, με πολύ καλό μισθό, ένσημα, 
bonus παραγωγικότητας. Βιογραφικά στο e-mail: 
ldaggelia@gmail.com, τηλ: 2310 491500, 2310 
491600.

ΚΕΝΤΡΟ ιατρικό, Αθηναϊκό ζητά νέα από όλα τα 
παραϊατρικά επαγγέλματα (ΤΕΙ - ΙΕΚ) για το τμήμα 
ενημέρωσης πελατών στη θέματα προληπτικής 
αγωγής και εξωσωματικής γονιμοποίησης. Τηλ: 
210 9237662.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα υπεύθυνα και ικανά (Manager) 
με διοικητικές ικανότητες δημιουργίας, εποπτείας 
για τηλεφωνικές υπηρεσίες. Εμπειρία στην αξιο-
λόγηση απόδοσης, αποτελεσματικότητα στόχων, 
μεταδοτικότητα συνεργασίας, επικοινωνιακό 
πνεύμα. Τηλ: 211 1096150, 210 8696000.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές προώθησης κάρτας υγείας 
για μερική απασχόληση και με σταθερό μισθό 
με bonus. Βιογραφικά στο e-mail: hermes_co@
hotmail.gr, τηλ: 215 5150881.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνήτριες από διαφημιστική 
εταιρία. Άμεση πρόσληψη, γνώσεις Η/Υ, Αγγλι-
κών. Περιοχή Συγγρού-Φιξ δίπλα στο μετρό. 
Τηλ: 211 4802078.

συνέχεια στη σελ. 30



JAVA Developer  
(Fluent in French/English) 

(Ref: JAD/10/15), Brussels, Belgium

H εταιρία RELATE A.E. από τις δυναμικά αναπτυσσόμενες εταιρίες στην παροχή υπηρεσιών τηλεφωνι-
κής εξυπηρέτησης και διαχείρισης επαφών, αναζητά για απασχόληση 6μηνης διάρκειας σε προώθηση 
ασφαλιστικών συμβολαίων αυτοκινήτου:

Εκπρόσωπους Τηλεφωνικών Πωλήσεων Ασφαλειών 
για Μερική ή Πλήρη Απασχόληση - Αμπελόκηποι

Η Utelit, είναι εταιρία παροχής επιχειρησιακών λύσεων  πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, με έδρα 
την Παλλήνη. 

Το πλεονέκτημα της Utelit, είναι η ικανότητα παροχής προϊόντων και υπηρεσιών, απόλυτα προσαρμο-
σμένων στις ανάγκες του πελάτη, με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Αναζητά:

Συμβούλους Τηλεφωνικών Πωλήσεων
Απασχόληση ανεξαρτήτως ηλικίας, οικογενειακής  και επαγγελματικής κατάστασης. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Επαγγελματισμός – συνέπεια 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Απόφοιτος λυκείου 
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ 
 
Παροχές: 
•Συνεπείς πληρωμές 
•Ευέλικτο ωράριο εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις και σε νέα τηλεπικοινωνιακά συστήματα 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια νέα και  ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρία 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Εύκολη πρόσβαση (5 λεπτά από το μετρό Παλλήνης)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο e-mail: hr@hics.gr, 
τηλ: 215 5002392, fax: 215 5002395. 

Επιθυμητά προσόντα: 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία σε τηλεφωνική 
προώθηση προϊόντων/υπηρεσιών 
•Προϋπηρεσία 3-4 χρόνων στην ασφαλιστική 
αγορά (γνώση σε ασφάλειες αυτοκινήτου) 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών – θα προτιμηθούν κάτοχοι ECDL 
•Άριστη χρήση της ελληνικής γλώσσας γραπτή 
και προφορική 
•Άνεση στο χειρισμό αντιρρήσεων/διαπραγμάτευση

Θα προτιμηθούν υποψήφιοι με δυνατότητα 8ωρης 
απασχόλησης σε σπαστό ωράριο (9:30-14:30 & 
17:00-20:00)

Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικός μισθός βάσει προϋπηρεσίας 
και πριμ αποδοτικότητας 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Προοπτική επέκτασης της συνεργασίας και μετά 
τη λήξη του 6μήνου 
 
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 
ΑΣΦ01-2015.

Η NEF-NEF AE εταιρεία λευκών ειδών με έδρα το Μενίδι  ζητά:

Οδηγό με Δίπλωμα Γ’ Κατηγορίας
•Και εμπειρία στις διανομές του λεκανοπεδίου για πενθήμερη απασχόληση. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
•Πλήρες ωράριο. 
 
Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail: import@nef-nef.gr ή στο fax: 210 2440855.

Η MLS Πληροφορική αναζητά:
Πωλητές 

με έδρα την Αθήνα - (Κωδικός SL1)
Aπαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ / TEI 
•Ηλικία 25-35 ετών 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Επικοινωνιακές ικανότητες, όρεξη για πωλήσεις 
& δυνατότητα ταξιδιών ως & 2 εβδομάδες το μήνα 
 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•ανταγωνιστικό σύνολο αμοιβών & ανταμοιβών 

•ιδιαίτερα σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον 
εργασίας 
•συνθήκες που ενισχύουν τη γνώση και δίνουν 
σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης

Εάν θεωρείτε ότι το προφίλ σας ταιριάζει με την 
παραπάνω θέση αποστείλετε πλήρες βιογραφικό 
σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
mail@mls.gr

Software Communications  
& Marketing Specialist

FoodTec Solutions - a US headquartered company with operations in Thessaloniki - is looking for a 
full time Software communications & marketing specialist for a long - term employment contract, 
focusing in:
•Increasing software awareness in the market 
•Increase features’ and capabilities awareness among clients 
•Increase customer loyalty 
 
Responsibilities: 
•Become an expert user of the POS software, in order to gain a deep understanding of its value 
proposition and target audience. 
•Systematically engage & listen to customers 
•Search and understand relevant market trends and the competitive landscape 
•Develop and deliver impactful editorial content (press releases, blog posts, articles, social media 
posts, success stories, case studies, website pages, newsletter articles, etc); 
•Work closely with our software engineers to develop and promote compelling messages/storylines 
to the media and social communities. 
•Manage our google ads campaigns and produce monthly analytics reports

Qualifications: 
•Combination of degrees in computer science/engineering and business/marketing/sales tech savvy 
•Fluent in English (ideally, US native speaker or have studied or worked in the US) 
 
Any combination of the following will be appreciated, but is not required: 
•Experience in the restaurant industry will be appreciated 
•Experience in B2B software sales 
•Experience in marketing & communication (preferably B2B/technology oriented) 
•Experience in professional copywriting (press releases, case studies, newsletters, website content, et); 
software or restaurant industry related copywriting experience will be appreciated. 
•Experience in google ads 
 
Application: 
•Please send you CV to the following e-mail: nick@foodtecsolutions.com

Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Πωλητή - Πωλήτρια 
για το Κατάστημα στoν Αγ.Ι. Ρέντη 

Κωδικός Θέσης Εργασίας: ΡΕΝΤΗ 10/2015
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 
στο e-mail: hr@dexim.gr

With expertise in JAVA development using J2EE 
architectures, Oracle, SQL, XForms & RUP methodology.

EUROPEAN DYNAMICS (www.eurodyn.com) is a 
leading 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 state-of-the-art technology. 
Our current ICT projects have a value exceeding 
200 million EURO. EUROPEAN DYNAMICS is a 
renowned supplier of IT services to European Union 
Institutions, international organizations, European 
Agencies and national government Administrations 
internationally.

We currently have a vacancy for a java developer 
fluent in English and French 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 development 
team of the company that will closely cooperate 
with a major client’s IT team on site.

Your tasks: 
•Requirements analysis and prototyping; 
•Development and maintenance of software 
components for web-based applications in 
Oracle, J2EE/Java, XForms and HTML; 
•Design, implementation and maintenance  
of database layer, database components  
and database stored procedures; 
•Data analysis, data modelling, database design 
and development; 
•Provision of technical documentation; 
•Database integration with applications  
and between applications; 
•Automatic and manual testing; 
•Participation in meetings with project teams. 

Your skills: 
•Minimum 11 years of combined relevant 
university studies and experience in IT; 
•Minimum 6 years of professional experience 
in development using Java technology and J2EE 
architectures, Oracle, SQL and Xforms; 
•Extensive experience in XML, XSLT, XPath 
and HTML forms; 
•Proven experience with Oracle Developer 
and PL/SQL; 
•Knowledge of rich user interfaces like JQuery, 
Flex and JavaScript; 
•Hands on experience with RUP methodology 
and SOA; 
•Experience in testing using Selenium, Spock 
0.7 or Geb 0.9; 
•Knowledge of Spring or Hibernate frameworks, 
tomcat, Quarz, Jira tracking tool, Ant, SVN 
and Jekins; 
•Excellent communication and writing skills and 
ability to participate in multinational meetings; 
•Excellent command of English both written 
and spoken, knowledge of French will be 
advantageous.
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: 
(JAD/10/15), 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).
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για τηλεφωνικές πωλήσεις 
στη Λυκόβρυση, από εταιρία για προώθηση ειδών 
δώρου σε υφιστάμενο πελατολόγιο. Παρέχονται: 
βασικός μισθός-ασφάλιση-πριμ επί των στόχων. 
Ε-mail: olsalescv@gmail.com, τηλ: 215 5606403, 
ώρες επικοινωνίας: 09:00-16:00. 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με εμπειρία σε τηλεφωνικές 
πωλήσεις για το τμήμα υπηρεσιών τουρισμού. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@globaltouch.
international, υπόψιν κου Μάρκου.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φοιτητές για 4ωρη απασχόληση, 
για προώθηση τηλεφωνικών προϊόντων στην 
Καλλιθέα πίσω από την Πάντειο. Τηλ: 6943 49292.

CALL CENTER αναζητά Πωλητές /τριες πλή-
ρους και μερικής απασχόλησης, με σκοπό τη 
διαφημιστική καταχώρηση σε έντυπα υγείας και 
ναυτιλίας. Παρέχονται: μισθός, bonus. Bιογραφικά 
στο e-mail: media@libertypress.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα ως Team Leaders με εμπει-
ρία ως Υπεύθυνοι ομάδας για τηλεφωνική απα-
σχόληση. Ημιαπασχόληση πλησίον ΗΣΑΠ Άνω 
Πατησίων. Τηλ: 211 4113170.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά άτομα για τηλεφωνική εργασία, 
για 4ωρη απασχόληση. Παρέχονται: μισθός, 
ασφάλιση, bonus. Τηλ: 213 0372131, ώρες 
επικοινωνίας: 12:00-14:00, κα Παπαϊωάννου.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα στο χώρο των τηλεφωνικών 
πωλήσεων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας-
internet, για στελέχωση τμήματος. Ωράριο πρωινό 
ή απογευματινό, μισθός σταθερός-άμεση πρό-
σληψη. Περιοχή μετρό Αμπελοκήπων. Τηλ: 210 
8254282, 210 6456304.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ κέντρο στα Βόρεια Προάστια 
ζητά Yπάλληλους Γραφείου, με άνεση λόγου 
στο τμήμα ενημέρωσης πελατών. Όχι πωλήσεις 
και σταθερός μισθός. Τηλ: 6948 998984.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών ζητά 3 Υπάλληλους Γραφείου 
στο τμήμα ενημέρωσης, αρχειοθέτησης. Σταθερός 
μισθός. Τηλ: 210 8020550, ώρες επικοινωνίας: 
10:00-14:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 νέες για τηλεφωνικό κέντρο, με 
πολύ καλές απολαβές, ασφάλεια, φιλικό περι-
βάλλον σε διαφημιστική εταιρία στον Πειραιά. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@polispages.gr, 
τηλ: 210 4180906.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία στο χώρο της παροχής υπη-
ρεσιών, αναζητά Retain Customer Consultant 
(German) για το νεοσύστατο τμήμα της εταιρίας. 
Απόφοιτοι Λυκείου και άνω, με καλή γνώση Γερ-
μανικών και Η/Υ. E-mail: kchatzipetrou@icap.gr.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία στο χώρο των υπηρεσιών 
αναζητά Multilingual Social Representative, για 
να στελεχώσει το νέο της τμήμα. Απόφοιτοι Λυ-
κείου και άνω, με καλή γνώση Γερμανικών και 
Η/Υ. E-mail: mmougaraki@icap.gr.

Προωθητές-Merchandisers- 
Πωλήσεις Ex-Van
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια από ηλεκτρονικό οδη-
γό, με εμπειρία στις πωλήσεις, ευχέρεια στην 
door to door προσέγγιση. Υψηλές προμήθειες. 
Βιογραφικά στο e-mail: sales@thesepiloges.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για την ανάπτυξη εμπο-
ρικού δικτύου. Ελεύθερο ωράριο, επιθυμητή η 
γνώση Η/Υ και marketing. Βιογραφικά στο e-mail: 
artemist27@hotmail.com. 

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ παραγωγός εταιρία αλόης 
στον κόσμο ζητά 4 Ανεξάρτητους Συνεργάτες, 
με άμεσο εισόδημα, πολλά bonus, αυτοκίνητα, 
ταξίδια σίγουρη προοπτική. Απαραίτητα προσόντα: 
ακεραιότητα, αισιοδοξία, ολοκλήρωση στόχων. 
Τηλ: 6909 814220.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης με εμπειρία στις πωλή-
σεις, ηλεκτρονικό εμπόριο, επικοινωνιακός και 
διδάξιμος για προώθηση ηλεκτρονικών εργα-
λείων πανελλαδικά. Προμήθεια από 80-90%. 
Βιογραφικά στο e-mail: elefteriapantazi@yahoo.
gr, τηλ: 6944 156084.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Προωθήτρια Καλλυντικών και 
κομμωτηριακών ειδών, από εταιρία καλλυντικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@auroracosmetics.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο χώρο του body jewellery ζητεί 
Εξωτερικό Πωλητή με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 
Ιδιόκτητο αυτοκίνητο-εκπληρωμένες στρατιω-
τικές υποχρεώσεις. Επίσκεψη υποψηφίων με 
βιογραφικό, ωράριο: 14:00-16:00 καθημερινά 
από 5/10-12/10. Διεύθυνση Γιαννιτσών 240. 
Τηλ: 2310 500223, TK: 54628.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Aνεξάρτητοι Πωλητές - Συνεργά-
τες, δραστήριοι που να θέλουν συμπληρωματικό 
εισόδημα. Η εταιρία είναι δικτυακού εμπορίου 
και παράγει super foods και υγιεινά ροφήματα. 
Μόνο άτομα που ενδιαφέρονται πραγματικά. Τηλ: 
6972 187914.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εξωτερικοί Πωλητές Εναλλακτικού 
Παρόχου Ηλεκτρικής Ενέργειας, ευπαρουσίαστοι, 
με άνεση και εμπειρία στις πωλήσεις. Αμοιβή 
επί των πωλήσεων και bonus βάσει στόχων, με 
προοπτικές εξέλιξης σε ένα γρήγορα αναπτυσ-
σόμενο τομέα της αγοράς. E-mail: sunproject.
info@gmail.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ φωτισμού και ηλεκτρολογικού υλι-
κού Giako Group ζητά Εξωτερικό Πωλητή με 
μεγάλη εμπειρία, για τη περιοχή Αττικής. Καλή 
γνώση Η/Υ, ευχάριστη, δυναμική προσωπικότητα, 
ευχέρεια στην επικοινωνία, διοικητικές ικανό-
τητες, οργάνωση για επίτευξη στόχων. Ε-mail: 
sales@giako.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνταξιούχοι ανωτέρας ή ανώτατης 
εκπαίδευσης, με άνεση στην επικοινωνία για 
προώθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων από 
το σπίτι. Έξοδα και αμοιβή ικανοποιητικά. Τηλ: 
6945 411215, ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Προωθητές δραστήριοι για συ-
νεργασία, με άμεσο εισόδημα από την επόμενη 
μέρα. Δωρεάν εκπαίδευση, δυνατότητα καριέ-
ρας, ελεύθερο ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: 
elenakimaria@hotmail.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα σοβαρά, επικοινωνιακά, 
ακέραια με εμπειρία στις πωλήσεις, για προϊόντα 
πάνω στην υγεία, ευεξία, ομορφιά. Εισοδήματα 
βάση παραγωγικότητας. Βιογραφικά στο e-mail: 
zoikolari13@yahoo.com, τηλ: 6974 927266.

ΑΠΟ OGI ζητούνται Πωλητές /τριες δραστήριοι 
στο τμήμα ανάπτυξης και προώθησης. Αμοιβή 
με ποσοστά και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: 
chriscool6769@yahoo.gr, τηλ: 6945 417055.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ προϊόντων ζύμης ζητείται Εξω-
τερικός Πωλητής, με δικό του πελατολόγιο και 
αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε εταιρίες σφο-
λιατοειδών. Μισθός και bonus επί του τζίρου. 
Βιογραφικά στο e-mail: ktseka@yahoo.gr, τηλ: 
6951 952474.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Περιοδεύων Πωλητής από εταιρία 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@memofon.gr, τηλ: 2310 729200.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ εταιρία αναζητά Συνεργάτες 
με σκοπό την προώθηση εργαλείων internet 
marketing, σε επιχειρήσεις καθώς στο στήσι-
μο δικτύου συνδρομητών. Ωράριο ελεύθερο 
με δυνατότητα εργασίας από το σπίτι. E-mail: 
ol.idea@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αντιπρόσωπος για εταιρία Ελληνικών 
γυναικείων ενδυμάτων για προώθηση σε όλη 
την Ελλάδα. Τηλ: 6978 557889.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ My Kid ζητά συνταξιούχο από Νοτιοδυ-
τικά Προάστια, κάτοχο ΙΧ ως Εξωτερική Συνεργάτη, 
με εμπειρία στη διαπαιδαγώγηση παιδιών για 
τετράωρη πρωινή απασχόληση σχετική με την 
προώθηση καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμ-
ματος. Προσφέρονται: συστηματική εκπαίδευση, 
προκαθορισμένα ραντεβού υψηλές αποδοχές, 
έξοδα βενζίνης. Τηλ: 210 6401954.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες από τη γνωστή εταιρία 
LR World, για προώθηση και πώληση καλλυ-
ντικών με κέρδος έως 60% και με προοπτική 
απόκτησης εταιρικού αυτοκινήτου με δωρεάν 
τηλέφωνο. Τηλ: 6948 002212.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες για προώθηση 
παιδικού ρούχου, με δυνατότητα ταξιδίων και 
γνώση Ελληνικής αγοράς απαραίτητα. Βιογραφικά 
στο e-mail: joom@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής κατεψυγμένων προϊόντων, με 
προϋπηρεσία στις πωλήσεις στον ίδιο ή συναφή 
κλάδο, ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας, δια-
πραγμάτευσης, οργανωτικές ικανότητες, δίπλωμα 
οδήγησης Γ΄ κατηγορίας. Αποδοχές αναλόγως 
προσόντων. E-mail: sfhrdept@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές/τριες - Προωθητές για 
υλοποίηση προγραμμάτων προώθησης πωλή-
σεων κατεψυγμένης σφολιάτας-πίτσας, πίτας 
και συναφών ειδών. Δημιουργία αναφορών 
πωλήσεων. Προφίλ: εμπειρία σε πωλήσεις 
στον ίδιο-αντίστοιχο κλάδο-άριστη επικοινω-
νιακή ικανότητα-αμοιβή με ποσοστά. E-mail: 
sfhrdept@gmail.com.

H ALMECO Α.Β.Ε.Ε. ηγέτης στο επαγγελματικό 
έπιπλο, ζητά Εξωτερικό Πωλητή για την Αθήνα. 
Απαραίτητα: δίπλωμα Ι.Χ ή δικύκλου, εμπειρία 
πωλήσεων, γνώση Αγγλικών, χειρισμού Η/Υ. 
Βιογραφικά ΠΕΞΑ στο e-mail: info@almeco.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής με μεγάλη 
προϋπηρεσία σε πωλήσεις με αρκετά σεμινά-
ρια. Παρέχονται: αυτοκίνητο φορτηγάκι, μπλο-
κάκι παροχής υπηρεσιών, δυνατότητα ταξιδίων. 
Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6944 706881, 
215 5059448, 6973 245708.

ΕΤΑΙΡΙΑ ιατρικών μηχανημάτων επιθυμεί να 
προσλάβει Εξωτερικό Πωλητή - Τεχνικό. Από-
φοιτος ΤΕΙ ηλεκτρονικών ή τεχνολογίας ιατρικών 
οργάνων, με Αγγλικά, δίπλωμα οδήγησης, ταξί-
δια στην επαρχία. Μισθός-bonus στις πωλήσεις. 
E-mail: fotodieg@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι για προώθηση καλλυντικών, 
7ωρη απασχόληση. Ικανοποιητικός μισθός, άμεση 
πρόσληψη. Τηλ: 210 6100056, κα Ζαρκάδα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για promotion σε events για part 
time σε energy drink. Ωράριο: Δευτέρα - Πα-
ρασκευή 9:00-17:00. Τηλ: 210 4537485, 210 
4536534.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εξωτερικοί Πωλητές για την περι-
οχή της Θεσσαλονίκης, από την εταιρία Lsoffice. 
Bιογραφικά στο e-mail: info@lsoffice.gr. 

Η LLUMAR HELLAS αναζητά Marketing and 
Communications Executive, για προώθηση της 
μάρκας και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών, 
Αγγλικά, MS office. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@llumar.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής για προώθηση 
καινοτόμου e-shop σε καταστήματα και επαγ-
γελματίες. Πωλητές με πείρα και βασικές γνώ-
σεις online marketing θα προτιμηθούν. Άμεση 
πρόσληψη και μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimpsyllas@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής συστημάτων 
ασφαλείας. Παρέχονται: μισθός, ένσημα, bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@somon.gr, fax: 2310 
252522.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εξωτερικοί Πωλητές για την περιοχή 
της Πελοποννήσου, από την εταιρία Lsoffice. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@lsoffice.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εξωτερικοί Πωλητές για την περιοχή 
της Αττικής, από την εταιρία Lsoffice. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@lsoffice.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σύμβουλοι Προώθησης Διαφήμισης, 
πλήρους και μερικής απασχόλησης, από μεγάλη 
εκδοτική εταιρία για τα ναυτιλιακά της έντυπα. 
Παρέχονται: μισθός και bonus. Bιογραφικά στο 
e-mail: media@libertypress.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής με σκοπό την 
ανάπτυξη διαφημιστικής καταχώρησης σε free 
press εφημερίδα. Παρέχονται: μισθός και bonus. 
Bιογραφικά στο e-mail: media@libertypress.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένη, εμφανίσιμη με ευφρά-
δεια λόγου για δημόσιες σχέσεις και προώθηση 
επωνύμων προϊόντων, ρούχα, παπούτσια, τσά-
ντες. Βιογραφικά στο e-mail: libra@libra.gr, τηλ: 
210 9229891.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ εκπτωτικό club ζητεί Συνεργάτες 
πανελλαδικός, για παρουσίαση υπηρεσιών σε επι-
χειρήσεις και μέλη. Εισοδήματα υψηλού επιπέδου 
και πολλαπλά bonus παραγωγής-συστάσεων-
δημιουργίας. Εκπαίδευση με σύγχρονα μέσα και 
φυσικά δωρεάν. E-mail: stathiscoupe@gmail.
com, τηλ: 6945 025015.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα για συνεργασία με εταιρία 
υγιεινής-αθλητικής διατροφής. Θα προτιμηθούν 
όσοι έχουν προϋπηρεσία-ικανοποιητικές συστά-
σεις στο ελεύθερο εμπόριο-ηγετικές ικανότητες. 
Εισοδήματα ανάλογα με την προσφερόμενη. Τηλ: 
6974 103656.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Εξωτερικό Πωλητή /τρια-Αντι-
πρόσωπο, με αποτελεσματικότητα στην επικοι-
νωνία-σοβαρότητα συμπεριφοράς-εμπειρία σε 
πωλήσεις-δίπλωμα οδήγησης-διαθεσιμότητα 
χωρίς άμεσες υποχρεώσεις. Καθήκοντα: δια-
τήρηση-προώθηση και ανάπτυξη πελατολογίου. 
Η εταιρεία προσφέρει: μισθό-ποσοστά-πλήρη 
απασχόληση. E-mail: serpa@otenet.gr.

Στελέχη Λιανικής Πώλησης- 
Εμποροϋπάλληλοι
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Υπεύθυνη Kαταστήματος Tυροκο-
μικών Προϊόντων, με εμπειρία στις πωλήσεις και 
όρεξη για δουλειά στην περιοχή της Καλαμάτας. 
Άμεση πρόσληψη επιθυμητή προϋπηρεσία. Τηλ: 
210 8020199.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με προϋπηρεσία από video club 
στο Γέρακα. Τηλ: 210 6046503.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ λιανικής με είδη οικιακής χρήσης 
στο κέντρο της Αθήνας, ζητά Υπάλληλο. Τηλ: 
210 6254394, fax: 210 6254393.

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ στον Πειραιά ζητά Πωλή-
τρια, για πλήρη απασχόληση. Τηλ: 6983 754443.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με προϋπηρεσία, για κατάστημα 
ενδυμάτων στο Μοναστηράκι, με απαραίτητα 
Αγγλικά. Τηλ: 210 3216833.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Καταστήματος Ψιλικών, από 
κατάστημα στην Καλαμαριά για πλήρη απασχόληση. 
Απαραίτητα: όρεξη και διάθεση για δουλειά, επι-
κοινωνιακή και κοινωνική. Απαραίτητη η γνώση 
Η/Υ, επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ταμείο-service. 
Ε-mail: koultoukis@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια - Ταμίας σε super market 
για εργασία, με απαραίτητη προϋπηρεσία στο 
συγκεκριμένο τομέα. Τηλ: 2310 663435.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια πάγκου τυροκομικών σε super 
market για εργασία, με απαραίτητη προϋπηρεσία 
στο συγκεκριμένο τομέα. Τηλ: 2310 663435.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μανάβης σε super market για ερ-
γασία, με απαραίτητη προϋπηρεσία ενός έτους 
στο συγκεκριμένο τομέα. Τηλ: 2310 663435.

ΓΝΩΣΤΗ εμπορική εταιρία λευκών ειδών ζητά 
Πωλήτριες για το κατάστημά της στη Θεσσα-
λονίκη. Η εμπειρία στην πώληση θα εκτιμηθεί. 
Προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: 
imp.bedandbath@gmail.com, fax: 210 5786522.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Βallos με αντικείμενο την πώληση 
ενδυμάτων αναζητά νέα /ο Πωλητή /τρια Κατα-
στήματος, για πλήρη απασχόληση στο κατάστημά 
της στο Χαϊδάρι. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@ballos-stores.gr. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για πρατήριο υγρών 
καυσίμων στην περιοχή Χορτιάτη, για 6 ημέρες 
εργασίας. Οκτάωρο και ασφάλιση. Τηλ: 6930 
789822, 6932 377725.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Βενζινάδικου για πρατήριο 
καυσίμων. Βιογραφικά στο e-mail: pappaseko@
gmail.com.

Η ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων Dash & Dot με αντι-
κείμενο το ανδρικό μοντέρνο πουκάμισο αναζητά 
νέα με εμπειρία, για πλήρη απασχόληση σε νέο 
κατάστημα στη Γλυφάδα. Βιογραφικά στο e-mail: 
dashndot77@gmail.com.

H ΕΤΑΙΡΙΑ επίπλων Moda Di Casa αναζητά 
Πωλήτρια με εμπειρία στο χώρο του επίπλου 
και γνώσεις σχεδιαστικών προγραμμάτων. Βιο-
γραφικά στο e-mail: garifall.k@gmail.com. τηλ: 
210 2444550.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ επίπλου Moda Di Casa αναζητά 
Πωλήτρια με εμπειρία στο χώρο του επίπλου 
και γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων. Άνεση 
επικοινωνίας, δυναμισμός, πνεύμα συνεργασίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: loagsm@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής - πώλησης επίπλου επι-
θυμεί να καλύψει θέση Πωλήτριας, με γνώση 
σχεδιαστικών προγραμμάτων και εμπειρία συ-
ναφούς αντικειμένου. Τηλ: 210 2444550, κος 
Γαρυφαλλίδης Κωνσταντίνος.

ΤΥΡΟΠΙΤΑΔΙΚΟ στην Άνω Γλυφάδα ζητά νέα 
ως Πωλήτρια σε σάντουιτς - cafe - σφολιάτες. 
Τηλ: 210 9631840, 6972 336271, ώρες επι-
κοινωνίας: 09:00-15:00.

ΖΗΤOYNTAI Υπεύθυνη Καταστήματος και Πωλή-
τρια, από επώνυμη εταιρία γυναικείων ενδυμάτων, 
περιοχή Αγρίνιο. Τηλ: 6979 913217.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος με εμπειρία, σε κατάστημα 
υποδημάτων στην Καλλιθέα. Τηλ: 210 9562873, 
ώρες επικοινωνίας καταστημάτων.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια από αρτοζαχαροπλαστείο 
στο Χαλάνδρι. Πλήρης ή μερική απασχόληση. 
Τηλ: 6943 577290.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια για πλήρη απασχόληση, 
από αλυσίδα ζαχαροπλαστείων για περιοχή του 
Ψυχικού. Τηλ: 210 6753802.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ τροφίμων και ξηρών καρπών ζητά 
2 άτομα με Voucher, για απασχόληση στην περιοχή 
Γκύζη - Αθήνα. Τηλ: 210 6467491, 6944 644879.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για κατάστημα εσωρού-
χων στην Καλλιθέα, με προϋπηρεσία σε μαγιό 
- εσώρουχο. Τηλ: 6944 387191, κος Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με προϋπηρεσία στην 
πώληση για πλήρης απασχόληση σε κατάστημα 
γυναικείων ενδυμάτων, φιλόδοξη, δραστήρια 
και με θέληση για προοπτικές. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@crislia.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής από βιβλιοπωλείο στο κέντρο 
της Αθήνας. Προϋπηρεσία όχι απαραίτητη. Βιο-
γραφικά στο e-mail: parasxospetros@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Πωλήτρια για αρτοποιείο. Τηλ: 
6937 920020, 2310 655437, ώρες επικοινωνίας 
μετά τις 10:00.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ επίπλων Τηνιακός Α.Ε. ζητεί Πωλητές/
τριες Επίπλων, με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία 
στο χώρο των επίπλων, άνεση επικοινωνίας, 
δυναμισμό - πρωτοβουλία, πνεύμα συνεργασίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: epipla@tiniakos.gr, fax: 
210 2801903. 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ στην Πετρούπολη ζητά 
Πωλήτριες με προϋπηρεσία και εμπειρία στο 
χώρο. Τηλ: 210 5782909.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρες Πωλήτριες λιανικής, για 
αλυσίδα καταστημάτων παιδικών ρούχων, για 
άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: joom@
otenet.gr, τηλ: 2310 535683.

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ στο Κέντρο της Αθήνας ζητά 
Πωλητή /τρια. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
θα εκτιμηθεί. Ωράριο: 8:00-16:00 Δευτέρα - Πα-
ρασκευή. Βιογραφικά στο e-mail: hr_matdpt@
yahoo.com, κωδ: ΥΠ-10/15.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κρεοπώλης για το κατάστημα Χαλ-
κιαδάκης Γεύσεις Κρήτης στο Περιστέρι. Τηλ: 
210 5722491.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια Patisserie για ζαχαροπλα-
στείο franchise γνωστής αλυσίδας, με Αγγλικά, 
office, έμφυτη ευγένεια. Εργασία πλήρης με 
βάρδιες, κάτοχος κάρτας ανεργίας. Παρέχονται: 
εκπαίδευση, άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: max931@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Σχεδιάστρια - Πωλήτρια σε 
κατάστημα με χάντρες. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@handromania.gr, τηλ: 6944 641364.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με προϋπηρεσία, δυναμική, 
γρήγορη, για κατάστημα λιανικής στον Πειραιά. 
Ωράριο: Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή 4ωρη απα-
σχόληση. Τηλ: 6975 029938.

H ALMECO Α.Β.Ε.Ε. ηγέτης στο επαγγελματι-
κό έπιπλο, ζητά Πωλητή για το κατάστημα της 
Αθήνας. Επιθυμητή εμπειρία στο έπιπλο, γνώση 
Αγγλικών, χειρισμού Η/Υ. Βιογραφικά με κωδικό 
στο e-mail: almeco@almeco.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια από το κατάστημα υπο-
δημάτων Fratelli Karida στην Κηφισιά Αθήνα, 
οδός Κολοκοτρώνη 1. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: workwithus@fratellikarida.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι για τα Dash and Dot με 
εμπειρία στο κομμάτι των πωλήσεων, για και-
νούργιο κατάστημα με πουκάμισα που άνοιξε στη 
Γλυφάδα. Βιογραφικά στο e-mail: dashndot77@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρες Πωλήτριες λιανικής για 
αλυσίδα καταστημάτων παιδικών ρούχων. Άμεση 
πρόσληψη. Τηλ: 2310 535683.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ζητά νέα για ταμείο - παραγ-
γελειοληψία, με γνώσεις Η/Υ και απαραίτητη 
προϋπηρεσία, για μόνιμη απασχόληση. Περιοχή 
Χολαργός. Τηλ: 210 6543065.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για ημιαπασχόληση σε E-shop, 
με γνώση Η/Υ, Αγγλικών και MS office. Βασικός 
μισθός και ΙΚΑ. Τηλ: 210 9901100.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υδραυλικός - Πωλητής από εταιρία 
εμπορίας υδραυλικών ειδών νέος, ο οποίος να 
βρίσκεται σε ταμείο ανεργίας, για στελέχωση 
μαγαζιού λιανικής πώλησης. Βιογραφικά στο 
e-mail: stamatia@moloudis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οπτικός ή Οπτομετρητής με σχετική 
εμπειρία, από οπτικό κατάστημα στο Χολαργό. 
Τηλ: 213 0266216.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια ηλεκτρολογικού υλι-
κού για κατάστημα ηλεκτρολογικού υλικού, με 
προϋπηρεσία 3 έτη, απόφοιτος ΤΕΙ Ηλεκτρολο-
γίας. Περιοχή Γέρακας. Bιογραφικά στο e-mail: 
skrekis@gmail.com.

Η ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία Vicko ΑΕ ζητά Πωλή-
τριες με προϋπηρεσία, για το κατάστημα στην 
πόλη της Πτολεμαΐδας. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@vicko-sa.gr.

Η ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία Vicko ΑΕ ζητά Πωλήτριες 
με προϋπηρεσία, για τα καταστήματα στην περιοχή 
της Κεντρικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@vicko-sa.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Πωλήτρια τυροκομικών 
προϊόντων, από κατάστημα τροφίμων στους 
Αμπελόκηπους. Τηλ: 6984 232228.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια για το κατάστημα Γερ-
μανός στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Προϋπη-
ρεσία θα εκτιμηθεί. Βασικός μισθός συν bonus 
με προοπτική ταχείας εξέλιξης. Βιογραφικά στο 
e-mail: kozivas@hotmail.com.

Στελέχη Πωλήσεων B2B- 
Μηχανικοί Πωλήσεων
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός για ημιαπασχόληση στην 
προώθηση και στις δημόσιες σχέσεις συνδέσμου 
επιχειρήσεων κατασκευών, με μεγάλη εμπειρία 
σε διοίκηση, τμήμα πωλήσεων ή δημόσιου τομέα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@sepak.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για άμεση, μόνιμη και υποστη-
ριζόμενη συνεργασία με τη μεγαλύτερη κολοσσό 
εταιρία, ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, προϊόντα στους 
πιο αναπτυσσόμενους τομείς της αγοράς. Άτομα 
απλά ειλικρινή, με όνειρα-στόχους-θετικά προς 
μάθηση. Τηλ: 6944 209831.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα που να έχουν ασχοληθεί με 
δικτυακές εταιρίες, να μη φοβούνται τη σκλη-
ρή δουλειά και να πιστεύουν στον εαυτό τους. 
Βιογραφικά στο e-mail: typodes@mail.com.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ επιχείρηση πάνω στον τομέα υγείας 
προσφέρει συνεργασία σε Στελέχη, με πλήρης 
ή μερική απασχόληση και ωράριο αναλόγων 
αποδοχών. Τηλ: 6909 814220.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες για έκθεση επίπλων, 
με γνώση σχεδίου και εμπειρία πωλήσεων. Πε-
ριοχή Τιτάν. Βιογραφικά στο e-mail: rythmos.
greece@gmail.com, τηλ: 2310 722517.

ΕΤΑΙΡΙΑ δραστηριοποιούμενη στο χώρο του 
βιομηχανικού αυτοματισμού, ζητεί για άμεση 
πρόσληψη, υπεύθυνα άτομα για τη στελέχωση του 
τμήματος πωλήσεων Αττικής. Τηλ: 210 2589823.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες Πωλήσεων για την 
περιοχή Νέας Σμύρνης, οργανωτικοί, φιλό-
δοξοι, επαγγελματίες. Προηγούμενη εμπειρία 
επιθυμητή. Προσφέρονται: υψηλές προμήθειες, 
διαρκής υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, μοναδικό 
περιβάλλον εργασίας. E-mail: neasmyrni@aspis-
realestate.gr, τηλ: 210 9402148.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά δραστήριο Ανεξάρτητο Συνεργάτη 
για υπεύθυνη εργασία, με δυνατότητα μερικής 
ή πλήρους απασχόλησης. Άμεσο ξεκίνημα κα-
τόπιν αξιολόγησης. Τηλ: 210 2918755, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια με ικανότητες οργά-
νωσης, για ανάπτυξη δικτύου. Άμεση δυνατότητα 
συνεργασίας, σίγουρη προοπτική καριέρας, υψηλά 
εισοδήματα, πολλά bonus, επιδότηση αυτοκινήτου. 
Τηλ: 6909 814220. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χημικός Μηχανικός για το τμήμα 
πωλήσεων. Απαραίτητη εμπειρία σε συστήματα 
βιολογικών καθαρισμών ή επεξεργασίας πόσιμου 
νερού, αφαλάτωση ή ΧΥΤΑ. Τηλ: 2310 799333, 
κα Ασλανίδου Σωτηρία.
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ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών στον κλάδο αυτοκι-
νήτου ζητεί Τεχνικό Πωλήσεων κάτοικο Χανίων, 
για μερική απασχόληση. Προσφέρονται: υποστή-
ριξη-εκπαίδευση-κινητό-ποσοστό πωλήσεων. 
Ε-mail: megadouka@safetykleen.gr, τηλ: 210 
97191800, ώρες επικοινωνίας: 9:00-17:00, κα 
Μεγαδούκα. 

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Πωλητή με δίπλωμα ΙΧ, για υλικά 
συνεργείων αυτοκινήτων. Μισθός και ασφάλιση. 
Τηλ: 210 9953066.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Τμήματος Ανταλλακτικών 
από αντιπροσωπεία αυτοκινήτων με επαγγελμα-
τική εμπειρία (κατά προτίμηση σε VAG GROUP) 
τουλάχιστον 5 έτη, με επαγγελματική συνέπεια και 
υπευθυνότητα. Βιογραφικά στο e-mail fotmal@
filosidis.gr.

Η ΝΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ ζητά νέα 
Υπάλληλο Γραφείου τμήματος πωλήσεων, 
για μόνιμη απασχόληση. Επικοινωνία με πε-
λάτες-προσφορές-καταχώρηση-τιμολόγηση 
παραγγελιών-πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ-άριστη γνώση 
Η/Υ, επικοινωνία Ελληνικά-Αγγλικά, γνώση 
προγραμμάτων ERP. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@nakasgroup.gr. 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες με όρεξη για δουλειά, 
στόχους και θέληση για επιτυχία, για στελέχω-
ση των τμημάτων διαφήμισης, πωλήσεων και 
management. Βιογραφικά στο e-mail: skourtask@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες επικοινωνιακοί, δρα-
στήριοι ως Αντιπρόσωποι πολυεθνικής εταιρίας. 
Άμεσο ξεκίνημα, μερική ή πλήρης απασχόληση. 
Επιθυμητή η γνώση internet. Τηλ: 2315 524774, 
6944 727748.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φιλόδοξος και δραστήριος Ανεξάρτη-
τος Συνεργάτης για δημιουργία, οργάνωση και 
διοίκηση νέων τμημάτων πωλήσεων. Ιδιαίτερα 
υψηλό πακέτο αποδοχών. Βιογραφικά στο e-mail: 
arctium@hol.gr, τηλ: 213 0276214.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ όμιλος με έδρα 
στα Νότια Προάστια, ενδιαφέρεται για νέους 
/ες απόφοιτους Λυκείου ΤΕΙ-ΑΕΙ, για τη στε-
λέχωση γραφείου πωλήσεων. Παρέχονται: 
χρηματοδότηση, bonus, προοπτική εξέλιξης-
καριέρα-κίνητρα-εκμάθηση-υποστήριξη. Ε-mail: 
kostaskakavelakis@yahoo.gr. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτιδα - Στέλεχος - Συνέταιρος 
χωρίς κεφάλαιο με ηγετικές και επικοινωνι-
ακές ικανότητες, καλή χρήση Η/Υ, Αγγλικών, 
φιλόδοξη, απαραίτητα κάτοικος Αθηνών για 
στήσιμο-ανάπτυξη Β2Β εταιρικών υπηρεσιών. 
E-mail: euroreal1@gmail.com, θέση: Α1Αsk.

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ εταιρία στο χώρο των 
διανομών ζητά Συνεργάτες / Συνεταίρους, στο 
πλαίσιο επέκτασης των επιχειρηματικών της 
δραστηριοτήτων. Τηλ: 6932 363371.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία ζητεί 4 Στελέχη Πωλήσεων, 
σε σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, διαρκής και 
υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στις πιο σύγχρονες 
μεθόδους πωλήσεων. Μοναδικό πακέτο αμοι-
βών βάση δραστηριότητας, μεγάλες προοπτικές 
εξέλιξης. E-mail: pet_co@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Πωλήτρια Χονδρικής με εμπειρία 
στις πωλήσεις και ταχτοποίηση, για εισαγωγική 
εταιρία (prestige collection) στους Αγίους Αναρ-
γύρους, με διάθεση για εργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: yusufdik2@hotmail.com. 

ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής-διάθεσης εκπαιδευτικού 
υλικού ζητά 2 Πωλητές με εμπειρία στις πω-
λήσεις, κατόχους ΙΧ. Διαπραγματευτική ικανό-
τητα, άνεση στην επικοινωνία για επαφές με 
σχολεία, δήμους. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε 
πωλήσεις Β2Β, υψηλές αποδοχές. E-mail: info@
ekdoseisalexandros.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Πληροφορικής ζητεί Στέλεχος Πωλήσεων 
με ευχέρεια στη χρήση Η/Υ, άριστες επικοινωνι-
ακές δεξιότητες, εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις, επιθυμία για καριέρα. Παρέχονται: 
μισθός, bonus, ασφάλιση, αυτοκίνητο, κινητό. 
E-mail: hr@megasoft.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο δραστήριο με γνώσεις Η/Υ, από 
μεγάλη ομάδα Επιχειρηματιών για στελέχωση. 
Βιογραφικά στο e-mail: elefteriapantazi@yahoo.
gr, τηλ: 6944 156084. 

ΟΜΙΛΟΣ επιχειρήσεων στη Σαντορίνη ζητά να 
στελεχώσει το τμήμα πωλήσεων και δημοσίων 
σχέσεων με απόφοιτους σχολής, με γνώσεις 
Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: ktacc@
kamaritours.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εμπορική εταιρία Ανεξάρτητοι 
Συνεργάτες, για μερική ή πλήρη απασχόληση. 
Ελεύθερο ωράριο χωρίς αφεντικό. Δωρεάν και 
πλήρης εκπαίδευση. Δεν αφορά ντίλερ - πλασιέ. 
Τηλ: 6988 687622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 1 άτομο με προϋπηρεσία στον κλά-
δο των πωλήσεων, για συνεργασία στον κλάδο 
της ανάπτυξης επιχειρήσεων και στο στήσιμο 
εμπορικού δικτύου καταναλωτών. Απαραίτητα: 
επικοινωνιακές δεξιότητες, εργατικότητα, ομα-
δικό πνεύμα. E-mail: artemist27@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για εργασία με ελεύθερο 
ωράριο και πολύ καλές προοπτικές, ευκαιρίες 
καριέρας. Τηλ: 6971 659713. 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για μεγάλη επαγγελ-
ματική ευκαιρία. Τηλ: 6984 655101. 

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος διοίκησης επιχειρήσεων, 
με γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ, από εταιρία τρο-
φίμων στον Πειραιά. Βιογραφικά στο e-mail: 
giannis.sirmas@gmail.com, τηλ: 6944 360615.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής με εμπειρία και γνώσεις 
marketing άμεσα, από εταιρία security για κλείσιμο 
συμβολαίων. Παρέχονται: υψηλό ποσοστό επί 
των πωλήσεων, bonus. Βιογραφικά στο e-mail: 
nikos.lakkas@hotmail.com, τηλ: 6986 768559.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 1 άτομο για συνεργασία από εμπορική 
επιχείρηση. Ελεύθερο ωράριο, άμεσο ξεκίνημα, 
πλήρης εκπαίδευση, δεν αφορά πωλήσεις πόρτα-
πόρτα. Απαραίτητες γνώσεις ίντερνετ και Η/Υ. 
Τηλ: 2341 070332.

ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΟΙ - Συνεργάτες ζητούνται σε 
κάθε νομό, για πώληση επί αυτοκινήτου ή πα-
ραγγελειοληψία σε χρωματοπωλεία και πολυ-
καταστήματα, με δυνατότητα αποκλειστικότητας 
για την περιοχή, συλλογής εργαλείων ευρείας 
κατανάλωσης. Τηλ: 210 6206273.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι/ες για οργάνωση-προώθη-
ση-ανάπτυξη-διοίκηση διεθνών πωλήσεων επι-
χειρήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου με ηγετικές 
ικανότητες, Αγγλικά, χρήση Η/Υ, κάτοικοι Αθηνών. 
Aποδοχές αναλόγως προσόντων. Bιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: jobslinks1@gmail.
com, κωδ: S1.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Επιχειρηματικοί-Διοικητικοί Συ-
νεργάτες/ιδες χρήστες Η/Υ, Αγγλικά, αντίληψη-
οργάνωση-επικοινωνιακές ικανότητες, κάτοικοι 
Αθηνών, για εργασίες στησίματος και ανάπτυξης 
επιχείρησης διεθνούς ηλεκτρονικού εμπορίου 
Β2Β. E-mail-φωτογραφία: jobslinks1@gmail.
com, κωδ: 02.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για άμεση ημιαπασχόληση, 
στηριζόμενη 4ωρη συνεργασία με εμπορική 
εταιρία - κολοσσό στους πιο αναπτυσσόμενους 
τομείς της αγοράς. Οικογενειακές αξίες πολλά 
δικαιώματα και bonus, εγγυημένη προοπτική. 
Προσφέρονται: εκπαίδευση-υποστήριξη. Tηλ: 
6944 209831.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για στελέχωση επιχεί-
ρησης, ανάπτυξη και υποστήριξη δικτύου. Άμεσα 
bonus παραγωγής, ηγεσίας πολλά επιπλέον κί-
νητρα και δικαιώματα. Ανοικτή και θετική στάση 
θα εκτιμηθούν. Τηλ: 6944 209831.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ εταιρία στην Αγγλία ζητά Recruitment 
Representative με έδρα την Ελλάδα. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικής, χρήση internet και δυνατότητα 
μετακίνησης για διοργάνωση παρουσιάσεων-
συνεντεύξεων υποψηφίων. Εξαιρετικές παροχές. 
Βιογραφικά στο e-mail: leniarokidi1@yahoo.gr, 
τηλ: 6972 428938.

ΕΤΑΙΡΙΑ στην Κύπρο ενδιαφέρεται για πρόσληψη 
Γραφίστριας, για δημιουργία γραφικών μέσω 
freelancer. Επίσης η εταιρία ενδιαφέρεται για 
Πωλητές σε όλη την Ελλάδα για εκτυπώσεις 
αυτοκόλλητων. E-mail: chromaad@gmail.com.

ΟΜΙΛΟΣ επιχειρήσεων στο χώρο της αισθητικής 
ζητά Πωλήτρια, με εμπειρία επιθυμητή. Μισθός, 
ΙΚΑ, bonus. Βιογραφικά στο e-mail: lipogenns@
yahoo.gr, τηλ: 210 9312840.

ΔΙΕΘΝΗΣ ομάδα marketing η οποία επεκτείνε-
ται ζητά Επιχειρηματικό Συνεργάτη, που είχε τη 
δική του επιχείρηση ή εμπειρία στις πωλήσεις. 
Παρέχονται: εκπαίδευση ή δημόσιες σχέσεις. 
Tηλ: 2341 070332.

ΕΤΑΙΡΙΑ ιατροτεχνολογικών προϊόντων στις Αχαρ-
νές Αττικής αναζητά Στέλεχος Πωλήσεων, για 
διαχείριση-ανάπτυξη πελατολογίου εντός-εκτός 
Αττικής. Επικοινωνιακός νέος-απόφοιτος ΑΕΙ/
ΤΕΙ-εμπειρία στις πωλήσεις-κάτοχος διπλώματος 
οδήγησης. Προσφέρονται: σταθερός μισθός-εται-
ρικό αυτοκίνητο-δυνατότητες εξέλιξης. E-mail: 
politis2014@hotmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγής οπτικών ειδών ζητά Πωλητές 
σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, για την ανά-
πτυξη του πελατολογίου της. Προϋπηρεσία στο 
χώρο των οπτικών ειδών θα θεωρηθεί προσόν. 
Βιογραφικά στο e-mail: kosplatan@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Business Advisor υπεύθυνος/η για 
την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της 
εταιρίας σε μικρές - μεσαίες επιχειρήσεις και 
τη διαχείριση του συγκεκριμένου πελατολογίου. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@vfportorafti.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες με οργανωτικές 
ικανότητες, για ανάπτυξη δικτύου σε συνεργα-
σία με εμπορική εταιρία με προϊόντα στους πιο 
αναπτυσσόμενους τομείς της αγοράς. Εφικτό 
υψηλό εισόδημα, άμεσα μοναδική προοπτική 
εξέλιξης. Τηλ: 6944 209831.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέα άτομα δυναμικά, διδάξιμα, 
επικοινωνιακά με μεγάλα όνειρα, διάθεση για 
εργασία, για δημιουργία μιας δυνατής ομάδας 
με άμεσο μόνο αναπτυσσόμενο εισόδημα, σε συ-
νεργασία με ταχύτατα αναπτυσσόμενη εμπορική 
εταιρία. Τηλ: 6944 209831.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από Παραγωγό εταιρία Συνεργάτες 
που επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους 
επιχείρηση μέσα από το internet και δε διαθέτουν 
κεφάλαιο εκκίνησης. Βιογραφικά στο e-mail: 
perraki.k@gmail.com, τηλ: 6944 727748.

Ιατρικοί Επισκέπτες- 
Πωλητές Υγείας
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με εμπειρία στις πωλήσεις 
για 4ωρη συνεργασία με εμπορική εταιρία, για 
προώθηση των προϊόντων της στον τομέα υγείας, 
διατροφής. Άμεσο εισόδημα. Τηλ: 6909 814220.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με επαρκή προϋπηρεσία στον 
ιατρικό χώρο, για στελέχωση σε ιατρικό δια-
γνωστικό πολυϊατρείο. Οργάνωση, ανάπτυξη 
προβολή, εξωστρέφεια. Τηλ: 6944 899599.

ΕΤΑΙΡΙΑ οδοντιατρικών ειδών ζητά Ιατρικό Επι-
σκέπτη, Πωλητή /τρια, για την περιοχή Θεσσαλονί-
κης Μακεδονίας. Παρέχονται: μισθός, προμήθεια, 
ασφάλιση, άριστες συνθήκες εργασίας. E-mail: 
workdentalhellas@gmail.com, τηλ: 6994 802726.

ΕΤΑΙΡIA οδοντιατρικών ειδών με ηγετική θέση 
στο χώρο, ζητά Πωλητή με έδρα τη Θεσσαλο-
νίκη. Παρέχονται: μισθός, προμήθεια, ασφάλι-
ση, κάλυψη εξόδων. Βιογραφικά στο e-mail: 
workdentalhellas@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για ανάπτυξη πωλή-
σεων σε μεγάλη εταιρία προϊόντων υγείας και 
ευεξίας στον τομέα ανάπτυξης δικτύου. Τηλ: 6984 
655101, 6931 276604, κος Γιώργος.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητά Συνεργάτες Επι-
στημονικής Ενημέρωσης για όλη την Ελλάδα. 
Απαραίτητα προσόντα: απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ, καλή 
γνώση Αγγλικών και Η/Υ, δίπλωμα αυτοκινήτου, 
απαραίτητη προϋπηρεσία 5 ετών. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@medhel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοριακός Βιολόγος για Πωλητής 
εταιρίας διαγνωστικών. Επιθυμητή προϋπη-
ρεσία σε ανάλογη θέση, παροχή ΙΧ, κινητού. 
Εκπαίδευση στο Εξωτερικό. Βιογραφικά στο 
e-mail: costa545@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρικός Επισκέπτης από εταιρία συμπλη-
ρωμάτων διατροφής με προϋπηρεσία στο χώρο του 
νοσοκομείου και ειδικότερα στις ειδικότητες: ΠΘ. 
ΟΓΚ, ΓΕΝ. ΧΕΙΡ, ΑΚΘ, ΓΑΣΤΡ. Παρέχονται: μισθός, 
αυτοκίνητο, bonus. Ε-mail: info@nutriendi.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Αrthromed με έδρα τη Θεσσαλονίκη ζητά 
Ιατρικό Επισκέπτη για τις περιοχές: Λαμίας, Θήβας, 
Χαλκίδας για πωλήσεις ιατρικών προϊόντων και 
φροντίδα στο σπίτι. E-mail: atilikidou@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρική Επισκέπτρια - Πωλήτρια 
από εταιρία με ιατρικά προϊόντα στην Αθήνα. 
Επικοινωνιακή, με καλή γνώση Αγγλικών, Η/Υ. 
Απαραίτητα: δίπλωμα οδήγησης-φωτογραφία, 
επιθυμητή προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
eva.topaloglou@klinikum.gr.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ επιχείρηση πάνω στον τομέα της 
υγείας, προσφέρει συνεργασία με πλήρης ή με-
ρική απασχόληση σε Στελέχη. Ωράριο αναλόγων 
αποδοχών. Τηλ: 6944 209831. 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ιατρικοί Επισκέπτες για όλη την 
Ελλάδα, με εμπειρία στα καρδιολογικά σκευά-
σματα. Βιογραφικά στο e-mail: info@cromed.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ στον κλάδο του οδοντιατρικού εξοπλισμού 
αναζητά Ιατρικό Επισκέπτη. Απαραίτητα: επικοι-
νωνιακές, διαπραγματευτικές και οργανωτικές 
ικανότητες, ομαδικό πνεύμα. Παρέχονται: εκπαί-
δευση, ευέλικτο ωράριο εργασίας, bonus βάσει 
αποτελεσμάτων. Ε-mail: info@dentomedica.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές Φαρμακείων από όλη την 
Ελλάδα, με μπλοκ παροχής υπηρεσιών και προ-
ϋπηρεσία στην προώθηση δερματοκαλλυντικών 
- παραφαρμακευτικών προϊόντων σε φαρμακεία. 
Δυνατότητες ανέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@vyte.eu, τηλ: 210 8310993.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Νοσηλεύτριες από εταιρία στο 
Μαρούσι, για ενημέρωση προϊόντων υγείας. 
Εσωτερική θέση, σταθερός μισθός, ασφάλιση. 
Τηλ: 6948 668984.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές με άριστες διαπραγματευτικές 
ικανότητες για τα προϊόντα erythro forte, κάτοχοι 
Ι.Χ που να γνωρίζουν την αγορά του φαρμακεί-
ου. Υψηλές αποδοχές. Βιογραφικά στο e-mail: 
e.douridasmedical@gmail.com, τηλ: 6934 006672.

Ιατροί-Νοσηλευτές-Διασώστες 
-Υγεία-Φαρμακευτική
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης με 5ετή του-
λάχιστον προϋπηρεσία σε γνωματεύσεις εικόνων 
CT - MRI από ιατρικό όμιλο. Βιογραφικά στο e-mail: 
m.batali@magnitiki.gr, fax: 210 6796294.

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ Ιατρός έμπειρος με 5ετή 
τουλάχιστον προϋπηρεσία, για τη γνωμάτευση 
εικόνων αξονικού και μαγνητικού τομογράφου 
ζητείται από ιατρικό όμιλο. Βιογραφικά στο e-mail: 
m.batali@magnitiki.gr, fax: 210 6743294.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Φαρμακοποιός με άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος για το κατάστημα Hondos Center 
Σερρών. Τηλ: 23210 64373, 23210 64374, επι-
κοινωνία με τον υπεύθυνο του καταστήματος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αποκλειστικές Νοσοκόμες για μόνιμη 
απασχόληση. Τηλ: 6949 791743.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μικροβιολόγος για επιστημονική 
υπευθυνότητα και εργασία, από διαγνωστικό 
κέντρο στο Κερατσίνι. Τηλ: 210 4082645, ώρες 
επικοινωνίας: 07:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρός - Ακτινολόγος για συνεργασία 
με ιατρικό κέντρο στο κέντρο της Αθήνας. Τηλ: 
6944 764444.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ιατροί όλων των ειδικοτήτων, 
για στελέχωση ιατρικού κέντρου στο κέντρο 
της Αθήνας. Τηλ: 6944 764444.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Noσηλεύτρια ευγενική για 24ωρη φύλαξη 
ηλικιωμένης στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας. 
Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6942 471197.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οικιακοί Βοηθοί, Καμαριέρες, Baby 
Sitter, Καθαρίστριες, Γηροκόμοι - Νοσοκόμες, 
Νοσηλεύτριες. Τηλ: 210 5222265.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φαρμακοποιός με άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος, για εργασία ως Υπεύθυνος Φαρ-
μακείου σε χωριό του Νομού Πέλλας (Περιοχή 
Σκύδρας - Κρ Βρύσσης). Τηλ: 6971 659390.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Φαρμακοποιού για πλήρη 
απασχόληση σε φαρμακείο (περιοχή Τουρκικό 
Προξενείο). Βιογραφικά με πείρα, ξένες γλώσ-
σες στο e-mail: farmakeio.vaena@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλευτικό Προσωπικό με προϋπη-
ρεσία, για μονάδα τεχνητού νεφρού στο κέντρο 
της Αθήνας. Τηλ: 210 8258700.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οπτικός ή Οπτομετρητής με σχετική 
εμπειρία, από οπτικό κατάστημα στο Χολαργό. 
Τηλ: 213 0266216.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οπτικός για την αλυσίδα οπτικών κα-
ταστημάτων Optikon Xpress στη Θεσσαλονίκη. 
Βιογραφικά στο e-mail: optoimage@gmail.com, 
τηλ: 6972 916444.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κτηνίατροι για πλήρη και αποκλει-
στική απασχόληση, από κτηνιατρική κλινική. 
Βιογραφικά στο e-mail: athhosp@otenet.gr, 
τηλ: 210 6038023.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Νοσηλευτές /τριες Π.Ε Τ.Ε Δ.Ε με 
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, για το νησί της 
Χίου. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: care.chios@yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα για εργασία στην Αγγλία 
40 Νοσηλευτές, για θέσεις σε νοσοκομεία και 
γηροκομεία σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Άμεση 
πρόσληψη, παροχή διαμονής και μεταφορικών 
εξόδων. E-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φαρμακοποιός και Βοηθός με γνώσεις 
φαρμάκου, παραφαρμάκου, συμπληρωμάτων 
διατροφής, με όρεξη για δουλειά από φαρμα-
κείο με συνεχές ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: 
farmakeio51@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσοκόμα από κλινική. Βιογραφικά στο 
e-mail: info.kliniki@yahoo.gr, fax: 210 6810949.

ΚΕΝΤΡΟ ειδικών θεραπειών στη Γλυφάδα, ζητά 
Ψυχολόγο για Δευτέρα. Βιογραφικά στο e-mail: 
p.ergastirigly@yahoo.gr, τηλ: 210 9636400.

ΟΜΙΛΟΣ κέντρων αισθητικής μεγάλος, ζητά 
Γιατρούς, για επάνδρωση καταστήματος στο 
Σύνταγμα. Τηλ: 210 3244190.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ζητούνται από οδοντιατρικό 
κέντρο στο Ηράκλειο Κρήτης, με όμορφο και 
δημιουργικό περιβάλλον, για συνεργασία μόνιμη 
ή με ποσοστά. Τηλ: 6947 008883.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρός Εφημεριών από κλινική. Τηλ: 
6945 585724, ώρες επικοινωνίας: 09:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φυσικοθεραπεύτρια για spa σε ξενο-
δοχείο στα Καλάβρυτα. Προσφέρονται: διαμονή, 
φαγητό, μισθός, ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@villa-oneiro.gr, τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φαρμακοποιός για το νομό Ηλείας 
κοντά στην Αμαλιάδα και τον Πύργο. Βιογραφικά 
στο e-mail: mparmpadelis@hotmail.com, τηλ: 
6980 087463.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Θεραπευτής/τρια σε κέντρο αποκατά-
στασης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, 
με απαραίτητη γνώση Αγγλικής γλώσσας, γνώση 
Ρώσικης γλώσσας καθώς και 4ετής κύκλος σπου-
δών θα εκτιμηθούν. E-mail: info@evexia.com.

Δικηγόροι-Νομικές Υπηρεσίες 
-Διαχείριση Χρεών
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο ζητά νέο Δικηγόρο για 
συνεργασία. Βιογραφικά στο e-mail: dedes-
associates@yahoo.gr, τηλ: 6944 450417, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Δικηγόροι με τουλάχιστον 20ετή 
προϋπηρεσία στα ακροατήρια και σε γραφεία, 
από όμιλο εταιριών παροχής υπηρεσιών. Τηλ: 
6945 411215, ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΑΠΟ ΤΗΝ J&P-AVAX S.A. Ενεργειακός Τομέας 
ζητείται Contracts Manager - Δικηγόρος, για 
μόνιμη εργασία με τουλάχιστον τριετή εμπει-
ρία σε μεγάλες συμβάσεις, απαραίτητη γνώση 
Αγγλικών (Proficiency), χρήση Η/Υ. E-mail: 
tmavrokefalidou@jp-avax.gr. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ φορέας ζητά έμπειρο Συνεργάτη 
σε θέματα νομοθεσίας προμηθειών δημοσίου 
και δημόσιων συμβάσεων. Βιογραφικά στο 
e-mail: international1@forum-training.gr, 
τηλ: 213 0716370.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δικηγόρος παρ Εφέταις, μάχιμος, 
δυναμική προσωπικότητα, με 5+έτη πραγμα-
τική εμπειρία δικαστηριακών παραστάσεων 
και σύνταξης δικογράφων σε ποινικά, αστικά, 
εμπορικά. Αμοιβή με συμφωνητικό τα γραμμάτια 
προείσπραξης. E-mail: jobslinks1@gmail.com, 
κωδ: ΔΠAE-sk.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί έμπειρους 
Δημοσιογράφους - Δικαστικούς, για δικαστικό 
ρεπορτάζ. Βιογραφικά στο e-mail: pr@paraskhnio.
gr, κωδ: ΔΙΚ.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ με ειδίκευση στο φορολογικό 
δίκαιο-πενταετή προϋπηρεσία σε σύγχρονο-
οργανωμένο-νομικό περιβάλλον, ζητείται από 
μεγάλη νομική εταιρία για πλήρη-αποκλειστι-
κή απασχόληση. Άριστα Αγγλικά-καλός βαθμός 
πτυχίου-μεταπτυχιακό θεωρούνται απαραίτητα. 
Προοπτικές γρήγορης εξέλιξης-αμοιβή ανάλογη 
προσόντων. E-mail: law.athens@gmail.com.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο έναντι Πρωτοδικείου 
Αθηνών ζητά Δικηγόρο με τουλάχιστον 20 έτη 
προϋπηρεσία, σε δικηγορικά γραφεία και ανά-
λογη εμπειρία στα δικόγραφα και ακροατήρια. 
Βιογραφικά στο e-mail: resume@otenet.gr.

Εκπαίδευση-Θετικές & Ειδικές 
Επιστήμες-Μεταφράσεις
ΧΗΜΙΚΟΣ Καθηγητής/τρια ζητείται από φροντι-
στήριο στην Πετρούπολη, για μερική απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: themelio.ekpaideysis@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Γερμανικής γλώσσας, από 
κέντρο ξένων γλωσσών στο Νέο Ηράκλειο. Τηλ: 
210 2846158.

OΜΙΛΟΣ παροχής υπηρεσιών επιμόρφωσης ζητά 
Εισηγητές για εσωτερική πλήρη απασχόληση. 
Τομείς: λογιστική-φοροτεχνική, πωλήσεις Β2Β, 
marketing, πληροφορική - μηχανογράφηση κλπ. 
Παροχές: υψηλές αποδοχές, ασφάλιση, προο-
πτικές εξέλιξης, ευχάριστο περιβάλλον. E-mail: 
resume@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Γαλλικών από φροντι-
στήριο στο Νέο Ηράκλειο. Τηλ: 210 2846158, 
6987 330642.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Βρεφοκόμοι - Νηπιαγωγοί, από 
ιδιωτικό εκπαιδευτήριο στο Δάσος Χαϊδαρίου. 
Τηλ: 210 5322846.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργοθεραπεύτρια /της σε κέντρο λο-
γοθεραπείας στα Καλύβια Σαρωνικού, με μπλοκ 
αποδείξεων για δυο φορές την εβδομάδα. Βι-
ογραφικά στο e-mail: fanasl@yahoo.com, τηλ: 
6946 821602.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Γερμανικής γλώσσας 
για κέντρο ξένων γλωσσών στην Κηφισιά. Βι-
ογραφικά στο e-mail: evakalergi@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χημικός Καθηγητής/τρια από φροντι-
στήριο στην Πετρούπολη για μερική απασχόληση 
και μελλοντική μόνιμη συνεργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: themelio.ekpaideysis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής Βουλγαρικής γλώσσας για 
άμεση εργασία σε κέντρο ξένων γλωσσών στο 
κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά με την 
ένδειξη Καθηγητής Βουλγαρικών στο e-mail: 
sotiriou204@yahoo.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Pest Control Services Hellas E.E 
ζητεί Γεωπόνους - Επόπτες Δημόσιας Υγείας και 
Υγιεινολόγους, κάτοχους αυτοκίνητου, για μόνιμη 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: logistirio@
pcsh.gr, τηλ: 210 5147141, fax: 210 5147274.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές ΕΠΑΛ για το μάθημα 
της ηλεκτροτεχνίας και ηλεκτρικών μηχανών, 
με διετή τουλάχιστον φροντιστηριακή εμπειρία 
σε Γ’ Λυκείου και ηλεκτρονικές σημειώσεις, από 
φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης. Βιογραφικά 
στο e-mail: thetikoi.meshs@gmail.com.

ΚΕΝΤΡΟ ειδικής αγωγής ζητάει Ειδικούς Παι-
δαγωγούς, Λογοθεραπευτές και Παιδαγωγούς 
με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή, 
για εργασία στην Καλαμάτα. Τηλ: 6944 055044.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογοπεδικός - Λογοθεραπεύτρια έντιμη, 
συνεπής, με αγάπη για τα παιδιά, απόφοιτος ΤΕΙ, 
για συνεργασία με κέντρο μαθησιακών δυσκολιών. 
Βιογραφικά στο e-mail: dyslexia1@outlook.com, 
τηλ: 210 6252320.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Γερμανικών από κέντρο 
ξένων γλωσσών στην Πετρούπολη. Τηλ: 6944 
982765.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές /τριες για επίπεδα 
proficiency και Native Speaker, από εκπαιδευτι-
κό όμιλο για τα κέντρα του. Άριστο περιβάλλον 
εργασίας. Τηλ: 210 7565300.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας ή 
Native Speaker, από φροντιστήριο στο Παλαιό 
Φάληρο, για διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα και 
πτυχία. Βιογραφικά στο e-mail: bellas_ioannis@
yahoo.com, τηλ: 210 9882363.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νηπιαγωγός απόφοιτος ΑΕΙ με προϋ-
πηρεσία, από παιδικό σταθμό για πλήρη απασχό-
ληση. Περιοχές: Γλυκά Νερά, Αγία Παρασκευή, 
Χαλάνδρι και γύρω. Τηλ: 6939 946234.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δασκάλα για εργασία σε κέντρο μελέ-
της μαθητών Δημοτικού, για 3ωρη μεσημβρινή 
απασχόληση. Απαραίτητα καλή γνώση Αγγλι-
κών, περιοχή Πειραιάς. Ωράριο: 15:00-18:00. 
Βιογραφικά στο e-mail: diabastiri@in.gr, τηλ: 
210 4518409, κα Μαρμαρά.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής /τρια Γερμανικών από 
εκπαιδευτήριο ξένων γλωσσών στη Βάρη Ατ-
τικής. Βιογραφικά στο e-mail: vari@soeasy.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές όλων των ειδικοτήτων 
ΕΠΑΛ με διετή τουλάχιστον φροντιστηριακή εμπει-
ρία σε Γ’ Λυκείου και ηλεκτρονικές σημειώσεις, 
από φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης. Βιογραφικά 
στο e-mail: thetikoi.meshs@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Χημικοί με διετή τουλά-
χιστον φροντιστηριακή εμπειρία και σημειώσεις 
τους, από φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης. Βιο-
γραφικά στο e-mail: thetikoi.meshs@gmail.com.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με εμπειρία ζητείται από κέντρο 
μελέτης, για τρίωρη καθημερινή απασχόληση 
για παιδιά Γυμνασίου. Βιογραφικά στο e-mail: 
maths.meleti@gmail.com.

Ο ΟΜΙΛΟΣ So Easy ζητά Καθηγητές Κινέζικης 
γλώσσας, για διδασκαλία στην περιοχή της Ηλι-
ούπολης. Βιογραφικά στο e-mail: acadimaiko@
soeasy.gr, κωδ: ILIOU_CHI.

Ο ΟΜΙΛΟΣ So Easy ζητά Καθηγητές Κινέζικης 
γλώσσας, για διδασκαλία στην περιοχή του Χα-
ϊδαρίου. Βιογραφικά στο e-mail: acadimaiko@
soeasy.gr, κωδ: CHAIDARI_CHI.

O ΟΜΙΛΟΣ So Easy ζητά Καθηγητές Κινέζικης 
γλώσσας, για διδασκαλία στην περιοχή της Παλ-
λήνης. Βιογραφικά στο e-mail: acadimaiko@
soeasy.gr, κωδ: PAL_CHI.

Ο ΟΜΙΛΟΣ So Easy ζητά Καθηγητές Κινεζικής 
γλώσσας, για διδασκαλία στην περιοχή του Πα-
γκρατίου. Βιογραφικά στο e-mail: acadimaiko@
soeasy.gr, PAGR_CHI.

Ο ΟΜΙΛΟΣ So Easy ζητά Καθηγητές Κινεζικής 
γλώσσας, για διδασκαλία στην περιοχή της Γλυ-
φάδας. Βιογραφικά στο e-mail: acadimaiko@
soeasy.gr, κωδ: GLY_CHI.

Ο OΜΙΛΟΣ So Easy ζητά Καθηγητές Κινεζικής 
γλώσσας, για διδασκαλία στην περιοχή του Νέου 
Ηρακλείου - Αμαρουσίου. Bιογραφικά στο e-mail: 
acadimaiko@soeasy.gr, κωδ: NH_CHI.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δάσκαλος ή Δασκάλα παραδοσιακών 
χορών, με εμπειρία από εκδηλώσεις και παρα-
στάσεις, για εκμάθηση ηπειρώτικων χορών σε 
τμήματα παιδιών και ενηλίκων. Περιοχή Ίλιον. 
Τηλ: 6973 375981.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγήτριες ξένων γλωσσών, από 
κέντρο ξένων γλωσσών στους Αμπελόκηπους, για 
άμεση πρόσληψη. Τηλ: 213 0334911, 6973 035938.

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ κέντρο στο Μαρούσι ζητά 
Ειδικό Παιδαγωγό με μπλοκάκι, για απογευματινή 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: epikoinonia.
kinisi@gmail.com, τηλ: 210 8054800.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Αγγλικών για πτυχια-
κά επίπεδα, από κέντρο ξένων γλωσσών στου 
Ζωγράφου. Τηλ: 210 7793938.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Αγγλικών από κέντρο ξένων 
γλωσσών στον Κορυδαλλό. Τηλ: 210 4969050.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αγγλικής φιλολογίας Καθηγητής /τρια, 
με γνώση Proficiency Michigan, στην περιοχή 
Πανόρμου. Τηλ: 6946 185993.

Ο ΟΜΙΛΟΣ So Easy ζητά Καθηγητές Αραβικών, 
για διδασκαλία στην περιοχή του Πειραιά. Βιο-
γραφικά στο e-mail: piraeus@soeasy.gr, κωδ: 
PEI_ARAB, ΛΑΕΚ.

ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ οργανισμό ζητείται 
έμπειρος Οικονομικός - Επιχειρηματικός Συ-
ντάκτης, για μόνιμη συνεργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@karfitsa.gr.

Ο ΟΜΙΛΟΣ So Easy ζητά Καθηγητές Ιταλικών, για 
διδασκαλία στην περιοχή του Πειραιά. Απόφοιτοι 
Ιταλικής φιλολογίας, άδεια διδασκαλίας, 3ετη 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: piraeus@
soeasy.gr, κωδ: ΛΑΕΚ.

Ο ΟΜΙΛΟΣ So Easy ζητά Καθηγητές Κινέζικων, 
για διδασκαλία στην περιοχή της Νίκαιας. Βι-
ογραφικά στο e-mail: nikea_neapoli@soeasy.
gr, κωδ: NIK_CHI.

Ο ΟΜΙΛΟΣ So Easy ζητά Καθηγητές Γερμανικής 
γλώσσας, για διδασκαλία στην περιοχή της Νί-
καιας. Απόφοιτοι Γερμανικής φιλολογίας, άδεια 
διδασκαλίας, 3ετη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: nikea_neapoli@soeasy.gr, κωδ: NIK_GER.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δασκάλα για παράλληλη στήριξη σε 
Δημοτικό, για παιδί 7 ετών στην Ελευσίνα. Απαραί-
τητα: μεταφορικό μέσο, δίδεται και αμοιβή. Ωράριο: 
καθημερινά 10:00-12:00. Τηλ: 6980 772984.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί έμπειρους 
Δημοσιογράφους - Δικαστικούς, για δικαστικό 
ρεπορτάζ. Βιογραφικά στο e-mail: pr@paraskhnio.
gr, κωδ: ΔΙΚ. 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γερμανικών ζητείται από κέντρο 
ξένων γλωσσών στην περιοχή Ζωγράφου, για 
νεοσύστατο τμήμα μαθητών Δημοτικού Α1 επι-
πέδου γλωσσομάθειας. Βιογραφικά στο e-mail: 
striantafyllopoulou@gmail.com, τηλ: 2130 290880.

Ο ΟΜΙΛΟΣ So Easy στην περιοχή της Νέας Ιω-
νίας ζητά Καθηγητές Ισπανικών, Ιταλικών και 
Κινέζικων, με γνώση Η/Υ. Απόφοιτοι αντίστοι-
χης φιλολογίας, 3ετή προϋπηρεσία και άδεια 
διδασκαλίας. Τηλ: 210 2791922.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές όλων των ειδικοτήτων, 
κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος και άνω, από 
νεοσύστατο φοιτητικό φροντιστήριο, με δυνατό-
τητα εργασίας από το χώρο τους. Βιογραφικά στο 
e-mail: examsdoneright@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές ειδικοτήτων για μαθήματα 
ΕΠΑΛ - Ψυκτικών - ΜΕΚ στοιχεία μηχανών, για 
συνεργασία με φροντιστηριακό οργανισμό. Βιογρα-
φικά στο e-mail: akadimaikiekpaidefsi@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές /τριες Ιταλικών, από 
φροντιστήριο στο Αιγάλεω. Βιογραφικά στο 
e-mail: egaleo@soeasy.gr, τηλ: 210 5981118.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγήτριες Γερμανικών από 
φροντιστήριο στο Αιγάλεω. Βιογραφικά στο 
e-mail: egaleo@soeasy.gr, τηλ: 210 5981118.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής /τρια Γερμανικών από κέ-
ντρο ξένων γλωσσών στη Βάρη. Βιογραφικά 
στο e-mail: vari@soeasy.gr, τηλ: 210 8995184, 
ώρες επικοινωνίας: 10:00-22:00. 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές για το μάθημα Α.Ο.Θ 
με εμπειρία 3 ετών τουλάχιστον σε ιδιαίτερα 
μαθήματα ή φροντιστήριο για συνεργασία με 
φροντιστηριακό οργανισμό. Βιογραφικά στο 
e-mail: akadimaikiekpaidefsi@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής Χημείας Α΄, Β’, Γ’ Λυκείου 
με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ιδιαίτερα 
μαθήματα ή φροντιστήριο για συνεργασία με 
φροντιστηριακό οργανισμό. Βιογραφικά στο 
e-mail: akadimaikiekpaidefsi@gmail.com.

ΖΗΤΕIΤΑΙ Λογοπεδικός από τα κέντρα δυσλεξίας 
Dyslexia Centers - Pavlidis Method. Βιογραφικά στο 
e-mail: dyslexia1@outlook.com, τηλ: 210 6252320.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δασκάλα - Παιδαγωγός στην περιοχή 
Αχαρναί. Εξάσκηση σε Γλώσσα - Μαθηματικά 
σε παιδί ΣΤ’ Δημοτικού, απαραίτητη εμπειρία 
σε αυτή την τάξη. 3φορές/εβδομάδα, 11ώρες/
εβδομάδα. E-mail: abraham.dervis@gmail.com.

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ ΤΕΙ ζητείται από παιδικό 
σταθμό στον Πειραιά. Βιογραφικά με φωτογρα-
φία στο e-mail: stathmospaidikos@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Δόκιμοι Δημοσιογράφοι από την 
έντυπη ηλεκτρονική εφημερίδα καρφίτσα, για 
πρακτική άσκηση με προοπτική μόνιμης συνερ-
γασίας. Βιογραφικά στο e-mail: info@karfitsa.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φιλόλογος από φροντιστήριο στην 
Επανομή Θεσσαλονίκης. Μόνο τηλεφωνική 
επικοινωνία, τα e-mail δε θα γίνονται δεκτά. 
Τηλ: 2392 045123, πληροφορίες Δευτέρα - 
Παρασκευή 16:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χημικός από φροντιστήριο στην Επανομή 
Θεσσαλονίκης. Μόνο τηλεφωνική επικοινωνία, τα 
e-mail δε θα γίνονται δεκτά. Τηλ: 2392 045123, 
πληροφορίες Δευτέρα - Παρασκευή 16:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μαθηματικός από φροντιστήριο στην Επα-
νομή Θεσσαλονίκης. Μόνο τηλεφωνική επικοινωνία, 
τα e-mail δε θα γίνονται δεκτά. Τηλ: 2392 045123, 
πληροφορίες Δευτέρα - Παρασκευή 16:00-21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγήτριες Αγγλικών-Ισπανικών 
άμεσα. Σταθερή συνεργασία με καθιερωμένο ξε-
νόγλωσσο όμιλο πολυετούς λειτουργίας, άριστη 
προφορά-γνώση της διδασκόμενης γλώσσας, 
άριστο βιογραφικό, μεταδοτικές, συνεπείς, με-
θοδικές, διπλώματα, συστάσεις απαραίτητες. 
Μισθός-ΙΚΑ. E-mail: elenisrc@windowslive.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογοθεραπευτής /τρια για εργασία 
στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Βιογραφικά στο 
e-mail: nat.deligian@yahoo.gr, τηλ: 6937 401836, 
κα Δεληγιαννίδου Αναστασία.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνολόγος Τροφίμων για βιομηχανία 
βρώσιμης ελιάς με έδρα το Αιγίνιο Πιερίας. Η εμπει-
ρία στο αντικείμενο θα εκτιμηθεί, γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: infohellas@agrocanfoods.
com, τηλ: 23530 23366, fax: 2353 022618.

Μηχανικοί-Τεχνολόγοι- 
Τεχνικοί -Τεχνίτες
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ μεταξοτυπίας στην Ηλιούπολη 
ζητά Βοηθό με γνώσεις σε θερμομεταφερόμε-
νη στάμπα και βασικές γνώσεις μεταξοτυπίας. 
Τηλ: 210 7641956, 6972 909767.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένος Μηχανικός Αυτοκινήτων, 
με εξειδίκευση στα Γαλλικά αυτοκίνητα για την 
περιοχή της Καλλιθέας με ασφάλεια και μόνιμη 
εργασία. Τηλ: 6972 319843, κος Θεόδωρος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Λουστραδόρος σε βιοτεχνία 
ξύλινων κατασκευών, στη Δορκάδα Θεσσαλονί-
κης. Βιογραφικό απαραίτητο. Τηλ: 23940 92282.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος - Βοηθός Συντηρητή και 
για διάφορες εργασίες. Προσφέρονται: διαμονή, 
φαγητό, μισθός. Τηλ: 6945 776821

ΕΤΑΙΡΙΑ γυναικείων υποδημάτων ζητά πεπει-
ραμένη Μοδίστρα, για κοπή και ραφή δειγμάτων. 
Εσωτερική εργασία, περιοχή Νέα Κηφισιά. Τηλ: 
210 8003374.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ υποδημάτων ζητά Εργάτη για την 
τοποθέτηση φοντιών στη μανωβία και κάρφωμα 
πάτων. Τηλ: 210 3218258, 210 3245986.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία με έδρα την Αθήνα κοντά 
στο ΚΤΕΛ Κηφισού ζητά Ηλεκτρολόγο - Ηλε-
κτρονικό μηχανημάτων ανυψωτικών, με 4 έτη 
προϋπηρεσία, γνώση Αγγλικών, Η/Υ. Fax: 210 
5147189, τηλ: 210 5138736.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Αλουμινάς με εμπειρία στα 
κουφώματα Europa, από κατασκευαστικό στα 
Κάτω Πατήσια. Τηλ: 6944 505601, 210 8317351.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορίας και τοποθέτησης ενεργειακών 
εστιών (τζάκια, λέβητες) ζητά έμπειρο Τεχνίτη 
- άτομο για τοποθέτηση. Τηλ: 6944 532186.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με εμπειρία, για σιδηροκατα-
σκευές. Τηλ: 6945 340360.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης Επιπλοποιός με δίπλωμα Γ’ 
κατηγορίας για μεταφορές, τοποθετήσεις επίπλων 
και άλλες εργασίες. Απαραίτητη εμπειρία. Περι-
οχή: Δυτική Θεσσαλονίκη. Τηλ: 6971 618030.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Ψυκτικού από μαγαζί στο Παλαιό 
Φάληρο, με απαραίτητο προσόν να έχει δίπλωμα 
αυτοκινήτου. Βιογραφικά στο e-mail: artisti.clima@
gmail.com, τηλ: 6977 226714, κος Σωτήρης.

ΑΕ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ ζητά Τεχνικό Μηχανημάτων 
Συσκευασίας. Απαραίτητα: πτυχίο τεχνικής σχολής, 
δίπλωμα οδήγησης, γνώσεις H/Y, ηλεκτρονικών, 
Αγγλικά και προϋπηρεσία. Προοπτικές εξέλι-
ξης. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
logistics@kapelis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια για μακό και φούτερ. Τηλ: 
6939 858600.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένη Μοδίστρα σε αντρικά και 
γυναικεία ρούχα, με γνώσεις πατρόν και φαντασία 
σε όλα τα είδη και επιδιορθώσεις ρούχων. Περιοχή 
κέντρο, με ένσημο. Τηλ: 6976 955046, κα Μαρία.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής Μηχανημάτων CNC (παντο-
γράφος κοπής, laser κλπ.) από εταιρία κατα-
σκευής επιγραφών στην περιοχή της Ελευσίνας. 
Βιογραφικά στο e-mail: colorg430@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής Μηχανημάτων Ψηφιακών 
Εκτυπώσεων, με γνώσεις Rip softwear για μηχα-
νήματα ψηφιακών εκτυπώσεων, μετεκτυπωτικές 
εργασίες (πλαστικοποίηση, επικόλληση, κλπ) από 
εταιρία ψηφιακών εκτυπώσεων-επιγραφών στην 
Ελευσίνα. Προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογο 
χώρο εκτιμάται. E-mail: colorg430@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια από βιοτεχνία, με γνώση 
κοπτοράπτη - γαζωτικής, ελαστικών υφασμά-
των. Περιοχή Άνω Ηλιούπολη Αττικής. Τηλ: 210 
9942873, 6936 542781.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία στη Θεσσαλονίκη ζητά Eναερίτες 
Εγκαταστάτες, για εργασία στα δίκτυα τηλεπι-
κοινωνιών σε όλη την Ελλάδα. Απαραίτητες 
προϋποθέσεις: εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις, πιστοποιητικό εκπαίδευσης για 
εργασίες σε ύψος και άδεια οδήγησης. E-mail: 
info@mihaniki.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρχιτέκτονας Τοπίου με 3ετή επαγ-
γελματική εμπειρία σε έργα πρασίνου (μελέτη, 
επίβλεψη, κατασκευή) εμπειρία σε πωλήσεις. 
Γνώση Αγγλικών, autocad, σχεδιαστικών προ-
γραμμάτων, έργων πρασίνου, μεταφορικό μέσο. 
Επιθυμητή γνώση Γερμανικών-σύνταξη τευχών 
δημοπράτησης. E-mail: ergaprasinou1@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής Μηχανημάτων με γνώσεις 
Ψυκτικού. Η θέση είναι μερικής απασχόλησης με 
κυλιόμενο ωράριο. Θα προτιμηθούν οι έχοντες 
μηχανάκι. Βιογραφικά στο e-mail: infozamanis@
gmail.com, Υπεύθυνος κος Ζαμάνης Σταύρος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρονικός με απαραίτητη προϋπη-
ρεσία σε service επαγγελματικών συσκευών ήχου. 
Βιογραφικά στο e-mail: lappasperiklis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με εμπειρία για εργασία με 
γνώσεις σε εγκαταστάσεις επαγγελματικού 
ήχου και φωτισμού, με απαραίτητη προϋπηρε-
σία. Βιογραφικά στο e-mail: ilias855@hotmail.
com, τηλ: 6944 939466, 2310 697630, ώρες 
επικοινωνίας: 18:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Χειριστής Διαμόρφωσης 
Μετάλλων σε εργαλειομηχανές CNC (στράντζα, 
ψαλίδι), με γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ από εται-
ρία μεταλλικών κατασκευών. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@voutsadakis.gr, fax: 22620 32772.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Χειριστής Εργαλειομηχανών 
CNC (plasma, οξυγόνο, κοπή και διάτρηση), με 
γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ από εταιρία μεταλλι-
κών κατασκευών. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
voutsadakis.gr, fax: 22620 32772.

ΚΑΤAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Ριτσώνα 
Χαλκίδος ζητάει Μηχανικό - Σχεδιαστή με γνώση 
μηχανολογικού σχεδίου (autocad, inventor) και 
άριστη γνώση Αγγλικών ή Ιταλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 2221 034914.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Υδραυλικού με προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: afokas@efokas.gr, τηλ: 
210 6008448. 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ηλεκτροσυγκολλητές με τουλάχιστον 
5 χρόνια εμπειρίας σε κολλήσεις Mic & Μag, 
για μόνιμη απασχόληση από εταιρία μεταλλι-
κών κατασκευών. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
voutsadakis.gr, fax: 22620 32772.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Μηχανολόγος για εταιρία που 
διαχειρίζεται chemical tankers, ως Βοηθός 
Αρχιμηχανικού. Βιογραφικά στο e-mail: info@
eurotank.gr, τηλ: 210 9681777.

ΕΤΑΙΡΙΑ ιατρικών μηχανημάτων επιθυμεί να 
προσλάβει Εξωτερικό Πωλητή - Τεχνικό. Από-
φοιτος ΤΕΙ ηλεκτρονικών ή τεχνολογίας ιατρικών 
οργάνων, με Αγγλικά, δίπλωμα οδήγησης, ταξί-
δια στην Επαρχία. Μισθός-bonus στις πωλήσεις. 
E-mail: fotodieg@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψυκτικός. Τηλ: 6077 279239.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υδραυλικός - Πωλητής από εταιρία 
εμπορίας υδραυλικών ειδών νέος, ο οποίος να 
βρίσκεται σε ταμείο ανεργίας, για στελέχωση 
μαγαζιού λιανικής πώλησης. Βιογραφικά στο 
e-mail: stamatia@moloudis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος με δικό του ΙΧ για εξω-
τερική, ελεύθερη ωραρίου εργασία. Περιοχή Αγία 
Παρασκευή. Τηλ: 210 6516025.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής Μηχανημάτων και φορ-
τηγών, με επαγγελματικό δίπλωμα τουλάχιστον 
Γ΄ κατηγορίας από τεχνική εταιρία. Τηλ: 210 
5232543.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Αυτοκινήτων έμπειρος, 
από γενικό συνεργείο με γνώσεις στη διάγνωση 
αυτοκινήτων. Τηλ: 210 6640661.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζωτής /τρια πεπειραμένος /η, από 
βιοτεχνία με αθλητικά είδη στο Παγκράτι. Τηλ: 
210 9025997, 6937 355776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κοπτοράπτρια μόνο ειδικευμένες, σε 
γυναικείο μαγιό. Περιοχή σταθμός Περισσού. Τηλ: 
210 2518261, ώρες επικοινωνίας: 09:00-15:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος ή Βοηθός Ηλεκτρολόγου, 
για μόνιμη εργασία στην περιοχή της Οιχαλίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@profeim.gr, τηλ: 
210 9850144.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Φωτοαντιγραφικών Μηχανη-
μάτων για πλήρες ωράριο, με γνώση Αγγλικών, 
δίπλωμα μηχανής, απόφοιτος σχολής, ολοκλη-
ρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Τηλ: 210 
2754880, ώρες επικοινωνίας: 08:00-16:00.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 25 ετών ζητά Θερμουδραυλικό, 
Ψυκτικό για εργαλεία, θέρμανση, ψύξη πολλά 
υλικά, αυτοκίνητο, σε εταιρία για αύξηση δρα-
στηριότητας. με σίγουρο ξεκίνημα και έτοιμη 
δουλειά. Τηλ: 6944 714046 κος Απόστολος.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Ηλεκτρονικό, απόφοιτο σχετικής 
σχολής, με άριστη γνώση Η/Υ, γνώσεις σχεδίου, 
Αγγλικών, δίπλωμα αυτοκινήτου, δυνατότητα 
μετακινήσεων, οργανωτικό, συνεπή, επικοινω-
νιακό, για απασχόληση στον τομέα της ασφά-
λειας, συστημάτων ελέγχου πρόσβασης. E-mail: 
andrewportokalidis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Επιπλοποιού από βιοτεχνία 
επίπλων στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης, για 
μόνιμη απασχόληση. Προϋπηρεσία θα ληφθεί 
υπ όψιν. Τηλ: 2310 788149.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψυκτικός με δίπλωμα αυτοκινήτου και 
προϋπηρεσία σε επαγγελματικά ψυγεία. Πλήρης 
απασχόληση. Bιογραφικά στο e-mail: nikarras@
yahoo.gr, τηλ: 6977 279239.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες από τον ευρύτερο χώρο 
των ακινήτων Π. Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Μεσί-
τες, Ασφαλιστές για συστέγαση σε κομψό χώρο 
στη Γλυφάδα και ανταλλαγή πελατολογίου. Τηλ: 
215 5511951, 6941 534228.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία συστημάτων ασφαλείας, στην 
Αθήνα, ζητεί Ηλεκτρονικό, με προσόντα: πτυχίο 
Ηλεκτρονικού ΤΕΙ-ΑΕΙ-άριστη γνώση συστημάτων 
ασφαλείας και access control, άριστη γνώση 
της Αγγλικής, άριστη γνώση Η/Υ. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@elasys.gr.

ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ αυτοκινήτων στη Θεσσα-
λονίκη ζητείται Τεχνικός Σύμβουλος, Μηχανικός 
και Ηλεκτρολόγος, με προϋπηρεσία σε Renault και 
Nissan. Βιογραφικά στο e-mail: sockjohn@in.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στον τομέα του 
ξύλου ζητά άμεση κάλυψη θέσης Εργάτη CNC, 
με απαραίτητη προϋπηρεσία σε μηχανή κοπής. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@pafos.gr, τηλ: 2262 
056235.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ταπετσιέρης. Τηλ: 6949 348848.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία υποσταθμών ζητεί Τεχνίτη-
Ηλεκτρολόγο με άδεια ΣΤ΄ ή πτυχιούχο Ηλε-
κτρολόγο Μηχανικό ΤΕΙ με σχετική προϋπηρεσία 
σε υποσταθμούς μέσης τάσης. Άδεια οδήγησης 
απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: megadouka@
ipel.gr, τηλ: 210 9719180, ώρες επικοινωνίας: 
09:00-17:00, κα Μεγαδούκα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για κατασκευές σκεπών, με 
εμπειρία και τέχνη. Προσφέρονται: διαμονή, 
φαγητό, μισθός. Τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης για διάφορες εργασίες. 
Προσφέρονται: διαμονή, φαγητό, μισθός. Τηλ: 
6945 776821.

Στελέχη Παραγωγής- 
Μεταποίηση-Ποιοτικός Έλεγχος
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια από βιοτεχνία, με γνώση 
κοπτοράπτη - γαζωτικής, ελαστικών υφασμά-
των. Περιοχή Άνω Ηλιούπολη Αττικής. Τηλ: 210 
9942873, 6936 542781.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες πεπειραμένες για κουμπί 
- κουμπότρυπα και σιδέρωμα. Περιοχή Άγιοι 
Ανάργυροι. Τηλ: 210 2388013.

ΕΤΑΙΡΙΑ γυναικείων υποδημάτων ζητά πεπει-
ραμένη Μοδίστρα, για κοπή και ραφή δειγμάτων. 
Εσωτερική εργασία, περιοχή Νέα Κηφισιά. Τηλ: 
210 8003374.

ΑΕ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ ζητά Τεχνικό Μηχανημάτων 
Συσκευασίας. Απαραίτητα: πτυχίο τεχνικής σχολής, 
δίπλωμα οδήγησης, γνώσεις H/Y, ηλεκτρονικών, 
Αγγλικά και προϋπηρεσία. Προοπτικές εξέλι-
ξης. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
logistics@kapelis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια για μακό και φούτερ. Τηλ: 
6939 858600.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένη Μοδίστρα σε αντρικά και 
γυναικεία ρούχα, με γνώσεις πατρόν και φαντασία 
σε όλα τα είδη και επιδιορθώσεις ρούχων. Περιοχή 
κέντρο, με ένσημο. Τηλ: 6976 955046, κα Μαρία.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργαζόμενοι γραμμής παραγωγής σε 
εργοστάσιο λευκών ειδών. Τηλ: 6981 095688.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Ποιότητας (QM) Επικεφαλής 
Επιθεωρητής, από φορέα πιστοποίησης, τεχνολογικής 
κατεύθυνσης (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) πλήρους απασχόλησης με 
3ετή εμπειρία στα συστήματα διαχείρισης. Πιστο-
ποιημένη εκπαίδευση, άριστη γνώση Αγγλικών, 
Η/Υ, δυνατότητα ταξιδιών (Ελλάδα - εξωτερικό), 
δίπλωμα οδήγησης. E-mail: hrdep@bqc.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζωτής /τρια πεπειραμένος /η, από 
βιοτεχνία με αθλητικά είδη στο Παγκράτι. Τηλ: 
210 9025997, 6937 355776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κοπτοράπτρια μόνο ειδικευμένες, σε 
γυναικείο μαγιό. Περιοχή σταθμός Περισσού. Τηλ: 
210 2518261, ώρες επικοινωνίας: 09:00-15:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εργάτριες για συσκευασία σε εταιρίες 
logistics. Περιοχές: Ασπρόπυργος, Μάνδρα, Μα-
γούλα, Μέγαρα. Βιογραφικά στο e-mail: startup.
specgroup@gmail.com, τηλ: 6972 361366.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διευθυντικό Στέλεχος Ποιοτικού Ελέγ-
χου, με διοικητικές ικανότητες και τεχνικές γνώσεις, 
για εργοστάσιο πλεκτών ενδυμάτων στη Βουλ-
γαρία. Βιογραφικά στο e-mail: info@trikoplex.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία γυναικείων ενδυμάτων στην 
Ηλιούπολη ζητά άτομο για κοπή δειγμάτων με 
υπευθυνότητα και 8ετή εμπειρία, προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: info@
billcost.gr, τηλ: 210 9961811.

Η SLIDER SA ζητά Εργάτες για παραγωγή σε ερ-
γοστάσιο στις Βρύσες Αυλίδας. Γνώση γεμιστικής 
μηχανής θα συνεκτιμηθεί. Βιογραφικά στα e-mail: 
v.zografos@slider.gr, m.kaimenas@slider.gr.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ανδρικών πουκαμίσων ζητά Γαζώτρια 
εξειδικευμένη για Γαλλική ραφή. Τηλ: 210 9717631.

ΕΤΑΙΡΙΑ ξηρών καρπών στο βιομηχανικό πάρκο 
Άνω Λιοσίων, ζητά Εργάτη για την παραγωγή. 
Βιογραφικά στο e-mail: rigasnut@otenet.gr, 
τηλ: 210 5742667.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος για ποιοτικό-ποσοτικό 
έλεγχο παραγωγής σε εξαγωγικό εργοστάσιο 
στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Πολύ καλή 
γνώση Γερμανικών, Αγγλικών, Η/Υ, excel, word. 
Ωράριο: 8:00-16:00. Tηλ: 6973 320000, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-16:00.

Στελέχη & Μηχανικοί Ναυτιλίας 
-Ναυτικοί-Marine
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ναυπηγός για εταιρία που διαχειρίζε-
ται chemical tankers, ως Project Manager για 
παρακολούθηση ναυπήγησης πλοίων στην Κίνα. 
Περίοδος απασχόλησης 2-3 μήνες. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@eurotank.gr, τηλ: 210 9681777.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πλοίαρχος ή Υποπλοίαρχος για εταιρία 
που διαχειρίζεται chemical tankers, με εμπειρία 
σε chemical tankers και σε vetting. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@eurotank.gr, τηλ: 210 9681777.

LOOKING for experienced Cabin Crew to join our 
new age airline based in Cyprus. A minimum of 
3 months experience is must. CVs: cabincrew@
newageairlines.com.

Οδηγοί-Αποθηκάριοι-Logistics 
-Μεταφορές-Αεροπορία
ΖΗΤΕΊΤΑΙ νέος Αποθηκάριος για εισαγωγική 
εταιρία στους Αγίους Αναργύρους, (prestige 
collection) με γνώση PC. Βιογραφικά στο e-mail: 
yusufdik2@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με δίπλωμα Γ΄Δ΄ Ε΄, ADR 
και ΠΕΙ και δίπλωμα Χειριστή για βιομηχανία 
ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο, με βεβαιωμένη 
προϋπηρεσία στο αντικείμενο για φόρτωση με αρ-
πάγη-φόρτωση σε κάδο. E-mail: gt_scrapmetal@
hotmail.com.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με δικό του Ι.Χ με σχάρα από 
Καμίνια, Νίκαια, Πειραιά και μόνο. Η μεταφορά 
αφορά έπιπλα, κρεβάτια, στρώματα κ.α. Βιογραφικά 
στο e-mail: sofoklis2013@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός μηχανής οδικής βοηθείας, κά-
τοχος και Γ΄ κατηγορίας διπλώματος, με τεχνικές 
γνώσεις αυτοκινήτων. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@mondial-assistance.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός - Αποθηκάριος από εισαγωγική 
εταιρία μπύρας, με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας. Απα-
ραίτητη προϋπόθεση να παίρνει επίδομα ανεργίας 
από ΟΑΕΔ. Περιοχή Γέρακας. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@unibrau.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Σαντορίνη αναζητά Προσωπικό 
απαραίτητα με αντίστοιχη προϋπηρεσία για τη συ-
γκρότηση των τμημάτων του (Οδηγούς, Καμαριέρες, 
Service, Κουζίνα, Υποδοχή, Groom, Ναυαγοσώστη) 
για τη σεζόν 2016. Tηλ: 6932 887480.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ζαχαροπλαστικής ζητείται Οδηγός 
για 4ωρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
loagsm@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός από κατάστημα επαγγελματικού 
εξοπλισμού. Τηλ: 210 3251306.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αποθηκάριος από κατάστημα επαγ-
γελματικού εξοπλισμού. Τηλ: 210 3251306.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παρκαδόρος έμπειρος από κλειστό 
parking στο κέντρο της Κηφισιάς. Τηλ: 210 
6236737, ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα - Πα-
ρασκευή 09:00-13:00.

ΟΜΙΛΟΣ επεξεργασίας και εμπορίας μαρμάρων 
ζητά Χειριστές Κλαρκ - Εργάτες Αποθήκης, για 
εργασία στις αποθήκες (φορτώσεις - παραλαβές). 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@stonegroup.gr, fax: 
23940 52733.

ΟΜΙΛΟΣ επεξεργασίας και εμπορίας μαρμάρων 
ζητά Χειριστές Γερανού, με εμπειρία και κάτοχοι 
άδειας. Βιογραφικά στο e-mail: hr@stonegroup.
gr, fax: 23940 52733.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Οδηγός - Χειριστής θερ-
μικού κλαρκ με δίπλωμα μέχρι 3000 kgr, για 
απασχόληση σε εταιρία πώλησης μεταχειρισμένων 
ανταλλακτικών αυτοκινήτων στην περιοχή των 
Αχαρνών. Τηλ: 210 2405810, 210 2476349.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Ταξί με επαγγελματικό δίπλωμα 
για ταξί Toyota Avensis d4 d, με απαραίτητη 
ειδική κάρτα. Παρέχονται: ΙΚΑ και εγγύηση. Νότια 
Προάστια. Τηλ: 6973 659700.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Γ΄ κατηγορίας και προϋπηρεσία 
από εκδοτική εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@compupress.gr, κωδ: ODIG1015.

ΕΤΑΙΡΙΑ αντιπροσωπειών στον Άλιμο, ζητά Υπάλ-
ληλο Γραφείου για το τμήμα ανταλλακτικών / 
αποθήκης. Απαραίτητη γνώση Η/Υ, Αγγλικών, 
επιθυμητή γνώση Γερμανικών - Γαλλικών. Βι-
ογραφικά στο e-mail: accounting@ariexpo.gr, 
fax: 210 9886258.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στην Παλλήνη ζητά νέο ως 
Εργάτη Αποθήκης, με απαραίτητα δίπλωμα Γ’ 
κατηγορίας και προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: logistics@kapelis.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία στον Άγιο Στέφανο ζητά 
Υπάλληλο Αποθήκης. Προϋπηρεσία σε μηχα-
νογραφημένη αποθήκη θα εκτιμηθεί. Ωράριο: 
10:00-18:00. Βιογραφικά στο e-mail: hr_matdpt@
yahoo.com, κωδ: ΥΑ-10/15.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αποθηκάριοι από διαφημιστική εται-
ρία. Άμεση πρόσληψη, γνώσεις Η/Υ, Αγγλικών. 
Περιοχή Συγγρού-Φιξ δίπλα στο μετρό. Τηλ: 211 
4802078.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός από βιομηχανική και εμπο-
ρική εταιρία στον Ασπρόπυργο. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@hydrospiral.gr, fax: 210 5593804.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αποθηκάριοι από εταιρία ειδών 
αυτοκινήτου στη Θεσσαλονίκη. Παρέχεται μι-
σθός βασικός. Βιογραφικά στο e-mail: mariag@
autogs.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία αναζητά υποψήφιους για 
να καλύψουν θέση εργασίας για τη λειτουργία 
αποθήκης λιπαντικών στη Ν. Αγχίαλο Θεσσα-
λονίκης. Προσόντα: δίπλωμα χειριστή κλαρκ 
(diesel)-προϋπηρεσία ως Αποθηκάριος, άριστη 
χρήση Η/Υ-επαγγελματισμός-ομαδικότητα-
οργανωτικότητα. E-mail: ergasialub@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εργάτριες για συσκευασία σε εταιρίες 
logistics. Περιοχές: Ασπρόπυργος, Μάνδρα, Μα-
γούλα, Μέγαρα. Βιογραφικά στο e-mail: startup.
specgroup@gmail.com, τηλ: 6972 361366.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για εξωτερικές εργασίες και 
αποθήκη, με δίπλωμα Ι.Χ. και μοτοσυκλέτας. 
Γνώσεις Η/Υ και Αγγλικών θα εκτιμηθούν. Βι-
ογραφικά στο e-mail: cv2015mail@yahoo.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Beda ABEE αναζητά να στελεχώ-
σει στο κατάστημα Θεσσαλονίκης τη θέση του 
Υπευθύνου Αποθήκης. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@beda.gr, υπόψιν κας Βασιλικής Αρβανίτη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διανομέας - Courier στην περιοχή του 
Μαρκόπουλου Μεσογαίας. Απαραίτητη η άδεια 
οδήγησης αυτοκινήτου και δικύκλου. Γνώση 
Αγγλικών, Η/Υ και προηγούμενη εμπειρία θα 
εκτιμηθούν. Τηλ: 6932 226607.

ΕΤΑΙΡΙΑ με δύο υποκαταστήματα ηλεκτρικών 
συσκευών άεργης ενέργειας, ζητά να προσλά-
βει 4 άτομα για να καλύψουν τα τμήματα της 
γραμματείας, αποθήκης, ρεσεψιόν. Ευέλικτα 
ωράρια πρωινά ή απογευματινά. Μισθός-ΙΚΑ. 
Τηλ: 211 4802088.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Αποθήκης νέος, συνεργάσιμος 
με όρεξη για εργασία, δίπλωμα οδήγησης και 
βασικές γνώσεις Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
e.douridasmedical@gmail.com, τηλ: 6934 006672, 
ώρες επικοινωνίας: 13:00-15:00.

Η ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων Mongo ζητά νέους 
για μεταφορές προϊόντων - λοιπές εργασίες, 
κάτοχους διπλώματος αυτοκινήτου και μηχανής, 
για την κάλυψη θέσης μεταφοράς προϊόντων, 
διεκπεραίωση διάφορων εργασιών. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@mongo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για μεταφορική εταιρία στον 
Πειραιά, με γνώσεις Η/Υ (excel - word), Aγγλι-
κών και να κατέχει δίπλωμα μοτοσυκλέτας. Τηλ: 
6974 424178.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Taxi στη Θεσσαλονίκη, με 
καινούριο αυτοκίνητο και εργασία σε βάρδιες. 
Απαραίτητα: εγγύηση και ένσημα. Τηλ: 6932 
223568, κος Νίκος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα 30 Αποθηκάριοι για εργασία 
σε εργοστάσια στην Αγγλία, με καλή γνώση Αγ-
γλικών και εμπειρία προαιρετική. Βιογραφικά 
στα Αγγλικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

Τουρισμός-Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
-Τουριστικά Γραφεία
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα όλων των ειδικοτήτων για 
εργασία στο εξωτερικό. Απαραίτητη γνώση Αγ-
γλικών και Γερμανικών σε επίπεδο συνεννόησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: elpisjobs@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Καμαριέρες, Receptionist, 
Καθαρίστριες για ξενοδοχεία στα νησιά σεζόν και 
για το Εξωτερικό. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: elpisjobs@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* ζητεί Sales and Reservation 
Manager, με ανάλογη προϋπηρεσία για τη σεζόν 
2016. Βιογραφικά στο e-mail: cvhotelsmykonos@
gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Πάρο ζητά νέα γενικών 
καθηκόντων για εποχική εργασία, για την ερ-
χόμενη σεζόν. Απαιτούμενα προσόντα: Αγγλικά 
(βασικό επίπεδο), όρεξη για δουλειά. Προσφέ-
ρονται: μισθός, ΙΚΑ, διαμονή, φαγητό. E-mail: 
forup@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Πωλήσεων - Κρατήσεων 
με μεγάλη εμπειρία για πολυτελή ξενοδοχειακή 
μονάδα στη Σαντορίνη. Βιογραφικά με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: manager@aquasuites.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη Κρατήσεων για μικρή πο-
λυτελή ξενοδοχειακή μονάδα στη Σαντορίνη. 
Απαραίτητη εμπειρία στις πωλήσεις και στις 
κρατήσεις, με άριστη γνώση και προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: manager@
aquasuites.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής με άριστη γνώση 
Γαλλικών, από ξενοδοχείο 4* στο Μπαλί Ρεθύ-
μνου Κρήτης. Παρέχονται: δωρεάν διαμονή και 
διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: roomdivision@
baliparadise.gr, τηλ: 2834 094253.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία στο Κορωπί ζητά Συνεργάτη 
στο χώρο του επαγγελματικού τουρισμού, για 
on-line έκδοση. Γνώση του χώρου απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@compupress.gr, κωδ: 
TAG1015.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαλλόφωνος με γνώση Microsoft 
Office, για εργασία σε τουριστικό γραφείο σε 
Πάρο ή Σαντορίνη από Μάιο έως και Οκτώβριο 
του 2016. Ε-mail: icounoupa@yahoo.gr, τηλ: 
6986 264011, ώρες επικοινωνίας: 10:30-13:30.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Σαντορίνη αναζητά Προσωπικό 
απαραίτητα με αντίστοιχη προϋπηρεσία για τη συ-
γκρότηση των τμημάτων του (Οδηγούς, Καμαριέρες, 
Service, Κουζίνα, Υποδοχή, Groom, Ναυαγοσώστη) 
για τη σεζόν 2016. Tηλ: 6932 887480.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα 4* στο Καστέλι Κισ-
σάμου στα Χανιά, ζητά Καμαριέρες με προϋπη-
ρεσία. Παρέχονται: σίτιση, στέγαση, ασφάλιση, 
μισθός. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
yiankriv@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα 4* στο Καστέλι Κισσά-
μου στα Χανιά ζητά Υπάλληλους Υποδοχής, με 
προϋπηρεσία και ξένες γλώσσες. Παρέχονται: 
σίτιση, στέγαση, ασφάλιση, μισθός. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: yiankriv@gmail.com.

TO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Tharroe of Mykonos αναζητά 
Sales and Reservation Manager, για 12μηνη 
απασχόληση. Απαραίτητη η προϋπηρεσία. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@tharroeofmykonos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Receptionist για το ξενοδοχείο Cavo 
Olympo στην Πλάκα Λιτοχώρου. Βιογραφικά στο 
e-mail: gm@cavoolympo.gr, τηλ: 2352 022222.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο στην Κηφισιά ζητά Διευθυντή 
με πτυχίο ΑΕΙ, πολύ καλή εμπειρία σε ανάλογη 
θέση. Βιογραφικά στο e-mail: planetholidays@
outlook.com.gr. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα και άτομο υποδοχής σε 
ξενοδοχείο στα Καλάβρυτα. Προσφέρονται: 
διαμονή, φαγητό, μισθός, ΙΚΑ. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@villa-oneiro.gr, τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθαρίστριες - Καμαριέρες για 
10μηνη απασχόληση στη Ρόδο, για καθαρισμό 
ξενοδοχείων. Παρέχονται: νόμιμος μισθός, δια-
μονή και φαγητό. Βιογραφικά στο e-mail: info@
elegant-fs.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στην Κέρκυρα ζητά 
για τη σεζόν 2016 Υπάλληλους Υποδοχής, 
με γνώση Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, 
Πολωνικών. Παρέχονται: δωρεάν στέγαση και 
σίτιση. Βιογραφικά στο e-mail: nisi@otenet.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στην Κέρκυρα, ζητά 
για τη σεζόν 2016 ζητά Ναυαγοσώστη Θαλάσ-
σης. Παρέχονται: δωρεάν στέγαση και σίτιση. 
Βιογραφικά στο e-mail: nisi@otenet.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στην Κέρκυρα, ζητά 
για τη σεζόν 2016 ζητά Καμαριέρες. Παρέχο-
νται: δωρεάν στέγαση και σίτιση. Βιογραφικά 
στο e-mail: nisi@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου από ξενοδοχειακό 
όμιλο, με πτυχίο ΑΕΙ. Ύπαρξη μεταπτυχιακού θα 
θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Βιογραφικά στο 
e-mail: planetholidays@outlook.com.gr.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο στην Κηφισιά ζητά Διευθυντή 
με πτυχίο ΑΕΙ, πολύ καλή εμπειρία σε ανάλογη 
θέση. Βιογραφικά στο e-mail: planetholidays@
outlook.com.gr.

ΤΟ HOTEL KOUROS επιθυμεί Υπάλληλο Υποδοχής. 
Απαραίτητα: τουριστική εκπαίδευση, προϋπη-
ρεσία, γνώσεις Η/Υ, ξένης γλώσσας (Αγγλικά). 
Προσφέρονται: μόνιμη εργασία, μισθός βάσει 
προσόντων. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτο-
γραφία στο e-mail: info@hotelkourosdrama.
gr, fax: 2521 025800.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ζευγάρι σοβαρό χωρίς οικογενειακές 
υποχρεώσεις, για μόνιμη εργασία σε ενοικιαζό-
μενα σπίτια στα Λουκίσια Χαλκίδας. Παρέχονται: 
διαμονή και μισθός. Τηλ: 22210 96307, 6977 
294568.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Αράχοβα ζητά Καμαριέρα 
και Καθαρίστρια, με αρμοδιότητα δωμάτια, κοι-
νόχρηστους χώρους, πλυντήριο και λάντζα. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@tagliresort.gr, τηλ: 
22670 32532.

ΟΜΙΛΟΣ ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στη 
Σαντορίνη ζητά για τη σεζόν 2016 Υπεύθυνους 
Υποδοχής, με προϋπηρεσία άνω των 6 ετών, από-
φοιτους σχολής και με άριστη γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: ktacc@kamaritours.gr.

ΟΜΙΛΟΣ επιχειρήσεων στη Σαντορίνη ζητά να 
στελεχώσει το τμήμα πωλήσεων και δημοσίων 
σχέσεων με απόφοιτους σχολής, με γνώσεις 
Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: ktacc@
kamaritours.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα για ξενοδοχείο. Τηλ: 210 
3212301.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα για μικρό ξενώνα στην 
Ύδρα. Παρέχεται διαμονή, απαραίτητη καλή 
γνώση Αγγλικών, εργασία για 6 μήνες. Τηλ: 
6996 531695, ώρες επικοινωνίας: 12:00-24:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα - Καθαρίστρια σε ξενοδοχείο 
στα Καλάβρυτα. Προσφέρονται: διαμονή, φαγητό, 
μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διευθυντής ξενοδοχειακής μονάδας 
με μεγάλη εμπειρία στις κρατήσεις και στις πω-
λήσεις, με όρεξη για εργασία για τη σεζόν 2016. 
Βιογραφικά στο e-mail: manager@aquasuites.gr.

ΝΕΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα 500 κλινών στη 
Ζάκυνθο αναζήτα για το 2016: Chef, Housekeeper, 
Captains, Bartenders. Παρέχονται: διαμονή, 
μισθός ανάλογος προσόντων. Βιογραφικά 
στο e-mail: manager4blue@gmail.com, από-
λυτη εχεμύθεια.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα 20 Καθαρίστριες για εργασία 
στην Αγγλία, σε ξενοδοχείο και νοσοκομείο. Άμεση 
πρόσληψη και καλή γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά 
στα Αγγλικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα 4* στο Καστέλι Κισ-
σάμου στα Χανιά, ζητά άτομα για την Υποδοχή σε 
εστιατόριο, κουζίνα και ορόφους με προϋπηρεσία. 
Παρέχονται: σίτιση-στέγαση-ασφάλιση-μισθός. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: yiankriv@
gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* ζητεί Sales and Reservations 
Manager για τη σεζόν 2016 στη Μύκονο. Βιογρα-
φικά στο e-mail: cvhotelsmykonos@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φυσικοθεραπευτρια για spa σε ξενο-
δοχείο στα Καλάβρυτα. Προσφέρονται: διαμονή, 
φαγητό, μισθός, ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@villa-oneiro.gr, τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα - Καθαρίστρια σε ξενοδοχείο 
στα Καλάβρυτα. Προσφέρονται: διαμονή, φαγητό, 
μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 6945 776821.

Ο ΟΜΙΛΟΣ ξενοδοχείων Διβάνη ζητά Υποδιευ-
θυντή - Duty Manager με εμπειρία, προϋπηρεσία 
και γνώση τουλάχιστον της Αγγλικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: gm@divanicaravel.gr.

Εστίαση-Μάγειρες- 
Παρασκευαστές
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψήστης - Μάγειρας για Ελληνικό 
εστιατόριο στην Ολλανδία. Απαραίτητη προϋ-
πόθεση η εμπειρία στο Εξωτερικό. Παρέχονται: 
μισθός, διαμονή, διατροφή, ασφάλιση και ένσημα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@atservicesnl.com, 
τηλ: 6947 333622.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα ζευγάρια και μεμονωμένα 
άτομα για εργασία σε εστιατόρια του Εξωτερικού: 
Ολλανδία, Αυστρία, Γερμανία. Θα εκτιμηθεί η 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά με πρόσφατη φω-
τογραφία στο e-mail: elpisjobs@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Μάγειρες - Σεφ για εργασία στο 
Εξωτερικό με πτυχίο. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: elpisjobs@gmail.com, τηλ: 24310 
63779, 6976 825020, επικοινωνία: Δευτέρα, 
Τετάρτη, Παρασκευή 9:00-14:00, 18:00-21:00, 
Τρίτη-Πέμπτη 9:00-14:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Barwoman και Barman κάτοικοι 
περιοχής, από μπαράκι στην Κυψέλη. Τηλ: 6977 
014085, ώρες επικοινωνίας: 6:00-10:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατεψυγμένων τροφίμων ζητά για 
το κατάστημα λιανικής της Kayak Boutique 
στη Γλυφάδα νέες /ους Σερβιτόρους και Βο-
ηθούς, με εμπειρία στο service. Βιογραφικά 
με επισυναπτόμενη φωτογραφία στο e-mail: 
edesmataglifadas@kayak.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατεψυγμένων τροφίμων ζητά για το 
κατάστημα λιανικής της Kayak Boutique στη 
Γλυφάδα νέες /ους Μάγειρες - Ζαχαροπλάστες, 
με εμπειρία στην κρύα κουζίνα και γνώσεις ζα-
χαροπλαστικής. E-mail με επισυναπτόμενη φω-
τογραφία: edesmataglifadas@kayak.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Chef με προϋπηρεσία στην Ελληνι-
κή κουζίνα, για νέο Ελληνικό εστιατόριο στο 
Ντουμπάι. Βιογραφικά στα Αγγλικά στο e-mail: 
dubaijobs360@outlook.com.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Σερβιτόροι /ες για νέο Ελ-
ληνικό εστιατόριο στο Ντουμπάι. Παρέχονται: 
μεταφορά, βίζα, διαμονή και διατροφή. Βιογρα-
φικά στα Αγγλικά στο e-mail: dubaijobs360@
outlook.com.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι με εμπειρία σε εστιατόριο 
στη Νέα Πέραμο. Τηλ: 2594 023816.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό Κουζίνας σε εστιατόριο 
στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Τηλ: 2594 023816.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στο Κολωνάκι ζητάει: Barista, 
Μπουφετζή, Διανομέα (Delivery) για πλήρη 
απασχόληση. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Τηλ: 
6970 131808, ώρες επικοινωνίας: 10:00-14:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία σε αναψυκτήριο, 
με επιθυμητή προϋπηρεσία σε χώρο εστίασης. 
Τηλ: 6949 089985.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Σαντορίνη αναζητά Προ-
σωπικό απαραίτητα με αντίστοιχη προϋπηρεσία 
για τη συγκρότηση των τμημάτων του (Οδηγούς, 
Καμαριέρες, Service, Κουζίνα, Υποδοχή, Groom, 
Ναυαγοσώστη) για τη νέα σεζόν 2016. Tηλ: 6932 
887480.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για την εξυπηρέτηση πελατών στο 
μπουφέ, σε κατάστημα εστίασης. Βιογραφικά στο 
e-mail: argyroykaterina@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος για κεντρικό ξενοδοχείο 
στη Βυτίνα Αρκαδίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
mainalon@gmail.com, τηλ: 27950 22200.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για πρωινό ωράριο σε νεοσύστατο 
ουζερί στους Αμπελοκήπους, με εμπειρία στην 
κουζίνα και στο service. Βιογραφικά στο e-mail: 
mantineia@andrianakos.gr, τηλ: 210 8020199.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα επαγγελματίας, σοβαρή για 
εργασία σε εστιατόριο πολυτελείας στην Κηφισιά. 
Απαραίτητη γνώση της εστιατορικής γραμμής. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: markos.
potamianos@gmail.com, τηλ: 6939 462021.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος επαγγελματίας από μεζεδο-
πωλείο στη Νέα Μάκρη για καθημερινή εργασία, 
με ασφάλιση. Κάτοικος γύρω περιοχών. Τηλ: 
6945 281966.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος /α από μεζεδοπωλείο στο 
Περιστέρι. Τηλ: 6984 176070.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μπουφετζής για service σε κατάστημα 
wine - bar στη Βούλα. Βιογραφικά στο e-mail: 
cava.vegera@yahoo.com, τηλ: 211 0125700.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρτοποιός με εμπειρία στο χώρο για 
εργασία με πλήρες ωράριο. Επίσης πρέπει να 
έχει δίπλωμα οδήγησης. Τηλ: 6979 331215.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ καφεστίασης Fratelli έπειτα από 7 
χρόνια καταξίωσης στο χώρο ζητά Barista για 
την πόλη της Ξάνθης, με σκοπό να στελεχώσει το 
ήδη υπάρχον δυναμικό. Βιογραφικά στο e-mail: 
babylon1@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος σε κατάστημα γρήγορης 
εστίασης στη Σίνδο, με εμπειρία στην παραγω-
γή καφέ - μπουγάτσας. Βιογραφικά στο e-mail: 
iordanok@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες με εμπειρία, από κεντρικό 
κατάστημα στην Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@olympiacroissant.gr, τηλ: 6944 850749.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μάγειρες /ισσες με μεγάλη εμπειρία στη 
ζεστή και κρύα κουζίνα, για μόνιμη πρωινή εργασία 
στο Σταυρό Αγίας Παρασκευής. Τηλ: 210 6618803, 
ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00 καθημερινά.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πιτσαδόρος από πιτσαρία στα Άνω 
Λιόσια. Ευέλικτο ωράριο, μισθός, ασφάλιση. 
Απαραίτητη εμπειρία και γνώσεις κουζίνας. 
Τηλ: 6987 474300, 210 2484969.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας έμπειρος από εστιατόριο στο 
κέντρο της Κηφισιάς. Τηλ: 210 6236737, ώρες 
επικοινωνίας: Δευτέρα - Παρασκευή 09:00-13:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα έμπειρη, ως Βοηθός Ψήστη σε 
σουβλατζίδικο. Περιοχή Μαρούσι. Τηλ: 210 
6199990.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για βραδινή εργασία σε cafe - bar 
στον Κορυδαλλό. Τηλ: 210 4970651. 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα 4* στο Καστέλι Κισ-
σάμου στα Χανιά, ζητά Σερβιτόρους και Captain 
με προϋπηρεσία και ξένες γλώσσες. Παρέχονται: 
σίτιση, στέγαση, ασφάλιση, μισθός. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: yiankriv@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα 4* στο Καστέλι Κισσάμου 
στα Χανιά, ζητά Μάγειρα με προϋπηρεσία. Παρέχονται: 
σίτιση, στέγαση, ασφάλιση, μισθός. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: yiankriv@gmail.com.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ξενοδοχείο στην Αθήνα Α΄ κατηγο-
ρίας ζητά Σερβιτόρο /α. Απαραίτητα: προϋπηρε-
σία σε ξενοδοχεία, ξένες γλώσσες, συστάσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: srutten2@gmail.com, 
τηλ: 210 5231229.

ΚΑΦΕ στον Πειραιά ζητά νέα, υπεύθυνη, οργα-
νωτική, γνώστρια κρύας κουζίνας. Απαραίτητο 
μεταφορικό μέσο και γνώση Αγγλικών. Τηλ: 
6979 913053.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα και άτομο υποδοχής σε 
ξενοδοχείο στα Καλάβρυτα. Προσφέρονται: 
διαμονή, φαγητό, μισθός, ΙΚΑ. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@villa-oneiro.gr, τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος για Ολλανδία. Τηλ: 0031 
475315170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τυλίχτρια από γυράδικο στη Δυτική 
Θεσσαλονίκη, με σοβαρή προϋπηρεσία στο χώρο. 
Τηλ: 6982 888100.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για καφενείο με λίγες γνώσεις 
μαγειρέματος και Σερβιτόρου στην περιοχή 
Αχαρναί. Τηλ: 6942 087575, ώρες επικοινωνίας: 
μόνο πρωί και απόγευμα και ωράριο εργασίας 
μεσημέρι και απόγευμα - νύχτα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για cafe - bar στην Άνδρο. Παρέ-
χεται διαμονή. Τηλ: 6972 734077.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Ζαχαροπλάστης για εργασία 
στα Τίρανα Αλβανίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@monamour.al, τηλ: 00355 688434596.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες για δωδεκάμηνη εργασία 
σε cafe - bar εστιατόριο στη Ρόδο. Ειδικότητες: 
Barista, Cocktail, Barman, Barwoman, Σερβιτόρες, 
για άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: 
diakoulasmichael@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Κουζίνας στο κέντρο της 
πόλης. Τηλ: 6945 103077.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας /ισσα για κουζίνα. Τηλ: 
6945 103077.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό για σουβλατζίδικο, Ψήστες, 
Delivery κ.τ.λ. Tηλ: 6974 724576.

Αγροτικά Εφόδια & Υπηρεσίες 
-Γεωπόνοι-Ζωοτέχνες
Η ΕΤΑΙΡΙΑ Pest Control Services Hellas E.E 
ζητεί Γεωπόνους - Επόπτες Δημόσιας Υγείας και 
Υγιεινολόγους, κάτοχους αυτοκίνητου, για μόνιμη 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: logistirio@
pcsh.gr, τηλ: 210 5147141, fax: 210 5147274.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για αγροτικές εργασίες σε 
θερμοκήπια. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές. 
Τηλ: 6974 221129.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κηπουρός Πολυτεχνίτης εσωτερικός, 
έμπειρος με γνώσεις Η/Υ, υγιεινιστής, οικολόγος, 
για άμεση πρόσληψη και με συστάσεις απαραί-
τητες. Βιογραφικά στο e-mail: agapi@oikologoi.
gr, τηλ: 6972 873974.

Αισθητική-Μόδα-Ομορφιά 
-Γυμναστική-Ευεξία
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κομμωτής/τρια πολύ πεπειραμέ-
νοι με μισθό πολύ υψηλό. Τηλ: 2310 675129, 
2310 610423.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών αισθητικής ιατρικής 
ζητεί έμπειρους Αισθητικούς, με προϋπηρεσία. 
Ευγενικές, ευπαρουσίαστες, δυναμικές με υψηλή 
ικανότητα επικοινωνίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
humanresources@pantimeless.com, τηλ: 210 
6565505.

ΤΕΧΝΙΤΡΙΑ νυχιών έμπειρη ζητείται, με γνώσεις 
επαγγελματικού hair styling από κατάστημα στον 
Πειραιά. Τηλ: 6937 018353.

ΚΟΜΜΩΤΗΣ /ΤΡΙΑ πεπειραμένος ζητείται για κομ-
μωτήριο στον Άγιο Στέφανο. Τηλ: 210 8140722.
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κομμωτής/τρια με προϋπηρεσία, 
ειδικότερα στο κούρεμα για περιοχή Ζωγράφου. 
Τηλ: 210 7796207.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμωτής ή Κομμώτρια και πεπειρα-
μένος Βοηθός, από κομμωτήριο στον Κορυδαλλό. 
Τηλ: 210 4979696.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια πεπειραμένη από ανδρικό 
- γυναικείο - παιδικό. Περιοχή: Βύρωνας, Αγίας 
Σοφίας. Τηλ: 211 2133955, 6987 312434.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμωτής για ανδρικό από κομμωτήριο 
στη Νίκαια. Τηλ: 210 4940434.

ΖΗΤOYNTAI Κομμώτρια /της από κομμωτήριο 
στα Πατήσια. Τηλ: 6943 005014, 211 0172454.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια να γνωρίζει καλό πιστο-
λάκι. Περιοχή Βριλήσσια. Τηλ: 210 6819889.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ζητά Βοηθό με προϋπηρεσία σε 
πιστολάκι, για ημιαπασχόληση. Περιοχή Χαϊδάρι. 
Τηλ: 210 5322085.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο κέντρο του Παλαιού Φαλήρου 
ζητά Βοηθό Κομμωτή/τριας, με προϋπηρεσία, 
ταλέντο, όρεξη για δουλειά. Μισθός, bonus, IKA. 
Τηλ: 6909 074849, 210 4966161.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Βοηθοί Κομμωτηρίου για κομμωτήριο 
στη Νέα Ιωνία. Τηλ: 6985 076608.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Βοηθοί και Κομμωτές, από κομμω-
τήριο στο Μοσχάτο. Τηλ: 210 4296840.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στην Άνω Γλυφάδα ζητά έμπειρους 
Κομμωτές/τριες, Μανικιουρίστ - Πεντικιουρίστ, 
για μόνιμη απασχόληση. Μισθός ικανοποιητικός. 
Τηλ: 210 9641250, 210 9625898.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα άμεσα από κέντρο ευεξίας 
και διατροφής, για εξυπηρέτηση πελατών και 
εποπτεία. Τηλ: 6951 342674.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμωτής έμπειρος σε κομμωτήριο 
στο κέντρο. Τηλ: 2310 236393, κος Καστάνης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμωτής/τρια με προϋπηρεσία (κού-
ρεμα, χτένισμα, βαφείο) για πλήρη απασχόληση σε 
κομμωτήριο στην Πλάκα. Παρέχονται: μισθός και 
ασφάλεια. Βιογραφικά στο e-mail: coiffureplaka@
gmail.com, τηλ: 210 3312202.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμωτής/τρια για πλήρη απασχό-
ληση σε κομμωτήριο στην Πλάκα. Παρέχονται: 
μισθός και ασφάλεια. Βιογραφικά στο e-mail: 
coiffureplaka@gmail.com, τηλ: 210 3312202.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Τεχνίτρια Νυχιών για πλήρη 
απασχόληση, για studio manicure - pedicure. 
Απαραίτητη η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 
Παρέχονται: ασφάλιση, μισθός και bonus Τηλ: 
6948 526852.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Κομμωτηρίου πεπειραμένη, 
για κομμωτήριο με σπαστό ωράριο, στην πε-
ριοχή Βότση Καλαμαριάς. Τηλ: 2310 439910, 
6976 835200.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Παγκράτι ζητά πεπειραμένους 
Συνεργάτες για πιστολάκι και Βοηθούς. Παρέ-
χονται: μισθός, ασφάλιση. Πλήρης απασχόληση. 
Τηλ: 210 7258000.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στην Πετρούπολη ζητά Τεχνίτες/τριες 
και Κομμωτές. Τηλ: 210 5066176, 6934 426544.

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ κέντρο ιατρικής αισθητικής στη 
Γλυφάδα, ζητά έμπειρη Μασέζ Θεραπεύτρια για 
πλήρη απασχόληση. Παρέχονται: ασφάλιση, καλές 
απολαβές. Τηλ: 210 8943360, 6974 721580, 
ώρες επικοινωνίας: 18:00-22:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός με εμπειρία στην αισθη-
τική και στις πωλήσεις, για σοβαρή συνεργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: kvarsamaki@yahoo.gr, 
τηλ: 210 5027744.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Κομμώτριας ή σπουδαστής 
κομμωτικής. Περιοχή Βύρωνας. Τηλ: 210 7649148.

ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ Πλαστήρας στην πλατεία 
Γλυφάδας, ζητείται έμπειρος Κομμωτής /τρια 
για βαφείο, χτένισμα, κούπερ για αντρικό τμήμα. 
Τηλ: 210 8946098, 210 8980251.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για φωτογραφήσεις καλσόν, με 
άμεση πληρωμή. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: difimisi.ml@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες άμεσα για φωτογραφήσεις 
ρούχων, με άμεση πληρωμή. Βιογραφικά στο 
e-mail: adgety@yahoo.gr. 

ΑΛΥΣΙΔΑ κομμωτηρίων στο Χαλάνδρι ζητά Βοη-
θούς Κομμωτών. Προσφέρονται: ικανοποιητικές 
αποδοχές, άριστο εργασιακό περιβάλλον, συνεχής 
εκπαίδευση. Τηλ: 210 6136497, ώρες επικοι-
νωνίας: 8:00-15:00 από Δευτέρα - Παρασκευή.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Δάσκαλοι για cross fit - trx - ομαδικά 
προγράμματα από γυμναστήριο στη Νέα Μάκρη. 
Τηλ: 6974 752937.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτρια για studio manicure - pedicure 
στη Δάφνη. Τηλ: 217 7194100.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια έμπειρη με γνώσεις σε 
ανδρικό κούρεμα και πολύ καλό πιστολάκι, από 
κομμωτήριο στη Δάφνη. Τηλ: 217 7194100.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμωτής /τρια με εμπειρία σε κού-
ρεμα και χτένισμα, για μοντέρνο κομμωτήριο 
στα Βριλήσσια. Μισθός και ποσοστά. Τηλ: 210 
6082685.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός με γνώσεις manicure - 
pedicure και γνώσεις κομμωτικής, για κατάστημα 
δερματοκαλλυντικών στην Αθήνα. (Αμπελόκηποι). 
Τηλ: 6970 526853, 6970 713817. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμωτής /τρια με προϋπηρεσία, για 
συνεργασία από κομμωτήριο στο Ίλιον. Τηλ: 6975 
876059, 210 5770564.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμωτής πεπειραμένος με εμπειρία 
στη βαφή, κούρεμα, χτένισμα για περιοχή κέντρο 
του Πειραιά. Μισθός αναλόγως προσόντων. Τηλ: 
210 4297516.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κομμώτρια /της πεπειραμένοι με 
προϋπηρεσία, για πιστολάκι, ανταύγειες και κου-
ρέματα, από κομμωτήριο στη Γλυφάδα. Τηλ: 210 
9681912, 6984 244328.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Τεχνίτρια Νυχιών από νέο κα-
τάστημα στην Ηλιούπολη. Τηλ: 6976 118114, 
210 3642042.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κομμωτές /τριες για κομμωτήριο στην 
Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Γνώσεις αισθητικής 
θα εκτιμηθούν. Παρέχονται: μισθός και ένσημα. 
Τηλ: 23130 31832.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κομμωτές /τριες έμπειρες για κομ-
μωτήριο στα Κάστρα Θεσσαλονίκης. Γνώσεις 
αισθητικής θα εκτιμηθούν. Τηλ: 2313 031832.

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ κέντρο ιατρικής αισθητικής, 
ζητά Αισθητικούς TEI με 3ετή προϋπηρεσία για 
πλήρη απασχόληση. Απαραίτητη άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: info@bionome.gr, τηλ: 6945 333445.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια με προϋπηρεσία με γνώ-
σεις χτενίσματος και βαφείου στην περιοχή της 
Ηλιούπολης. Παρέχονται: μισθός ΙΚΑ, bonus. Tηλ: 
210 9934639.

ΤΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ Sede Styling ζητούν για πλή-
ρη αλλά και για μερική απασχόληση έμπειρους 
Colorist, Κομμωτές /τριες και έμπειρες Τεχνίτριες 
νυχιών για την Ανατολική Θεσσαλονίκη. E-mail: 
sedestyling@gmail.com, τηλ: 6982 558343.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για πρακτική άσκηση σε κομμωτήριο 
στο Αιγάλεω. Τηλ: 6940 705778.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες Μανικιουρίστ με ικανοποιητικό 
μισθό. Τηλ: 6946 687571.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός με εμπειρία σε α) απλό 
και ημιμόνιμο manicure - pedicure - τζελ και 
β) αποτρίχωση - μακιγιάζ, salon, citron. Tηλ: 
2310 211809, 6947 303580.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Θεραπευτές /τριες από σοβαρή εταιρία 
επαγγελματικού μασάζ. Άριστες αποδοχές και 
ασφάλεια. Τηλ: 6934 201201.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αισθητικοί με άριστες αποδοχές, 
ασφάλεια. Σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6934 201201.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με γνώσεις manicure - pedicure 
και μακιγιάζ, με εμπειρία για συνεργασία, από 
κομμωτήριο στην Αγία Παρασκευή. Ημέρες: Παρα-
σκευή, Σάββατο. Τηλ: 210 6390385, 6977621425.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στον Κορυδαλλό ζητά πολύ πε-
πειραμένη Κομμώτρια για πιστολάκι. Υψηλές 
αποδοχές. Τηλ: 6937 204028.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Νέο Ηράκλειο ζητά ανειδί-
κευτες Βοηθούς. Τηλ: 210 2825852.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Μαρούσι ζητά Βοηθό Κομ-
μώτριας, για Παρασκευή και Σάββατο. Τηλ: 210 
8065330.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στα Άνω Ιλίσια ζητά Κομμωτή 
/τρια για σαλόνι και βαφείο, καθώς και άτομο 
για manicure - pedicure, αποτρίχωση. Τηλ: 210 
7716168, 6970 689680, κα Βάνα.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ κεντρικό στα Άνω Πατήσια, 
ζητά Κομμώτρια για το χώρο του βαφείου, με 
προϋπηρεσία. Tηλ: 210 2013253, 6998 050800.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ κεντρικό στα Άνω Πατήσια ζητά 
Κομμώτρια για πιστολάκι, με προϋπηρεσία. Τηλ: 
210 2013253, 6998 050800.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ζητά για τη στελέχωση του Τεχνικό 
Βαφείου για πλήρη απασχόληση, με γνώσεις και 
ιδέες σε extreme τάσεις. Περιοχή Χολαργός. 
Τηλ: 210 6518047.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 Κομμωτές/τριες ειδικευμένοι 
ή ανειδίκευτοι για μόνιμη εργασία. Παρέχεται: 
εκπαίδευση και απαραίτητες γνώσεις manicure 
- pedicure. Τηλ: 210 4111638, 6984 995940.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Βοηθός και Τεχνίτης σε κομμωτή-
ριο στην Αγία Παρασκευή. Τηλ: 210 6522840.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο έμπειρο για χτένισμα και με 
διάθεση για εκπαίδευση, εξέλιξη στην τέχνη του 
κουρέματος, από γνωστό κομμωτήριο στο κέντρο 
της Αθήνας. Τηλ: 210 3241020.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γυμνάστριες - Φυσικοθεραπεύτριες 
για πλήρη απασχόληση σε αλυσίδα γυναικείων 
γυμναστηρίων σε Νότια Προάστια και Πειραιά. 
Βασικός μισθός, πλήρη ασφάλιση, δυνατότητα 
πριμ, προοπτική σύντομης εξέλιξης. Τηλ: 6977 
000010.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γυμνάστριες από γνωστά γυμνα-
στήρια, με επικοινωνιακές δεξιότητες για πλήρη 
απασχόληση και ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimoscurves500@gmail.com, τηλ: 6977 000010.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γυμνάστρια pilates σε όργανα (reformer, 
candilak, chair, barel), απόφοιτος ΤΕΦΑΑ από 
studio pilates στη Νέα Ερυθραία. Τηλ: 210 
6256670, 6936 548940.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γυμνάστρια από ιδιωτικό νηπιαγωγείο 
στον Καρέα - Βύρωνα. Συνέντευξη κατόπιν ρα-
ντεβού. Τηλ: 210 7651179, ώρες επικοινωνίας: 
15:00-18:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γυμναστές /τριες, με άριστες απο-
δοχές, ασφάλεια και σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 
6934 201201.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βαφέας Κομμωτηρίου από αλυσίδα 
κομμωτηρίων, με προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. 
Πλήρες ωράριο εργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
alexiavasiliou3@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μανικιουρίστα από αλυσίδα κομ-
μωτηρίων, με προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. 
Πλήρες ωράριο εργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
alexiavasiliou3@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Κομμωτή από αλυσίδα κομ-
μωτηρίων, με προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. 
Πλήρες ωράριο εργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
alexiavasiliou3@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμωτής /τρια από αλυσίδα κομ-
μωτηρίων, με προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. 
Πλήρες ωράριο εργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
alexiavasiliou3@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εμφανίσιμες, για καλλιτεχνικές 
φωτογραφήσεις εσωρούχων-ρούχων, για συμ-
βόλαιο πολύ γνωστής εταιρίας, πρακτορείου του 
Εξωτερικού από επαγγελματία Φωτογράφο με 
πολύ καλή αμοιβή. E-mail και φωτογραφίες: 
sgm.photographer@gmail.com.

Καθαριότητα-Φύλαξη- 
Εξωτερικές Εργασίες-Διανομή
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Καμαριέρες, Receptionist, 
Καθαρίστριες για ξενοδοχεία στα νησιά σεζόν και 
για το Εξωτερικό. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: elpisjobs@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για 24ωρη φύλαξη ηλικιω-
μένων Πανελλαδικά. Θα εκτιμηθούν και γνώσεις 
νοσηλευτικής. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: lpisjobs@gmail.com, τηλ: 24310 63779, 
6976 825020, επικοινωνία: Δευτέρα-Τετάρτη-
Παρασκευή 9:00-14:00, 18:00-21:00, Τρίτη-Πέ-
μπτη 9:00-14:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νυχτοφύλακας για μόνιμη απασχόλη-
ση. Προτιμούνται κάτοικοι Βορείων Προαστίων. 
Τηλ: 210 6200003 για προσωπικό ραντεβού.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για φροντίδα ηλικιωμένου 
ως Εσωτερική. Περιοχή Κορυδαλλός. Τηλ: 210 
5617166, 6944 360166.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο άτομο για συντροφιά και 
πλήρη φροντίδα ηλικιωμένου άνδρα 86 ετών, 
με αρχικό στάδιο άνοιας (όχι κατάκοιτος). Βιο-
γραφικά στο e-mail: kmichas.kosmos@hotmail.
com, τηλ: 6940 081895.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εσωτερική Οικιακή Βοηθός για οικογέ-
νεια, ομιλούσα Ελληνικά, με γνώσεις μαγειρικής. 
Ρεπό Κυριακή. Τηλ: 6974 417418.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στο Κολωνάκι ζητάει: Barista, 
Μπουφετζή, Διανομέα (Delivery) για πλήρη 
απασχόληση. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Τηλ: 
6970 131808, ώρες επικοινωνίας: 10:00-14:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Courier - Διανομείς με δικό τους 
παπάκι, για πεντάωρη και πενθήμερη εργασία, να 
γνωρίζουν την πόλη. Τηλ: 6980 133331.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός σε 60 ετών άτομο ως 
Εσωτερική στην Ηλιούπολη. Τηλ: 6946 941663, 
6984912603, κος Γιάννης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός για ελαφριές εργασίες 
σπιτιού στην περιοχή Κερατσίνι Αττικής. Τηλ: 
210 4610448.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για μετακινήσεις και εξωτερικές 
εργασίες, με δίπλωμα ΙΧ για πλήρη απασχόληση 
σε δικηγορική εταιρία στο κέντρο της Αθήνας. Βιο-
γραφικά στο e-mail: cgeorgiopoulou@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ ζητά Καθαρίστριες για ημιαπασχόληση 
στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Επιθυμητή η 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά δεκτά με φωτογραφία 
στο e-mail: eirini.kofinadeli@ipirotiki.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό Ασφαλείας για πλήρη ή 
μερική απασχόληση. Περιοχή: Πάτρα. Απαραί-
τητα: άδεια εργασίας Προσωπικού Ασφάλειας 
(Security), γνώση Αγγλικών, επαγγελματισμός, 
δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες. Βιογραφικά 
στο e-mail: staff@alsvip.com.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ γρήγορης εστίασης εξυπηρέτησης, 
ζητά νέο για διανομή στη Νέα Σμύρνη. Τηλ: 210 
9350281.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία καθαρισμού ζητά Καθαρίστριες 
για εργασία στις περιοχές: Μαρούσι, Χαλάνδρι, 
Βριλήσσια. Βιογραφικά στο e-mail: info@cowa.
gr, τηλ: 210 9324807. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Υπεύθυνη Καθαριότητας σε 
μαγαζί εστίασης. Πλήρης απασχόληση, περιοχή 
Χαλάνδρι. Τηλ: 210 6801097, ώρες επικοινω-
νίας: 14:00-17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λαντζιέρης από καφετέρια στην Πλατεία 
Κολωνακίου. Τηλ: 210 3645068. 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα ως Προσωπικό Ασφαλείας για 
εργασία σε Θεσσαλονίκη και Λαμία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@adsecurity.gr, τηλ: 2221 040825.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για φύλαξη παιδιών στο Γέρακα, 
κατά προτίμηση κάτοικος γύρω περιοχών. Ωράριο: 
13:00-19:00. Τηλ: 6941 610101, 210 6618389.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός για 4 ημέρες την 
εβδομάδα ως Εσωτερική. Τηλ: 6937 957571.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία καθαρισμού ζητά Καθαρίστριες 
για εργασία στις περιοχές: Καλλιθέα, Παλαιό 
Φάληρο. Βιογραφικά στο e-mail: info@cowa.
gr, τηλ: 210 9324807.

ΕΤΑΙΡΙΑ security αναζητά Safeguards Φύλακες 
για να εργαστούν στην περιοχή του Αίγιου άμεσα. 
Απαραίτητη προϋπόθεση η άδεια security από 
την αστυνομία. Τηλ: 6987 851764.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Courier με δικό του μηχανάκι, άριστη 
γνώση περιοχών Αλίμου - Αργυρούπολης - Ελ-
ληνικού. Τηλ: 210 9944490, 210 9940504, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα για εξωτερικές εργασίες. 
Ωράριο: 09:00-14:00. Τηλ: 210 5240409, ώρες 
επικοινωνίας: 10:00-16:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για delivery με δικό τους 
μηχανάκι. Ωράριο: 07:00-14:00, περιοχή Λεω-
φόρος Μεσογείων 203. Βιογραφικά στο e-mail: 
marwleo@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εσωτερική για φροντίδα ηλικιωμένης 
με κινητικά προβλήματα. Περιοχή Μενίδι. Τηλ: 
211 0182506.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εσωτερική να γνωρίζει Ελληνικά, για 
φροντίδα ηλικιωμένης κυρίας αυτοεξυπηρετού-
μενης, όχι κατάκοιτης. Μόνιμη εργασία χωρίς 
ρεπό, περιοχή Δωδεκάνησα - Κάρπαθος. Τηλ: 
22450 22975.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έντιμη, ηθική, μη καπνίστρια ως Εσω-
τερική, για φροντίδα ηλικιωμένης, όχι κατάκοιτης. 
Περιοχή Δροσιά. Τηλ: 210 6211830, 210 6211121.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό Ασφαλείας με άδεια 
security, για το νησί της Μήλου. Απαραίτητα 
κάτοικος νησιού. Τηλ: 210 2711000, ώρες 
επικοινωνίας: 10:00-13:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητά άτομο με άδεια security, 
για άμεση πρόσληψη και πλήρη απασχόληση για 
περιοχή Αθηνών. Τηλ: 210 7249608, 6934 961305.

ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητά άτομο με άδεια security, 
για άμεση πρόσληψη και πλήρη απασχόληση για 
περιοχή Κορωπίου. Τηλ: 210 7249608, 6934 
961305.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερική Οικιακή Βοηθός. Τηλ: 
6942 839991.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εσωτερική για οικιακές εργασίες. 
Τηλ: 6946 068658.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εσωτερική - Εξωτερική χωρίς υπο-
χρεώσεις, για οικιακές εργασίες και μαγείρεμα 
για ένα άτομο. Τηλ: 6977 587384.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός για καθαρισμό και 
διάφορες οικιακές εργασίες διαμερίσματος 
και εξοχικού το καλοκαίρι στο Κολωνάκι. Τηλ: 
6977 587384.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οικιακοί Βοηθοί, Καμαριέρες, Baby 
Sitter, Καθαρίστριες, Γηροκόμοι - Νοσοκόμες, 
Νοσηλεύτριες. Τηλ: 210 5222265.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό για σουβλατζίδικο, Ψήστες, 
Delivery κ.τ.λ. Tηλ: 6974 724576.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθαρίστριες - Καμαριέρες για 
10μηνη απασχόληση στη Ρόδο, για καθαρισμό 
ξενοδοχείων. Παρέχονται: νόμιμος μισθός, δια-
μονή και φαγητό. Βιογραφικά στο e-mail: info@
elegant-fs.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για Delivery με δικό της μηχανάκι. 
Ωράριο: 8:00-16:00. Tηλ: 6939 086801.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ εστίασης στην Αγία Παρασκευή, ζητά 
άτομο για την καθαριότητα. Τηλ: 210 6002750.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Εξωτερικών Εργασιών 
από λογιστική εταιρία πρωινής μερικής απα-
σχόληση, με άδεια δικύκλου και προϋπηρεσία 
στον ίδιο τομέα. Περιοχή: Περισσός. Βιογραφικά 
στο e-mail: forlo@forlo.gr, τηλ: 210 2588520.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Αράχοβα ζητά Καμαριέρα 
και Καθαρίστρια, με αρμοδιότητα δωμάτια, κοι-
νόχρηστους χώρους, πλυντήριο και λάντζα. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@tagliresort.gr, τηλ: 
22670 32532.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Λαντζιέρηδες, για μαγαζί στον Πει-
ραιά. Βιογραφικά στο e-mail: info@sushimono.gr.

ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων (πιτσαρία) ζητά Διανο-
μείς με δικό τους μηχανάκι, για το κατάστημα 
Ηλιούπολης. Τηλ: 210 9922266.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διανομείς από κεμπαμπτζίδικο στη 
Δάφνη. Τηλ: 210 9753498.

ΕΤΑΙΡΙΑ καθαρισμού ζητά άτομα για καθαρισμό 
γραφείων, για πρωινή - απογευματινή απασχόληση. 
Παρέχονται: μισθός και ΙΚΑ. Τηλ: 210 2757035, 
6992 757035.

ΕΤΑΙΡΙΑ καθαρισμού ζητά άτομα με ανάλογη 
εμπειρία. Τηλ: 210 9880958.

ΕΤΑΙΡΙΑ καθαρισμού ζητά Καθαρίστριες, με δικό 
τους μεταφορικό μέσο για εργασίες σε περιοχές 
της Αττικής. Τηλ: 210 9880956.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Οικιακή Βοηθός, εμφανίσιμη από 
οικογένεια στα Βόρεια Προάστια για εσωτερικές 
και εξωτερικές εργασίες, 10 ώρες την εβδομάδα 
κάτοχος δικύκλου. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: helperforfamily@gmail.com, τηλ: 
6947 217198.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Baby Sitter μη καπνίστρια ως Εσωτερι-
κή, με εμπειρία στα παιδιά και για λίγες οικιακές 
εργασίες. Άριστες συνθήκες. Τηλ: 6979 672424.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ασφαλείας ζητείται, κάτοχοι άδειας 
security. Τηλ: 210 3476127, 210 6728890.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Φύλακες - Προσωπικό Ασφαλείας 
για να εργαστούν στην περιοχή του Ξυλόκαστρου. 
Απαραίτητη προϋπόθεση άδεια security από την 
αστυνομία και δίπλωμα ΙΧ. Τηλ: 6987 851764.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α για διανομή εντύπων παι-
δικού δημιουργικού εργαστηρίου σε περιοχές 
Χαλάνδρι, Αγία Παρασκευή, Χολαργός, για 2-3 
ώρες τη μέρα. Τηλ: 6984 700927.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός για εξωτερική εργασία 
στην περιοχή του Ελληνικού. Τηλ: 6906 865557.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για να εργαστεί ως Εσωτερική 
Οικιακή Βοηθός, για 5μελή οικογένεια στα Βόρεια 
Προάστια, με ένα ρεπό την εβδομάδα. Τηλ: 211 
4113610, ώρες επικοινωνίας: 11:00-16:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για Delivery στο Ψυχικό. Ωράριο: 
07:00-14:00. Tηλ: 6975 060035.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Delivery για πενθήμερο με ένσημα. 
Ωράριο: 07:00-14:00. Tηλ: 6975 060035.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φύλακες Security με άδεια από 
εταιρία security. Τηλ: 210 6915118, ώρες επι-
κοινωνίας: Δευτέρα - Παρασκευή 08:00-14:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα - Καθαρίστρια σε ξενοδοχείο 
στα Καλάβρυτα. Προσφέρονται: διαμονή, φαγητό, 
μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια με προϋπηρεσία για 
διαγνωστικό κέντρο. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@magnitiki.gr, τηλ: 210 6796141.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός Εσωτερική για ηλι-
κιωμένη κυρία (χωρίς πρόβλημα) στο Περιστέρι. 
Τηλ: 210 7712666, ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα 
- Παρασκευή 17:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για οικιακές εργασίες, από 
σοβαρό ηλικιωμένο κύριο ως Εξωτερική στην 
Αργυρούπολη. Πρωινές ώρες, ωράριο: 09:00-
13:00 εκτός Κυριακής. Τηλ: 210 9957633. 6974 
230103.

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ - ζαχαροπλαστείο στην Έγκωμη, 
ζητά να προσλάβει: Καθαρίστρια, Zαχαροπλάστη 
και Αρτοποιό για full time με απαραίτητα δύο 
χρόνια το λιγότερο πείρα. Τηλ: 00357 22356357.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εσωτερική μη καπνίστρια, γνώστρια 
παιδαγωγικών για φύλαξη και δημιουργική απα-
σχόληση αγοριού 6 μηνών και αγοριού 6 ετών 
(μετά την επιστροφή του από το σχολείο) Ωράριο 
εργασίας: 08:30-18:30. Tηλ: 210 6722409, ώρες 
επικοινωνίας: 08:00-11:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από γνωστό εστιατόριο στη Γλυφά-
δα άτομο πεπειραμένο για κουζίνα και λάντζα. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@salas.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με εμπειρία από βιβλιοπωλείο, 
με δικό του μηχανάκι για εξωτερικές εργασίες 
στο Χολαργό. Τηλ: 210 6547990, ώρες επικοι-
νωνίας καταστημάτων.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό Ασφαλείας για στατικές 
φυλάξεις εντός Αττικής. Απαραίτητα: δικαιολο-
γητικά, άδεια εργασίας security, άμεση πρόσλη-
ψη, μισθός, ασφάλεια. Τηλ: 210 3455403, ώρες 
επικοινωνίας: 10:00-15:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με δικό τους μηχανάκι, από 
γνωστή αλυσίδα για delivery. Περιοχή Αργυρού-
πολη. Τηλ: 210 9939997, ώρες επικοινωνίας: 
09:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια από γνωστό πολυχώρο 
των Νοτίων Προαστίων. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@salas.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για πλύσιμο αυτοκινήτων με 
σχετική προϋπηρεσία και γνώσεις βιολογικού 
καθαρισμού, από πλυντήριο αυτοκινήτων στη 
Μεταμόρφωση. Τηλ: 6980 543343.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για φύλαξη 2 παιδιών αποκλείονται 
ξένες (4 και 1 έτους), κυρίως για το μωρό, ο μεγάλος 
πάει παιδικό σταθμό. Παρέχεται αμοιβή με την 
ώρα. Περιοχή Άνω Γλυφάδα. Τηλ: 6909 062499.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Καθαρίστρια για πρωινό καθαρισμό 
γραφείων στην Κηφισιά, για 2ωρη απασχόληση 
τρεις φορές την εβδομάδα. Παρέχονται: μισθός 
και ασφάλεια. Τηλ: 6978 510451, κα Μαργαρίτα 
Ρούσσου.

ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΗ εταιρία διανομών αναζητά νέες 
με μηχανάκι για delivery. Τηλ: 2311 243002, 
ώρες επικοινωνίας: καθημερινά από τις 08:30, 
διεύθυνση Βαλαωρίτου 7, 8ος όροφος.
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Υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές  
από την Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος
Η Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος προκηρύσσει πρόγραμμα χορηγήσεως υποτροφιών σε 
υποψηφίους για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου και δεύτερου κύκλου σε ανώτατα εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα της Ελλάδας. Θα χορηγηθούν δύο υποτροφίες, ύψους 1.000,00 € έκαστος, μία 
για εκπόνηση έρευνας για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου και μία για μεταπτυχιακές 
σπουδές δεύτερου κύκλου σε ένα από τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:
• Εντομολογία
• Ακαρεολογία
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την αίτησή τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιο-
λογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: info@entsoc.gr με 
την ένδειξη «Υποτροφία Αθανασίου Σωτηρούδα».
Υποβολή αιτήσεων: Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15 Νοεμβρίου 2015.
Προϋποθέσεις: 
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Να έχουν ελληνική ιθαγένεια.
• Να είναι ηλικίας έως 35 ετών μη συμπληρωμένων την 16η Νοεμβρίου 2015, ημερομηνία 
λήξης της υποβολής των υποψηφιοτήτων
• Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος σε τομέα της γεωπονικής 
επιστήμης.
• Να έχουν έγγραφη αποδοχή από το πανεπιστημιακό ίδρυμα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
σπουδών για το οποίο ζητείται η υποτροφία.
• Να έχουν καλή γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας
Κριτήρια επιλογής: Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από τριμελή επιτροπή, ο ορισμός της 
οποίας θα γίνεται από το διοικητικό συμβούλιο της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος. Στην 
επιτροπή αυτή συμμετέχουν δύο μέλη του εκάστοτε διοικητικού συμβουλίου της Εντομολογι-
κής Εταιρείας Ελλάδος καθώς και ένα μέλος ΔΕΠ ή ερευνητής/τρια μέλος της Εντομολογικής 
Εταιρείας Ελλάδος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα μέλη της επιτροπής να μην έχουν αποδε-
δειγμένη επιστημονική συνεργασία με τον υποψήφιο. Κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων 
θα λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια με την αντίστοιχη βαρύτητα (σε παρένθεση):
Σύντομη περιγραφή πρότυπης ερευνητικής πρότασης (έως 1000 λέξεις, διάρκεια εκπόνησης 
έως 10 μήνες) (50%)
Βαθμός βασικού πτυχίου (σε περίπτωση που ο τίτλος προέρχεται από πανεπιστήμιο της 
αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ισοτιμίας και βαθμολογικής αντιστοίχισης 
από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α.) (15%). Επιστημονική δραστηριότητα υποψηφίου 
(επιστημονικές δημοσιεύσεις 15%, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, κ.ά. 10%)
Υποτροφίες – βραβεία (5%)
Συστατικές επιστολές [δύο, η μία απαραίτητα από τον επιβλέποντα της έρευνας] (5%)
Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται στη σειρά βαθμολογίας ο υποψήφιος/α με μεγαλύτερο 
βαθμό βασικού πτυχίου. Προτεραιότητα θα δοθεί στους φοιτητές που είναι μέλη σπουδαστές 
της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος.
Κάθε υπότροφος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταθέσει αντίγραφο (σε ηλεκτρονική 
μορφή) της μελέτης του στην Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος αμέσως μόλις ολοκληρωθεί. 
Επίσης, στη μελέτη και σε δημοσιεύσεις που τυχόν θα προκύψουν πρέπει να αναγράφεται ότι 
«Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο υποτροφίας από την Εντομολογική Εταιρεία 
Ελλάδος 2015-2016».
Περισσότερες πληροφορίες: info@entsoc.gr

5 υποτροφίες για το εξωτερικό μέσω  
του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση»
Οι υποτροφίες μέσω του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση» δίνονται για εκπόνηση 
διδακτορικής διατριβής, ή για κλινική ή πειραματική έρευνα στο εξωτερικό, σε αντικείμενα 
που άπτονται του τομέα της ψυχιατρικής. Ανακοινώνεται η χορήγηση πέντε υποτροφιών για 
το εξωτερικό, με επιλογή, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, σε αντικείμενο του τομέα της 
Ψυχιατρικής, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση».
H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 22 Οκτωβρίου 2015.
Πληροφορίες για την αξιολόγηση των υποψηφίων: 
• Αν. προϊσταμένη τμήματος: Φρόσω Παπασταματίου, τηλ.: 2103726364, fpapasta@iky.gr
• Κατερίνα Γιάννου, τηλ.: 210 3726394, katgiannou@iky.gr
• Σταυρούλα Σωτηροπούλου, τηλ.: 210 3726395, sotiropoulou@iky.gr
• Ελένη Ζωγράφου, τηλ.: 210 3726346, ezografou@iky.gr
• E-mail τμήματος διαγωνισμών: diagwnismoi@iky.gr
Για την παρακολούθηση των υποτρόφων κληροδοτημάτων: 
• Νάγια Οικονομοπούλου (210 3726328, necono@iky.gr)
• Νικολέτα Μαλατέστα (210 3726370, nmalatesta@iky.gr)

30 υποτροφίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  
με θέμα «Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση»
To ευρωπαϊκό κέντρο αριστείας Jean Monnet του πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει εκ-
παιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση (Κωδ. ΕΠ 103/2015)» 
και προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή συμμετεχόντων και για 30 υποτροφίες δωρε-
άν συμμετοχής σε αυτό. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους και πτυχιούχους (ή 
φοιτητές) που θέλουν να επεκτείνουν τις γνώσεις και τις επαγγελματικές τους ικανότητες στα 
παρακάτω πεδία, αλλά και σε (νέους) Επιχειρηματίες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε 
όλο το φάσμα της αγρο- διατροφικής αλυσίδας.
Η επιλογή των συμμετεχόντων γίνεται μετά από αξιολόγηση των φακέλων τους, δηλαδή των 
πανεπιστημιακών τους προσόντων, της συνάφειας των σπουδών τους και τυχόν εμπειρίας τους 
στο αντικείμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος. Οι συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν 
με επιτυχία το πρόγραμμα λαμβάνουν πιστοποιητικό (certificate) επιτυχούς συμμετοχής.
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση 
σε τομείς-κλειδιά για την ανάκαμψη της Ελλάδας: αγροτική παραγωγή, τουρισμός, θαλάσσια 
πολιτική», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την ευρωπαϊκή επιτροπή και το πανεπιστήμιο 
Αθηνών. Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου είναι ο καθηγητής Γιάννης Βαληνάκης, ενώ την 
εποπτεία του συγκεκριμένου σεμιναριακού κύκλου έχει ο καθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας, 
αντιπρόεδρος του ευρωπαϊκού κέντρου αριστείας Jean Monnet και αναπληρωτής πρύτανη 
διοικητικών υποθέσεων του πανεπιστημίου Αθηνών.
Απαιτήσεις προγράμματος:
Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να ανταποκριθούν στις παρακάτω απαιτήσεις:
• Να παρακολουθήσουν συστηματικά τις ενότητες του σεμιναρίου
• Να συμμετέχουν ενεργά υπό την επίβλεψη των συντονιστών του Προγράμματος
• Να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν ενεργά στην Επιστημονική Ημερίδα.
Επιστημονική ημερίδα: Η ημερίδα θα αποτελέσει το επιστέγασμα του εκπαιδευτικού προ-
γράμματος και θα δώσει τη δυνατότητα για τη συνολική εξέταση του αντικειμένου του από 
πανεπιστημιακούς, τεχνοκράτες και πολιτικούς σε ευρύτερους και πιο εξειδικευμένους τομείς.
Ερευνητικές δυνατότητες: Στο πλαίσιο του προγράμματος, προσφέρεται η δυνατότητα για 
την εκπόνηση ερευνητικής εργασίας σε περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων και εφόσον το 
προτεινόμενο θέμα εντάσσεται στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του κέντρου. Οι εργασίες που 
θα κριθούν κατάλληλες θα δημοσιευθούν στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου του κέντρου.
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: Για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι απαραίτητη 
η συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής (βλ. παρακάτω) και η ηλεκτρονική αποστολή της 
συνοδευόμενης από βιογραφικό σημείωμα στη διεύθυνση jmcenter-athens@pspa.uoa.gr 
μέχρι τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015, ώρα 15.00.

Υποτροφίες 2105 για προπτυχιακές & μεταπτυχιακές 
σπουδές από το ίδρυμα Ιωάννου Δ. Πατέρα
Το Δ.Σ. του ιδρύματος υποτροφιών ΙΩΑΝΝΟΥ Δ. ΠΑΤΕΡΑ προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό 
έτος 2015-2016 υποτροφίες για σπουδαστές και επιστήμονες καταγόμενους από το νομό Χίου 
για σπουδές σε ΑΕΙ και για μεταπτυχιακές σπουδές σε χώρες ευρωπαίκής ένωσης & βορείου 
Αμερικής. Δικαιολογητικά Οι αιτήσεις με πλήρη δικαιολογητικά πρέπει να περιέλθουν στη 
γραμματεία του ιδρύματος έως και την 31η Οκτωβρίου 2015. Για πληροφορίες απευθύνεστε 
στα γραφεία του Ιδρύματος καθημερινά από 09:00 έως 16:00 (κα Βούρου Ευαγγελία).
Πληροφορίες: 
Ακτή Μιαούλη 85 & Φλέσσα 2 4°5 όροφος - 185 38, Πειραιάς - Τηλ. 210 4291093/4 - Φαξ: 
210 4291095 - E-mail: idrymatajdp@dpateras.com - Site: www.paterasfoundation.gr

Υποτροφίες 2015 από το πανεπιστήμιο  
«La Statale» του Μιλάνου
To πανεπιστήμιο «La Statale» του Μιλάνου της Ιταλίας ανακοίνωσε χορήγηση υποτροφιών σε 
μη Ιταλούς πολίτες για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές. Χορηγούνται 20 
υποτροφίες στους πλέον ταλαντούχους φοιτητές. ύψους δέκα χιλιάδων € ετησίως και απαλλαγή 
από τα δίδακτρα για μέγα εύρος επιστημονικών πεδίων. Ομοίως, χορηγούνται 100 υποτροφίες 
εν είδει οικονομικής ενίσχυσης: 30 υποτροφίες ύψους έξι χιλιάδων € ετησίως συν απαλλαγή 
από τα δίδακτρα για τις πρωτεύσαντες φοιτητές, με επιλογή από το 10% ανά έτος σπουδών και 
70 υποτροφίες που αφορά απαλλαγή από τα δίδακτρα για πρωτεύσαντες φοιτητές.
Επιπλέον: Δωρεάν εκμάθηση της Ιταλικής γλώσσας.
Το πανεπιστήμιο διαθέτει διεθνή προγράμματα στην αγγλική γλώσσα για πλήρη κύκλο σπου-
δών και στις τρεις κατηγορίες σε πολλές επιστήμες.
Προθεσμίες υποβολής αίτησης: Για προπτυχιακές σπουδές: 15 Ιουλίου με 15 Οκτωβρίου, 
λεπτομέρειες: http://www.unimi.it/ENG/courses/31190.htm. Χορηγούνται, επιπλέον: 660 
υποτροφίες σε επίπεδο αριστείας, για οικονομικά ασθενέστερους φοιτητές και για φοιτη-
τές ΑΜΕΑ, ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται 1-30 Νοεμβρίου: http://www.unimi.it/hpsifa/
nonProfiledPage_100.html
Για περισσότερες πληροφορίες:
UniversitadegliStudidiMilano - Ufficio accordi e relazioni internazionali- International relations 
office - Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano Italy - Tηλ: +39 02 50312117 - Fax: +39 02 
50313503. Υπεύθυνη: κα Marta Sansoni, email: marta.sansoni@unimi.it

Δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα  
και εργαστήρια για τα παιδιά στο Γκάζι
Η Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη είναι αφιερωμένη στο animation με προβολές 
ταινιών, εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια. Οι «Κυριακές στην Τεχνόπολη», αυτός 
ο τόσο επιτυχημένος θεσμός του δήμου Αθηναίων, επιστρέφει με ενδιαφέρον πρόγραμμα 
και κεφάτη διάθεση. Πάμε λοιπόν. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, με αφορμή την παγκόσμια 
ημέρα animation (28 Οκτωβρίου), οι δραστηριότητες στην Τεχνόπολη θα επικεντρωθούν 
στα αγαπημένα κινούμενα σχέδια.
Πάρτε μια γεύση:
«Όταν οι καμινάδες έκαναν πάρτι» – εργαστήρι animation από τον Μπάμπη Αλεξιάδη
Αίθουσα: Παλαιοί Φούρνοι. Έναρξη: 11.00
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 7 έως 14 ετών και διαρκεί περίπου 180’. 
Θα υπάρξει διάλειμμα.
«Μικροί εργάτες εκπαιδεύονται…» – εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το Βιομηχανικό Μουσείο 
Φωταερίου
Σημείο συνάντησης: Νέο Υδαταέριο (χώρος εκπαιδευτικών προγραμμάτων). Έναρξη: 11.00
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 7 έως 11 ετών και διαρκεί περίπου 90’.
Προβολές ταινιών animation από παιδικά εργαστήρια της AWG (ASIFA Workshop Group) 
από όλο τον κόσμο με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Animation
Αίθουσα: Αεριοφυλάκιο 1- Αμφιθέατρο. Έναρξη: 12.30
Οι ταινίες που θα προβληθούν: «Ο δικός μου μοναδικός ήρωας» από τις Μικρές Ιστορίες
Αίθουσα: Νέοι Φούρνοι. Έναρξη: 12.30
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 3 έως 6 ετών και διαρκεί περίπου 60’.
Η«Τεχνόπολις» δήμου Αθηναίων: Πειραιώς 100, Γκάζι, 210 3453548. Είσοδος σε όλες τις 
δράσεις και στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου είναι ελεύθερη. Κρατήσεις: 210 34.67.322 
(Δευτέρα-Παρασκευή: 10.00-17.00)



37Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015

ψυχαγωγια

Οκτώβριος 2015

Σ

3

10

17

24

31

7

K

4

11

18

25

1

8

Π

2

9

16

23

30

6

Π

1

8

15

22

29

5

Τ

30

7

14

21

28

4

Τ

29

6

13

20

27

3

Δ

28

5

12

19

26

2

ΑΘΗΝΑ

13 Οκτωβρίου 
Από Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015 και κάθε Τρίτη στον 3ο όροφο 
της δημοτική βιβλιοθήκης Νέας Ιωνίας αρχίζει πρόγραμμα 
δραστηριοτήτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας οι οποίες 
περιλαμβάνουν:
• Αφήγηση παραμυθιού (με ερωτήσεις μνήμης και κριτικής)
• Δημιουργική απασχόληση (ζωγραφική) 
Με την εθελόντρια Βαλτάλη Όλγα. 
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 210 2776470
Τοποθεσία: Δημοτική βιβλιοθήκη Νέας Ιωνίας, λεωφόρος 
Ηρακλείου 264. Ώρα: 11:00 -12:00

14 Οκτωβρίου 
Η πρεσβεία της Ελβετίας σε συ-
νεργασία με το Εβραϊκό μουσείο 
Ελλάδος και το Ινστιτούτο Θερ-
βάντες έχουν την ευχαρίστηση 
να προβάλλουν την ταινία ντο-
κιμαντέρ Carl Lutz, ο Ξεχασμένος 
Ήρωας του Daniel von Aarburg. 
H ταινία παρουσιάζει την ιστορία του Ελβετού διπλωμάτη Carl 
Lutz. Κατά τη θητεία του στη Βουδαπέστη από το 1942 έως 
και το 1945 κατάφερε σε συνεργασία με άλλους διπλωμάτες 
να σώσει δεκάδες χιλιάδες Εβραίων από την Ουγγαρία. Για 
τη δημιουργία της ο σκηνοθέτης μίλησε με πάνω από 20 
επιζώντες του Ολοκαυτώματος καθώς και με τη θετή κόρη 
του Ελβετού διπλωμάτη, οι οποίοι με τις μαρτυρίες τους φω-
τίζουν την εντυπωσιακή φιλανθρωπική δράση του Carl Lutz.
Τοποθεσία: Ινστιτούτο Θερβάντες, Μητροπόλεως 23, Σύνταγ-
μα. Ώρα: 19:00

15 Οκτωβρίου 
Εκκινώντας από την άρρηκτη σύνδεση της μνήμης και των 
αισθήσεων, η έκθεση καταπιάνεται με τις ξεχασμένες μνήμες 
που ανασύρονται από το υποσυνείδητο απλώς και μόνο από 
ένα αισθητηριακό ερέθισμα. Ο τίτλος της έκθεσης είναι εμπνευ-
σμένος από τον Marcel Proust και το μυθιστόρημά του À la 

recherche du temps perdu (Αναζητώντας το χαμένο χρόνο). 
Υποδηλώνει την εμπειρία της ζωηρής αναβίωσης γεγονότων 
από το παρελθόν μέσα από αισθητηριακά ερεθίσματα.
Τοποθεσία: TAF (The Art Foundation), Θησείο-Μοναστηράκι, 
Νορμανού 5. Ώρα: 12:00 με 21:00

16 Οκτωβρίου 
Πλησιάζει η ώρα για το 6ο Djangofest 
της Αθήνας! Στις 16, 17, 18 Οκτωβρί-
ου 2015 το γνωστό μας djangofest, 
επιστρέφει στο άλσος της Λαμπηδόνας 
στο Βύρωνα, κουβαλώντας όλες του 
τις δράσεις στις αποσκευές του! Το 
Djangofest gypsy jazz festival στην 
Ελλάδα αποτελεί μια πρωτοβουλία 
μουσικών που ασχολούνται με την gypsy jazz μουσική και φίλων 
αυτής. Ως αυτό-οργανωμένη εκδήλωση, πραγματοποιείται με 
την ενέργεια των μουσικών και εθελοντών που συμμετέχουν, 
με την υποστήριξη της Plenty projects και τη φιλοξενία του 
Κοινωνικού πολιτιστικού κέντρου της Λαμπηδόνας.
Τοποθεσία: Άλσος Λαμπηδόνας, Βύρωνας. Ώρα: 18:00 (Σάβ.-
Κυρ.: 12:00) 

17 Οκτωβρίου 
Καλώς ήρθατε σε ένα εργαστήρι αποτυχημένων πειραμάτων!
Ο Δρ. Πλημμύρας, της γνωστής οικογενείας των Πλημμυραίων 
έρχεται στο Public για να μάθει σε όλα τα παιδιά πως γίνονται 
τα πειράματα. Πειράματα κάθε είδους με μόνο κοινό στοιχείο 
τη βεβαιότητα της αποτυχίας! Για παιδιά από 5 έως και 12 ετών.
Τοποθεσία: Public Αγ. Δημητρίου (Athens Metro Mall), Λε-
ωφόρος Βουλιαγμένης 276. Ώρα: 12:00

18 Οκτωβρίου
Με άξονα το περιεχόμενο της θεματικής «Περί έρωτος Δι-
ασταυρώσεις», η ενεργοποίηση είκοσι τριών καλλιτεχνών 
καταγράφεται ως δράση, από τη διάθεσή τους να ανιχνεύσουν 
τις ορατές και αόρατες μορφές των εσωτερικών ενεργοποιή-
σεων ενός φαινομένου, όπως είναι ο Έρωτας. Η ανίχνευση, 
ο εντοπισμός και η αγωνία για να φθάσουμε ξανά στις πηγές 
των στοιχείων που ορίζουν τις λεπτές νοητικές και πνευματι-
κές λειτουργίες του ανθρώπου, οριοθετούν το πεδίο για να 
δημιουργηθεί ένα αποτέλεσμα το οποίο μόνο πρωτότυπο και 
μοναδικό μπορεί να χαρακτηριστεί.
Αυτές οι προτεινόμενες εικαστικές και γλυπτικές προτάσεις δεν 
είναι τίποτα άλλο παρά η αρχή της ανάπτυξης ενός διαλόγου 
που αφορά και πραγματεύεται τις έννοιες του έρωτα, από την 
εμφάνισή του, στη βάση ενεργοποίησης των ατομικών ή των 
συλλογικών συμπεριφορών.
Τοποθεσία: πινακοθήκη Γρηγοριάδη, Ν. Ηράκλειο, Μαρίνου 
Αντύπα 18. Ώρα: 11:00-14:00

19 Οκτωβρίου
Η ομάδα της Fair Trade Hellas θα πραγματοποιήσει εργαστήριο 
για θέματα υπεύθυνης κατανάλωσης, το οποίο θα απευθύ-
νεται σε γονείς και εκπαιδευτικούς. Στόχος του εργαστηρίου 
είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την παιδική 
εργασία και την καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων 
καθώς και με ποιο τρόπο συνδέονται με τις καταναλωτικές 
μας συνήθειες.
Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλ. 211 3003580
Τοποθεσία: πολυχώρο ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, Ιπποκράτους 118, Αθή-
να. Ώρα: 18:00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

13 Οκτωβρίου 
Με ένα πλούσιο ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα συνεχίζονται τον Οκτώβριο του 
2015 οι δράσεις για παιδιά στις περιφερειακές 
βιβλιοθήκες του δήμου Θεσσαλονίκης, χωρίς 
οικονομική επιβάρυνση. Στις περιπτώσεις που 
απαιτείται προεγγραφή οι ενδιαφερόμενοι θα 
πρέπει να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα των 
βιβλιοθηκών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 
παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικί-
ας. Στηρίζεται στην προφορική αφήγηση ή στην 
ανάγνωση παραμυθιών 
και έχει στόχο την ψυχα-
γωγία των μικρών μας 
φίλων, την καλλιέργεια 
της φαντασίας τους και 
την ενίσχυση της κριτικής 
τους σκέψης. 
«Ποτέ, μα ποτέ στη ζωή 
μου δε θα φάω ντομάτα»/ Λόρεν Τσάιλντ. 
Αφήγηση παραμυθιού. Μαθαίνουμε για την 
πυραμίδα της μεσογειακής διατροφής και 
φτιάχνουμε σουπλά για υγιεινά γεύματα. Για 
παιδιά από 4–9 ετών. Με προεγγραφή μέχρι 15 
παιδιά. Προαπαιτούμενα υλικά: Μαρκαδόροι, 
κόλλα ρευστή ή Stick περιοδικά ή φυλλάδια 
με τρόφιμα, χαρτόνι οποιουδήποτε χρώματος.
Τοποθεσία: Βιβλιοθήκη Άνω Τούμπας (Γρ. 
Λαμπράκη 187, τηλ. 2310 950370). Ώρα: 18:00

14 Οκτωβρίου 
Το Athens Video Dance Project έχει τη χαρά να 
συμμετέχει στα 50α Δημήτρια Θεσσαλονίκης 
στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2015 στις 21.00 
στα Σφαγεία.

Μια δράση με κινηματογραφικές videodance 
βραδιές-προβολές, οι οποίες θα περιλαμβάνουν 
έως και 30 σύντομα έργα videodance και δύο 
μικρού μήκους από την ελληνική και διεθνή 
σκηνή, τρεις συνεντεύξεις από καταξιωμένους 
χορογράφους (Akram Khan, David Zambrano, 
Michael Kliën) και ένα ντοκιμαντέρ. 
Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί μια ιδιαί-
τερου ενδιαφέροντος promenade, ένας περί-
πατος-περιπλάνηση του κοινού, ανάμεσα σε 
δεκαπέντε επαγγελματίες χορευτές, performers, 
ηθοποιούς, μουσικούς και εικαστικούς, που 
αρθρώνουν σύντομες κινητικές, εικαστικές, 
μουσικές και οπτικοακουστικές ιδέες.
Τοποθεσία: Σφαγεία, 26ης Οκτωβρίου, Θεσ-
σαλονίκη. Ώρα: 21:00-23:00 

15 Οκτωβρίου 
Ο δήμος Θεσσαλονίκης διοργανώνει εκδήλω-
ση με τίτλο «Οδυσσέας Ελύτης και Γιώργος 
Σεφέρης: Ένα ποιητικό παιχνίδι», στην περι-
φερειακή βιβλιοθήκη Χαριλάου. 
Η εκδήλωση απευθύνε-
ται σε παιδιά από 8 ετών 
και πάνω και στόχο έχει 
να ανοίξει ένα παράθυρο 
στην ποίηση, να βάλει 
την ποίηση στα χέρια των 
παιδιών, να γνωρίσουν 
τη δύναμή της, το μέτρο, 
τις ρίμες και άλλα μαγικά εργαλεία από το 
πουγκί των ποιημάτων. 
Το πρόγραμμα επιμελείται η ποιήτρια – ηθοποιός 
Ιωάννα Λιούτσια που συμμετέχει εθελοντικά. 
Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται 
προεγγραφή (τηλεφωνική ή με την παρου-
σία σας, τηλ: 2310 324666). Οι θέσεις είναι 
περιορισμένες και θα τηρηθεί απόλυτη σειρά 

προτεραιότητας, ενώ θα υπάρξει λίστα αναμο-
νής σε περίπτωση υπεράριθμων εγγραφών. 
Τοποθεσία: Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Χαρι-
λάου, Νικάνορος 3. Ώρα: 18:30

16 Οκτωβρίου 
Η ταυτότητα ενός κτιρί-
ου είναι το σύνολο των 
ενεργητικών ατομικών 
ή συλλογικών εντυπώ- 
σεων, απόψεων και 
συναισθημάτων για τον 
τόπο αυτό. Οι καλλιτέ-
χνιδες Αιμιλία Κούφα και Αγγέλικα Πράπα, 
έχοντας την αίσθηση ότι στο σχολείο αυτό 
ανήκουν και τους ανήκει εν μέρει, έχοντας 
ενηλικιωθεί σε μια δυναμική διαδικασία αλ-
ληλεπίδρασης και έχοντας αντιπαρατεθεί στο 
πλαίσιο της προβληματικής της πολιτισμικής 
τους ετερότητας, αναζήτησαν το χαρακτήρα 
και την ατμόσφαιρα, το genius loci του χώρου 
αυτού. Τοποθεσία: Ινστιτούτο Γκαίτε Θεσσα-
λονίκης, Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 66. 
Ώρα: 10:00-21:00

17 Οκτωβρίου 
Ο "οργανισμός" αυτός που ονομάζεται σήμερα 
απλοϊκά Φωνή, ανακαλείται διαρκώς, από την 
καθημερινή του δράση, σαν το εργαλείο της 
ψυχής, και ζητά ριζική αλλαγή συμπεριφοράς 
απέναντι στο ίδιο το ανθρώπινο σώμα, αλλά 
και απέναντι στην πολύ άσχημα σήμερα, πα-
ραχαραγμένη - κοινωνική του δομή.
Η "εικόνα" της ανθρώπινης φωνής, αυτή 
που σήμερα με πολλή ευκολία "κυκλοφο-
ρεί" πλέον απ’ άκρη σε άκρη, είναι τελείως 
ανακριβής, περιπεπλεγμένη, ψηφιοποιημένη 
και καταστροφική, λόγω έλλειψης επίγνωσης 

της αληθινής της ταυτότητας, της καταγωγής 
της και των σκοπών της.
Τοποθεσία: Το Αβγό, Βαλαωρίτου 4 (8ος 
όροφος) (τηλ.: 697357842)
Ώρα: 19:00-21:00

18 Οκτωβρίου
Με άφθονα κάστανα, εδέσματα, κρασί, πολύ 
χορό και γλέντι, πραγματοποιείται κάθε χρόνο 
στο Λιβάδι του δήμου Θέρμης, η γιορτή του 
κάστανου, μια θαυμάσια πρωτοβουλία την 
οποία διοργανώνει ο πολιτιστικός σύλλογος 
Λειβαδιωτών. Εδώ και χρόνια με το τέλος της 
συγκομιδής αυτού του πραγματικά υπέροχου 
και πολύ νόστιμου προϊόντος, του κάστανου, 
οι κάτοικοι έχουν καθιερώσει τη γιορτή αυτή.
Τοποθεσία: Λιβάδι, Βασιλικά-Σουρωτή. Ώρα: 
12:00

19 Οκτωβρίου
Το Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης και ο Σύλ-
λογος Φίλων Μουσικής 
Θεσσαλονίκης παρουσι-
άζουν τον κύκλο “Αστέ-
ρια της Μουσικής και του 
Κινηματογράφου”. Στο 
πλαίσιο αυτό ο δημοσιογράφος Λευτέρης 
Κογκαλίδης θα προβάλει από το προσωπικό 
του αρχείο συναρπαστικές στιγμές από την 
καριέρα του κορυφαίου τραγουδιστή του 20ού 
αιώνα, Φρανκ Σινάτρα, αφού προηγουμένως 
κάνει μια σύντομη εισήγηση για τη ζωή και 
την καριέρα του καλλιτέχνη.
Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου (Τηλέ-
φωνο: 2310 895800)
Τοποθεσία: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 
25ης Μαρτίου και Μαρίας Κάλλας. Ώρα: 20:00
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ανταλλαγεσ προϊοντων & υπηρεσιων

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Διονύσου
Έδρα: Παλαιό Δημαρχείο/ ΠΠΚ Αγίου 
Στεφάνου, Δ/νση: Οδός Πεντζερίδη 3,  
Αγ. Στέφανος. Τηλ.: 210 8004830  
(εσωτ. 114 ή 121), fax: 210 6218202,  
e-mail: txdionysos@gmail.com,  
site: trapeza-xronou.gr

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Αιγάλεω-
Χαϊδάρι - Τηλ.: 210 5320551

➤ Τράπεζα Χρόνου Αθήνας
E-mail: athenstimebank@gmail.com

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμων  
Αγίου Δημητρίου - Αλίμου
Διεύθυνση: Ασημακοπούλου 7, Άγιος 
Δημήτριος. Τηλ.: 215 5509980 - Ε-mail:  
timebank.dad@gmail.com - Site: timeswap.gr

➤ Κοινότητα Ανταλλαγών & Αλληλεγγύης 
Ανατολικής Αττικής "ΜΠΡΕΞΙΖΑ"
Διεύθυνση: Λεωφόρος Ποσειδώνος 32,  
Νέα Μάκρη. Τηλ.: 22940 96268

➤ Τράπεζα Χρόνου Παλαιού  
Φαλήρου - Δάφνης Υμηττού
Διεύθυνση: Αλεξάνδρας 65 & Βύρωνος  
στη Δάφνη. Τηλ: 215 5508681.  
Ε-mail επικοινωνίας: p49dpftx@gmail.com

➤ Τράπεζα Χρόνου &  
Αλληλεγγύης Μοσχάτου
Διεύθυνση: Μεσοποταμίας,  
Πλάτωνος 13, Μοσχάτο

➤ Τράπεζα Εθελοντικού Χρόνου  
(Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης)
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 15, Αθήνα.  
Τηλ.: 210 6411449, 210 7786886

➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Παλλήνης
Τηλ.: 210 6604600. 
E-mail: info@diktiopallinis.gr

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμων  
Μαραθώνος-Ωρωπού-Διονύσου
Τηλ.: 210 8004830

➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Γλυφάδας
Διεύθυνση: Μυστρά 1, Γλυφάδα.  
E-mail: trapeza.xronou.glyfadas@gmail.com, 
τηλ: 210 9608973

➤ Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης-
Δημοτικό ανταλλακτήριο ρούχων  
& άλλων ειδών. Διεύθυνση: Λεωφ.  
Κύπρου 68. Τηλ.: 213 2018800

➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Περιστερίου
Διεύθυνση: Ρουσβελτ 17. Περιστέρι.  
Τηλ: 210 5771137

➤ «Ερμής» Τράπεζα χρόνου Δήμου Κηφισιάς 

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ 20, 
Κηφισιά. Τηλ: 210 8078353

➤ Τράπεζα Χρόνου Γαλατσίου
Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τηλ.: 213-2055405. E-mail.: trapezaxronou 
@galatsi.gr - www.galatsitimebank.com

➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Ανατολικής 
Αττικής (Δήμος Μαρκοπούλου-Μεσογαίας)
Διεύθυνση: Χρ. Μεθενίτη 7  
(πλησίον Δημαρχείου), Μαρκόπουλο 
Μεσογαίας. Ώρες λειτουργίας: 09:00-17:00. 
Τηλ.: 22990 20175

➤ Δίκτυο Αλληλεγγύης «Ανάσα»-Κηφισιά 
Διεύθυνση: Π. Γρηγορίου Ε΄ 20, Κηφισιά.  
Τηλ.: 210 8078353.  
E-mail: diktyoanasa2012@gmail.com

➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Εξαρχείων
Διεύθυνση: Τσαμαδού 15, Αθήνα,  
E-mail: synxronw@gmail.com

➤ Κοινωνικό Ανταλλακτήριο οικιακού 
εξοπλισμού στο Μαρούσι
Τηλ: 213 2031920 - 21

➤ Δίκτυο Αλληλέγγυας Οικονομίας  
Κορυδαλλού
E-mail: diktyovotsalo@gmail.com.  
Τηλ.: 6975 812 963

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Αγίας Βαρβάρας
Διεύθυνση: Αριστομένους 8  
(Δημαρχείο Αγ. Βαρβάρας, 2ος όροφος).  
Tηλ.: 213 2019351, e-mail: trapezaxronou.
agvk@gmail.com

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου  
Κερατσινιού-Δραπετσώνας
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου και  
Μο-ναστηριού, Κερατσίνι Δραπετσώνα.  
Τηλ.: 210 4967757, fax: 210 4944564,  
e-mail: keratsini_domes@yahoo.gr

➤ Κοινωνικό Ανταλλακτήριο  
στο Δήμο Αγ. Αναργύρων-Καματερού
Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Κάθε Τετάρτη 
10:00-14:00 - Tηλ.: 213.2039921

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Ηλιούπολης
Διεύθυνση: Ηρως Κωνσταντόπουλου 45, 
Ηλιούπολη. Τηλ.: 216 7002719,  
e-mail: trapchronou@ilioupoli.gr

➤ Τράπεζα Αλληλέγγυου Χρόνου 
Χολαργού-Παπάγου
Διεύθυνση: Μεσογείων 256

➤ Δίκτυο Αλληλέγγυας Οικονομίας 
Κορυδαλλού Βότσαλο
Διεύθυνση: Δημητρακόπουλου 23, 
Κορυδαλλός. Τηλ.: 6975812963, 
E-mail: diktyovotsalo@gmail.com.  

Site: http://votsalo.org/

➤ Τράπεζα Χρόνου - Εναλλακτικό  
Νόμισμα Ερμής
Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου Ε 20, 
Κηφισιά. Τηλ.: 210 8078353
E-mail: trapezaermis@gmail.com

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Αμαρουσίου
Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας  
και Δημητρίου Μόσχα, Μαρούσι 
E-mail: trapeza_hronou@maroussi.gr
Site: http://www.maroussi.gr/

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Μεταμόρφωσης
Διεύθυνση: Κορίνθου 21, Μεταμόρφωση 
Τηλ.: 210 2845008, e-mail: trapezaxronou-
met@hotmail.com. Site: http://trapezaxro-
noumetamorfosis.epeksa.gr/

➤ Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης  
της Φτώχειας Δήμου Γαλατσίου
Διεύθυνση: Ιπποκράτους και Αρχιμήδους 2, 
Γαλάτσι. Τηλέφωνο: 213 2055416, e-mail: 
diamesolavisi@galatsi.gr, sissitio@galatsi.gr, 
koin.farmakeio@galatsi.gr. Site: http://www.
koinoniasos.gr/

➤ Γραφείο Διαμεσολάβησης Γαλατσίου
Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους  
στο 2ο όροφο. Τηλ.: 213-2055416
Email: diamesolavisi@galatsi.gr

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Γαλατσίου
Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους  
στον 1ο όροφο. Τηλ.: 213-2055321
E-mail: koin.pantopoleio@galatsi.gr

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Γαλατσίου
Δ/νση: Γεωργίου Βάσσου 5
Τηλ.:210-2222011, 210-2143376
E-mail: koin.farmakeio@galatsi.gr

➤ Κοινωνικό Συσσίτιο Γαλατσίου
Δ/νση: Γεωργίου Βάσσου 5
Τηλ.: 210-2222011, 210-2143376
E-mail.: syssitio@galatsi.gr

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Ιλίου
Διεύθυνση: Κάλχου 64 & Ικάρου 28, Ίλιον
Τηλ: 210 2612673, e-mail: trapezaxronou.
ilion@gmail.com. Site: http://www.txilion.gr

➤ Τράπεζα Χρόνου - Εναλλακτικό  
Νόμισμα Δήμου Αχαρνών
Διεύθυνση: Θεσσαλίας 60, Φυλή
Τηλ.: 210 2406732, e-mail: timebankacha-
rnes@gmail.com. Site: http://www.nostos.
org.gr/tbacharnes/Register.aspx

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Ασπροπύργου
Διεύθυνση: Αγίας Μαρίνας και  
Σαλαμίνος, Ασπρόπυργος
Τηλ.: 213 2006504, e-mail: info@depeka.gr 

➤ Ανταλλακτήριο υλικών αγαθών  
στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδας
Η «μονάδα» αυτή βρίσκεται στην Αρτέμιδα,  
στο χώρο της Παιδικής Χαράς, στην αρχή  
της Λεωφ. Αρτέμιδος και λειτουργεί κάθε 
Τετάρτη (18:30-21:30) και κάθε Σάββατο  
& Κυριακή (10:30-13:00).

➤ Δήμος Αγίας Παρασκευής -  
Κοινωνικό ανταλλακτήριο ρούχων
Στεγάζεται στο κτίριο των Δημοτικών 
Ιατρείων, επί της οδού Χειμάρας 22. Ημέρες 
και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη και 
Παρασκευή, από τις 10.00 π.μ. έως τις 12.00 
π.μ. Πληροφορίες: Τηλ. 213 2004 578.

➤ Τράπεζα Χρόνου Κορδελιού - Ευόσμου
Διεύθυνση: Πυθαγόρα 6-8 και Μαβίλη, 
Κορδελιό Εύοσμος. Τηλ., fax: 2310 558505,  
e-mail: trapezaxronouke@gmail.com

➤ Κοινωνικό Ανταλλακτήριο  
από το Δήμο Μήλου
Το ανταλλακτήριο λειτουργεί κάθε Δευτέρα  
και Τετάρτη κατά τις ώρες 17:00-19:00  
στο χώρο του Γηροκομείου.

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών  
& Αλληλεγγύης Πιερίας
Επικοινωνία: Κωνσταντία Σαμαρά,  
τηλ:6932 651183, email: dinasamara66@
hotmail.gr, Αναστασία Τσορμπατζίδου,  
e-mail: atsormpatzi@gmail.com

➤ Τράπεζα Χρόνου Σερρών
Διεύθυνση: Τσαλοπούλου 13Α, Σέρρες.  
Τηλ.: 23210 63559

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης 
Τρικάλων AΝΤΟΙ
Διεύθυνση: Κεντρική Πλατεία Ηρώων  
Πολυ-τεχνείου, Τρίκαλα.
E-mail: antallaswtrikala@gmail.com

➤ Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
Ν. Πέλλας
Τηλ.: 23813 51310

➤ Ομάδα Αλληλεγγύης Βέροιας
Διεύθυνση: Λεωφόρος Ανοίξεως, Βέροια 
E-mail: solidarityver@yahoo.gr

➤ Ενεργοί Πολίτες Λάρισας ΕΝ.ΠΟ.Λ
Διεύθυνση: Σκεπαστή Αγορά Nεάπολης,  
Λάρισα. E-mail: info@energw.gr

➤ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης 
Νέων Άρσις-Λάρισα
Διεύθυνση: Σκουφά 27, Λάρισα. Τηλ./Fax:  
210 8259880. E-mail: arsisathina@gmail.com

➤ Ομάδα Αλληλεγγύης Αλιβερίου
Διεύθυνση: Μπάκουλη 10, Κύμη Αλιβέρι 

Σε καιρούς κρίσης -οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής- σε καιρούς επίθεσης σε 
δικαιώματα και κατακτήσεις, στη ζωή μας την ίδια, η αλληλεγγύη είναι προϋπόθεση 
επιβίωσης. Η εφημερίδα Skywalker κατανοώντας τη μεγάλη ανάγκη που υπάρχει 

στην κοινωνία, θεωρεί ότι είναι πιο επιτακτικό όσο ποτέ να μην είναι κανείς μόνος του 
στην κρίση. Τράπεζες χρόνου, κοινωνικά ιατρεία, κοινωνικά φροντιστήρια, κοινωνικά 
φαρμακεία είναι μόνο μερικές από τις καινούριες δομές κοινωνικής υποστήριξης που έχουν 
δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια σε όλη την Ελλάδα. Η λογική της λειτουργίας τους είναι 
απλή. Η δημιουργία ανθρώπινων σχέσεων βασισμένες στη συνεργασία, την εμπιστοσύνη 
και την υποστήριξη. Αυτές οι 3 έννοιες είναι ο βασικός πυρήνας της δημιουργίας των δομών 
αλληλεγγύης, της ανταλλαγής υπηρεσιών και προϊόντων. Μόνο έτσι, με αυτούς τους όρους, 
θα ανοίξει μια ρωγμή στο σημερινό αδιέξοδο για να διαμορφωθούν οι ζωές μας με όρους 
ισοτιμίας, ισονομίας και ισότητας. Καλλιέργεια της αλληλεγγύης, της δημιουργικότητας 
και της υποστήριξης υλικής και ηθικής μεταξύ των μελών της κοινωνίας μας. 

Σε πολλούς δήμους της χώρας λειτουργούν κοινωνικά ιατρεία, κοινωνικά παντο-
πωλεία, κοινωνικά φαρμακεία, δομές στήριξης και αλληλεγγύης και προσφέρουν μια 
ελάχιστη ανακούφιση σε συμπολίτες μας που βιώνουν πιο έντονα τα αποτελέσματα 
της οικονομικής κρίσης. Η πολιτεία από την πλευρά της οφείλει να αγκαλιάσει αυτά τα 
δίκτυα αλληλεγγύης και να τα στηρίξει μέσα από τις δομές του κράτους προσφέροντας 
όπου χρειάζεται εκπαίδευση και υποδομές που θα διευκολύνουν την όλη προσπάθεια. 
Οι δομές αλληλεγγύης είναι εκ των ουκ άνευ συστατικά μιας καλύτερης, πιο ανθρώπινης 
ζωής σήμερα. Το ζητούμενο είναι αυτές οι δομές να στηρίξουν έμπρακτα όποιον έχει 
πραγματική ανάγκη, να βοηθήσουν όλους αυτούς που αντιμετωπίζουν προβλήματα 
να σταθούν στα πόδια τους. Από τη μεριά μας επιχειρούμε να διαμορφώσουμε έναν 
κατάλογο με τις πιο ενεργές δομές αλληλεγγύης που έχουν ως κίνητρο την εξυπηρέτηση 
των αναγκών της κοινωνίας. 
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Τηλ.: 6947 124178, 6974 353581.  
E-mail: omada_allileggyis_aliveriou@ 
windowslive.com ανοιχτά κάθε Σάββατο 
10:00 π.μ.-13:00 μ.μ.

➤ Ομάδα Έμπρακτης Αλληλεγγύης 
Χαλκίδας «Όλοι Μαζί»
Τηλ.: 6973 361817 και 6973 605729
E-mail: omada.oloimazi@gmail.com

➤ Δίκτυο Αντίστασης και Αλληλεγγύης 
Χαλκίδας
Διεύθυνση: Λεωφόρος Χαϊνά 9, Χαλκίδα 

➤ Δίκτυο Αλληλεγγύης και αχρήματης 
ανταλλακτικής οικονομίας Τοπικό 
Εναλλακτικό Νόμισμα Τ.Ε.Μ Φθιώτιδας 
Περιοχή: Λαμία. E-mail: info@tem-fthiotidas.gr

➤ Δίκτυο Αχαϊκής Αλληλέγγυας 
Οικονομίας ΣΤΑΚΡΑΕΛΙ-Πάτρα
Διεύθυνση: Ιωάννου Βλάχου 19, Πάτρα. 
Ε-mail: info@stakraeli.gr.  
Τηλ. επικοινωνίας: 6945 031965

➤ Δίκτυο Αλληλεγγύης Πάτρας  
«Κανένας Μόνο»
Διεύθυνση: Πλατεία Γεωργίου Α 2-14, Πάτρα 
E-mail: kanenasmonospatras@gmail.com

➤ Τράπεζα Xρόνου Κορίνθου 
Περιοχή: Σινά, Κόρινθος 
E-mail: contact@txkorinthou.gr

➤ Κοινωνικό Δίκτυο Αλληλεγγύης Λακωνίας
Διεύθυνση: Bρασίδου 140,  
(νεοκλασσικό Τσιριγώτη), Σπάρτη 
E-mail: social_net_lak@yahoo.gr.  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6945 389714,  
6938 030566

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης 
Κέρκυρας - Tοπικό Εναλλακτικό Νόμισμα, 
Τ.Ε.Μ Κέρκυρας "Μπουτσούνι"
Περιοχή: Κέρκυρα. Τηλ: 6948 570549, e-mail: 
info@mpoutsouni.gr, register@mpoutsouni.gr 

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Κω 
"ΚΥΚΛΟΣ" - Εναλλακτικό Νόμισμα «Μαϊδί». 
Περιοχή: 25ης Μαρτίου, Κως. E-mail:  
antalaktikiko@gmail.com, info@kyklos-kos.gr 

➤ Συριανό Δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών 
και προϊόντων - Συριανό Aνταλλακτικό 
Νόμισμα (Σ.Α.Νο) 
E-mail: sanosyros@yahoo.gr

➤ Εναλλακτική Κοινότητα Πελίτι  
Νοτίου Αιγαίου, Ομάδα Μήλου 
E-mail: milos@peliti.gr. Τηλ.: 6972 881172, 
22870 28144

➤ Κουρσέβα - Δίκτυο Αλληλεγγύης 
και Ανταλλακτικής Οικονομίας Πάρου 
Αντιπάρου - Παριανό Ανταλλακτικό 
Νόμισμα Κουρσέβα 
E-mail: info@kourseva.gr.  
Τηλ: Νίκος 6936 842488 (πρωί),  
Κώστας 6997 116894 (απόγευμα)

➤ Ομάδα Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης 
Άμπελος-Μυτιλήνη
Περιοχή: Λέσβος. Τηλ. 22520 91067.  
E-mail: ampeliko@yahoo.gr

➤ Ομάδα Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης  
του Ιερού Ναού Π. Ταξιαρχών
Περιοχή: Καγιάνι. Τηλ.: 22510 61418  
και 6938 090958

➤ Τοπικό Δίκτυο Ανταλλαγών Λασιθίου 
Τοπικό Εναλλακτικό Νόμισμα Καερέτι
Διεύθυνση: Νικηφόρου Φωκά 38, Άγιος 
Νικόλαος. E-mail: kaereti.info@gmail.com
Τηλ.: 28420 80036.

➤ Στέκι Πολιτιστικών Ομάδων Ρεθύμνου
Διεύθυνση: Νικηφόρου Φωκά 82,  
Μακρύ Στενό/Παλιά Πόλη, Ρέθυμνο 
E-mail: politistikes.rethymnou@gmail.com

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών Χανίων,  
Τοπικό Εναλακτικό Νόμισμα -  
Χανιώτικη Εναλλακτική Μονάδα 
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Χανιά 

E-mail: diktyoxanion@gmail.com,  
τηλ 6980 615985

➤ Εναλλακτικό Δίκτυο Συναλλαγών  
και Αλληλεγγύης Ιωαννίνων Τ.Ε.Μ -  
Τοπικό Εναλλακτικό Νόμισμα 
Διεύθυνση: Τοσίτσα 16, Ιωάννινα

➤ Εναλλακτική Κοινότητα Πελίτι Ηπείρου, 
Ομάδα Ιωαννίνων 
E-mail: ioannina@peliti.gr, τηλ: 26510 07490

➤ Δημοτικό Κατάστημα Αλληλεγγύης 
Δήμου Ιωαννίνων
Διεύθυνση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 11 
(εντός ΚΕ.ΠΑ.ΒΙ), Ιωάννινα.  
Τηλ.: 26510 23227, fax: 26510 23227,  
e-mail: polikatastima@okpapa.gr.  
Ώρες Λειτουργίας: 10:00-13:00

➤ Μπαχτσές-Ιωάννινα
Διεύθυνση: Ναπολέων Ζέρβα 28-30, Ιωάννινα. 
E-mail: baxtsesgiannena@gmail.com

➤ Δίκτυο Αλληλεγγύης Άρτας
Τηλ: 2681 363512, 2681 363515,  
2681 363500, 2681363501

➤ Υποστηρικτικό Δίκτυο Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης Υ.Δι.Κ.Α., Δράμα
Διεύθυνση: Αγίας Σοφίας 3, Δράμα 
και Ερ. Σταυρού 11 Δράμα. Τηλ: 25210 
21014, e-mail: contact@ydika.gr

➤ Ομάδα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ξάνθης
Διεύθυνση: Καραολή 83, Ξάνθη. Τηλ:  
6980 776588, e-mail: xanthiall@hotmail.com 

➤ Δίκτυο Αλληλέγγυας Οικονομίας Σπορείο
Διεύθυνση: Γράμμου 40, Καστοριά 

➤ Κανένας Μόνος - Κίνηση Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Καστοριάς
Διεύθυνση: Μητροπόλεως 84, Καστοριά 
Τηλ. 6942 555452, 6945 410714,  
e-mail: kanenasmonos@yahoo.gr

➤ Ινστιτούτο Περιφεριακής Ανάπτυξης 
Δυτικής Μακεδονίας ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
Διεύθυνση: Ηροδότου 9, Κοζάνη 
Τηλ: 24610 26622, fax: 24610 26625,  
e-mail: info@ipadm.gr

➤ Εναλλακτική Κοινότητα Πελίτι Δυτικής 
Μακεδονίας, Ομάδα Κοζάνης 
Συντονισμός: Νίκος Λόφτσαλης και Γρηγόρης 
Τσουφουλίδης. E-mail: kozani@peliti.gr

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης - 
Εναλλακτικό Νόμισμα Θερμαϊκού «ΘΕΡΜΟ»
E-mail: anexartitiprotovoulia@gmail.com 
Τηλ.: 6948 482008 και 6973 556231

➤ Δίκτυο Ανταλλαγής Υπηρεσιών και 
Προϊόντων Θεσσαλονίκης - Τοπικό 
Εναλλακτικό Νόμισμα Καλαμαριάς ΚΟΙ.ΝΟ
Διεύθυνση: Βρυούλων 45, Καλαμαριά 
E-mail: info@koino.com.gr. Τηλ.: 23140 21362

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών και 
Αλληλεγγύης Καρδίτσας
Τηλ.: 24410 21000

➤ Τράπεζα Χρόνου Κατοίκων  
Δήμου Παύλου Μελά
Διεύθυνση: Λήμνου 2 & Καζαντζίδη, 
Νικόπολη. Τηλ: 2310 020188.  
E-mail: trapezaxronoupm@gmail.com

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών και  
Αλληλεγγύης Μαγνησίας
Διεύθυνση: Κοραή 90, Βόλος. E-mail:  
info@tem-magnisia.gr, τηλ: 24210 38317

➤ Εναλλακτική Μονάδα Ροδόπης
Διεύθυνση: Αίνου 4, Κομοτηνή.  
Τηλ.: 25310 21727, e-mail: info@emro.gr 

➤ Τράπεζα Ελεύθερου Χρόνου - Δίκτυο 
Ανταλλαγής Υπηρεσιών (Δήμος Λαμίας)
Διεύθυνση: Κραββαρίτη 3. Τηλ: 22310 38284

➤ Δίκτυο τοπικών ανταλλαγών  
Ηρακλείου Κρήτης
Διεύθυνση: Στράβωνος 22, Ηράκλειο.  
Τηλ.: 2810 247502

➤ Τράπεζα Χρόνου στο Δήμο Ηρακλείου 
Κρήτης
Διεύθυνση: Μικράς Ασίας, Ηράκλειο Κρήτης. 
Τηλ.: 2810 344094

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Λαρισαίων
Διεύθυνση: Παλαιολόγου 19, Λάρισα.  
Τηλ.: 2410 232978

➤ Δικτυακό Χαριστικό - Ανταλλακτικό  
Παζάρι "Ηλιοχώρος"- Γαλαξίδι
Γαλαξίδι. E-mail: iliohoros@iliohoros.gr 

➤ Εναλλακτική κοινότητα "Πελίτι"- Δράμα
Διεύθυνση: Μεσοχώρι, Δράμα (Παρανέστι).  
Τηλ.: 25240 22059

➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Καβάλας (Στηρίζω) 
Διεύθυνση: Ομονοίας 117 (Β' όροφος), 
Καβάλα. Τηλ.: 2510 831388,  
E-mail: trapezastirizo@gmail.com

➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Νεάπολης 
Συκεών
Διεύθυνση: Καραβαγγέλη 1, Συκιές, 
Θεσσαλονίκη. E-mail: trapezaxronou@ 
ergani.gr. Τηλ.: 2310 621166

➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Χαλκίδας
Διεύθυνση: Μ. Φριζή 10, Εργατικό Κέντρο 
Χαλκίδας. Τηλ: 22210 62965, e-mail: trapeza.
xronou@0932.syzefxis.gov.gr

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών Μεσσηνίας «Ελιά»
Περιοχή: Καλαμάτα, e-mail: info@diktioelia.gr

➤ Δίκτυο Ανταλλαγής Αγαθών & Υπηρεσιών 
Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά 
Διεύθυνση: Σάντας 7, Καλαμαριά

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης 
Λέσβου «ήλεκτρο», Μυτιλήνη,  
e-mail: ilektromitilini@gmail.com

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών και  
Αλληλεγγύης Ευβοίας
Περιοχή: Χαλκίδα. E-mail: rumel@hol.gr

➤ Δίκτυο Έμπρακτης Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Ανταλλακτικής 
Οικονομίας Νάξου
Θα μας βρείτε στο χώρο που στεγάζει  
την ΚΛΙΜΑΚΑ (οδός Δανακού, δίπλα  
στο ζαχαροπλαστείο του Μεσολογγίτη,  
Χώρα Νάξου) τον οποίο, μάλιστα, μας 
παραχωρεί, στο πλαίσιο του κοινωνικού 
έργου που προσφέρει. Εκεί, έχουμε  
τη δυνατότητα να συναντηθούμε,  
να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε ιδέες 
αλλά και πράγματα ή υπηρεσίες.  
Ανοιχτά κάθε Παρασκευή 18:00-21:00. 
Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας 
στα τηλ. 6932762809 και 6944838832, 
στέλνοντας e-mail στο  
partoalliosnaxos@gmail.com

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Πατρέων
Διεύθυνση: Μέγαρο Λόγου & Τέχνης,  
Πλατεία Γεωργίου, Πάτρα.  
Τηλ.: 2610 224548

➤ Ανταλλακτικό Δίκτυο Καλύμνου
E-mail: eleflourianou@yahoo.gr

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών Προϊόντων  
και Υπηρεσιών Ρεθύμνου
E-mail: info@rodia-reth.gr

➤ Τράπεζα Χρόνου Αγρινίου
Διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 81.  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 26410 29227

➤ Δίκτυο Ανταλλαγής προϊόντων  
και υπηρεσιών Αργολίδας (ΔΙ.ΑΝ.Α)
Για όλο το νομό Αργολίδας.  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 27520 93030 
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Μπες στο 
www.walker.gr

και δημοσίευσε δωρεάν 
την αγγελία σου για 
προσφορά εργασίας 

ή υπηρεσιών. Δώσε σε 
όσους ενδιαφέρονται

την ευκαιρία να 
σε βρουν.






