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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
Γενική διευθύντρια: Ελευθερία Βενιζέλου

Αρχισυντάκτρια: Άννα Βενιέρη 
Εμπορικός διευθυντής: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

Διευθυντής πωλήσεων: Ιωάννης Σοϊλεμές 
Διευθύντρια εξυπηρέτησης πελατών: Ελένη Κούτσικου 

Υπεύθυνη αγγελιών: Μάγδα Ζουπαντή  
Υποδοχή αγγελιών: Ηλέκτρα Γιαννουλίδου

Υπεύθυνη διαφημίσεων: Κέλλυ Μπαντή
Διευθυντής ανάπτυξης & χορηγιών: Διονύσης Δρογγίτης

 Υπεύθυνη χορηγιών: Μαρία Παπαδάκη
Υπεύθυνος έρευνας & ανάπτυξης: Στράτος Πάττας

Υπεύθυνη περιεχομένου: Ιωάννα Παπαγγελή
Διαδικτυακή έρευνα: Γεωργία Κωνσταντίνου,  

Έλενα Κεντάρχου, Τάνια Καρατζή
Υπεύθυνη επικοινωνίας περιφέρειας: Αλεξάνδρα Φουκίδου

Διευθύντρια δημιουργικού: Γεωργία Κούσκουρη
Υπεύθυνη δημιουργικού: Φερενίκη Κουτσούμπα

Ατελιέ: Ράνια-Κλειώ Κουρή
Δημοσιογραφική τεκμηρίωση: Αποστόλης Ζαβιτσάνος

Διευθύντρια σύνταξης: Βάσω Καδά
Επιμέλεια κειμένων: Σοφία Διαμάντη

Επιμέλεια δομής: Ειρήνη Μήτση, Ιουλιάννα Μουσουράκου
Διευθύντρια διαδικτυακού μάρκετινγκ: Ελισάβετ Καλαρούτη 

Διευθύντρια μάρκετινγκ εκδηλώσεων: Μαίρη Κατσαπρίνη
Υπεύθυνη social media: Αθανασία Τσουκαλά

Οικονομικός διευθυντής: Νεκτάριος Κολλάρος 
Υπεύθυνη λογιστηρίου: Όλγα Κουρντήδου 

Διευθύντρια διεκπεραίωσης: Κορνέλια Καραγιαννίδου
Υπεύθυνη διεκπεραίωσης: Γωγώ Δίγκα
Στέλεχος διεκπεραίωσης: Μαρία Γκούνη

Ομάδα πληροφορικής: Ιάκωβος Ρεμούνδος, Χρήστος Τσιαβός
Τεχνική υποστήριξη: Κώστας Τσουράκης

Υποστήριξη ιστότοπου: Human Factor Μ.Ε.Π.Ε.
Διανομή: Fast Messengers Ε.Π.Ε.

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

Εκτύπωση: Iris Εκτυπώσης Α.Ε.Β.Ε.

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, 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, 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-Υμηττός 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
•  Ηλιούπολη, Δημαρχείο  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
•  Ηλιούπολη, Ιατρείο Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης
• 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 - 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, Α.Π.Θ. Γραφείο Διασύνδεσης
•  Θεσσαλονίκη, Δημαρχείο  

Κορδελιού-Ευόσμου
•  Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ. Κυλικείο Σχολής 

Καλών Τεχνών-Θεάτρου
•  Θεσσαλονίκη, Κυλικείο Παιδαγωγικού 

Α.Π.Θ.
•  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
•  Θεσσαλονίκη, Πολυχώρος Μύλος
•  Θεσσαλονίκη, ΙΕΚ Ακμή
•  Θεσσαλονίκη, Διεθνές Πανεπιστήμιο
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, 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
•  Μυτιλήνη, Δομή Απασχόλησης και 

Σταδιοδρομίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
•  Νάξος, Δημαρχείο
•  Νάουσα, Δημαρχείο
•  Ναύπακτος, Παπαχαραλάμπειος  

Δημοτική Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Ομβριακή Δημοτική Ενότητα Ξηνιάδος, 

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

Βιβλιοπωλείο, Πανεπιστημιούπολη Πάτρας
•  Πάτρα, Βιβλιοθήκη & Κέντρο 

Πληροφόρησης Ε.Α.Π.
•  Πάτρα, Γραφείο Διασύνδεσης ΕΑΠ
•  Πάτρα, Γραφείο Διασύνδεσης 

Πανεπιστημίου Πατρών
•  Πάτρα, Δημαρχείο
•  Πάτρα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Πρέβεζα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ρόδος, Δημαρχείο
•  Σαμοθράκη, Δημαρχείο
•  Σάμος, Δημαρχείο
•  Σάμος, ΚΕΠ
•  Σέρρες, Δημαρχείο
•  Σέρρες, ΚΕΚ Εύβουλος
•  Σκόπελος, Δημαρχείο
•  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

• 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

Κάθε Πέμπτη - Σημεία διανομής 
εφημερίδας στη Θεσσαλονίκη

• ΟΑΕΔ, Τούμπα: Παπαναστασίου 50

• Αριστοτέλους & Τσιμισκή

• Καμάρα

Αιγίου

Άρτας

Αγρινίου

Αιτωλοακαρνανίας

Συνεργασίες - Ένθετα

Κοζάνης

Η τελευταία έκδοση πριν τις γιορτές  
των Χριστουγέννων είναι  
στις 15/12. Θα είμαστε ξανά 
κοντά σας στις 19/01.
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εργασια

Συνεπεία της υφιστάμενης σημερινής οικο-
νομικής κρίσης, συναντάμε πλέον ολοένα 
και πιο συχνά και πιο έντονα το φαινόμενο 

της μερικής απασχόλησης των εργαζομένων 
στον ιδιωτικό τομέα. Πολλές επιχειρήσεις-εται-
ρείες, στην προσπάθεια αφενός να καλύψουν 
τις επιχειρησιακές τους ανάγκες, αφετέρου να 
μειώσουν κατά το δυνατόν περισσότερο το ερ-
γασιακό κόστος, προβαίνουν στην κατάρτιση 
συμβάσεων εργασίας μερικής απασχόλησης, 
ήτοι σε συμβάσεις εργασίας που ο εργαζόμε-
νος απασχολείται στην εταιρεία λιγότερες ώρες 
–σε σχέση με το νόμιμο ωράριο των 8 ωρών 
ημερησίως- ανά ημέρα και βεβαίως λαμβάνει 
αντίστοιχα μειωμένες αποδοχές. Συνήθως οι 
ώρες απασχόλησης ημερησίως κυμαίνονται 
μεταξύ δύο και τεσσάρων. 

Ποια είναι όμως τα δικαιώματα των εργαζομέ-
νων μερικής απασχόλησης σε σχέση –σύγκριση 
με τους εργαζόμενους σε καθεστώς πλήρους 
απασχόλησης;

Αναφερόμαστε κατωτέρω στις βασικές ρυθμίσεις 
της συμβάσεως εργασίας μερικής απασχόλησης. 
Ειδικότερα:
• Κατάρτιση σύμβασης εργασίας μερικής απα-
σχόλησης:

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται έγγραφη 
σύμβαση εργασίας, η οποία θα καθορίζει τους 
βασικούς όρους της εργασιακής σχέσης, κα-
θώς και αντίστοιχη αναγγελία στο Σ.Ε.Π.Ε. Σε 
περίπτωση δε μετατροπής συμβάσεως εργα-
σίας από καθεστώς πλήρους απασχόλησης 
σε καθεστώς μερικής απασχόλησης απαιτείται 
υποχρεωτικά η συναίνεση του εργαζομένου-
δεν μπορεί δηλαδή να επιβληθεί μονομερώς 
από τον εργοδότη. 

• Καθορισμός αποδοχών: 
Οι αποδοχές των εργαζομένων μερικής απα-

σχόλησης υπολογίζονται όπως οι αποδοχές 
των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που 
εργάζονται στην ίδια επιχείρηση και εκτελούν 
ίδια ή παρόμοια καθήκοντα, και αντιστοιχούν 
στις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης. 

Οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης δια-
τηρούν την αξίωση καταβολής προσαυξήσεως 
της αμοιβής τους σε περίπτωση εργασίας την 
Κυριακή, αργία ή την νύχτα, καθώς και επιπλέον 
αμοιβής σε περίπτωση παροχής επιπρόσθετης 
εργασίας. Δικαιούνται επίσης κανονικά τα εκ 

του νόμου προβλεπόμενα επιδόματα (δώρο 
Χριστουγέννων, Πάσχα, επίδομα αδείας, κτλ). 
Ειδικότερα ως προς το επίδομα αδείας, θα πρέ-
πει να επισημάνουμε, ότι αυτό δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα 13 ημερομίσθια ανά μήνα ή το ½ 
του μισθού ανάλογα με τον τρόπο καταβολής 
των αποδοχών. 
• Ωράριο:

Κατά νόμο σε περίπτωση μερικής απασχόλη-
σης το ωράριο των εργαζομένων θα πρέπει να 
είναι συνεχές και όχι διακεκομμένο, να παρέχε-
ται δηλαδή άπαξ ημερησίως, πλην ελαχίστων 
εξαιρέσεων, όπως ενδεικτικά για οδηγούς μετα-

φοράς μαθητών σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και 
βρεφονηπιακούς σταθμούς και τους συνοδούς 
τους, καθηγητές ιδιωτικών εκπαιδευτήριων και 
φροντιστηρίων ξένων γλωσσών. 
• Άδειες: 

Οι εργαζόμενοι με καθεστώς μερικής απα-
σχόλησης δικαιούνται να λάβουν το σύνολο 
των αδειών που λαμβάνουν και οι εργαζόμενοι 
πλήρους απασχόλησης. Ειδικότερα και σε σχέση 
με την ετήσια άδεια, αναφέρουμε ότι δικαιού-
νται δύο ημέρες άδειας για κάθε είκοσι πέντε 
εργάσιμες ημέρες. 
• Κοινωνική ασφάλιση:

Στην ασφάλιση του μερικώς απασχολούμενου 
εργαζόμενου, αναγνωρίζονται όλες οι ημέρες 
εργασίας που πραγματοποιεί σε κάθε μισθο-
λογική περίοδο, εφαρμοζόμενων αναλογικώς 
των διατάξεων για την ασφάλιση εργαζομένων 
πλήρους απασχόλησης. 

Για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών ημε-
ρών διαιρείται το συνολικό ποσό των μηνιαίων 
αποδοχών με το μικρότερο τεκμαρτό εκ του 
νόμου ημερομίσθιο. 
• Καταγγελία συμβάσεως εργασίας:

Και στην περίπτωση καταγγελίας συμβάσεως 
εργασίας μερικής απασχόλησης οι εργαζόμενοι 
δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση απόλυσης 
σύμφωνα με τις ισχύουσες εργατικές διατάξεις 
και εφόσον η εργασιακή σχέση έχει διαρκέ-
σει περισσότερο από 2 μήνες. Βάση για τον 
υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης θε-
ωρούνται οι τακτικές αποδοχές που λαμβάνει 
ο εργαζόμενος κατά τον μήνα της καταγγελίας 
της σύμβασης. 

Λάμπρος Θ. Κυπριώτης 
Γ. Μούργελας & Συνεργάτες-Εταιρεία Δικηγόρων

Η ψηφιακή εποχή άλλαξε δραματικά τα δεδομένα υπέρ 
της εικόνας με αποτέλεσμα την υποβολή σε αυτήν. Μιας 
εικόνας που κινείται και κάνει θαυμαστά πράγματα ενώ 

δεν «αναπνέει». Το σώμα υποφέρει όταν η προσοχή του νου 
ταυτίζεται για μεγάλα χρονικά διαστήματα μόνο με την εικόνα. 
Η επαφή του νου με την παρουσία της αναπνοής μπορεί να μας 
επαναφέρει στο παρόν, και να δώσει ξανά στο σώμα το αίσθημα 
της ασφάλειας. Ο νους και το σώμα είναι αλληλένδετα. Το ένα 
καθρεφτίζεται μέσα στο άλλο, εάν ο νους είναι ήρεμος και το 
σώμα είναι χαλαρό.

Η ανάγκη για εργασία και η διατήρησή της αλλά και η απώλειά 
της μπορούν να γίνουν αιτίες μεγάλης σωματικής και ψυχικής 
έντασης. Το επαγγελματικό stress λόγω κρίσης έχει χτυπήσει 
κόκκινο, με αποτέλεσμα όλο και συχνότερα οι εργασιακές ανα-
σφάλειες να μεταφέρονται στο σπίτι. 

Κάποιες φορές ανακαλύπτουμε ότι ο λόγος που στρεσαριζόμαστε 
δεν είναι σοβαρός ή τουλάχιστον όσο φαίνεται, άλλες φορές η 
χρονική στιγμή που βιώνουμε ένα φόβο ή μια ανασφάλεια δεν 
έχει καμία σχέση με το παρόν. Παρ' όλα αυτά οι ψυχοσωματικοί 
μηχανισμοί άμυνας του οργανισμού διεγείρονται με ένταση, ενώ 
το πρόβλημα δεν είναι υπαρκτό. 

Σύγχρονες επιστήμες όπως η νευροφυσιολογία (Boucsein) 
μπορούν και καταγράφουν με ακρίβεια το stress που βιώνουμε 
στην καθημερινότητα, διαχωρίζοντας το φυσιολογικό στρες που 
προκαλείται από οποιαδήποτε αλλαγή από το γνωστικό στρες 
που δημιουργούμε μόνοι μας βάσει των αντιλήψεών μας για το 
πως πρέπει να είναι τα πράγματα. Αυτό που κυρίως μας απα-
σχολεί και μας δημιουργεί μεγάλη ένταση είναι ο τρόπος που 
αντιλαμβανόμαστε την πρόθεση σε σχέση με τη ψυχολογία του 
βάθους (Φρόυντ). Όλοι επιθυμούμε η εργασία μας να συμπέσει 
με την αληθινή πρόθεση και η πράξη με τη ζωή μας.

Η ιστορία της yoga: Η yoga είναι μια επιστήμη χιλιάδων 
ετών με καταγωγή από την Ινδία. Είναι το αρχαιότερο σύστημα 
προσωπικής ανάπτυξης στον κόσμο. Παρά την ινδική καταγωγή 
της είναι ένας αρχέγονος διάλογος μεταξύ νου και σώματος με 
σκοπό την μεταξύ τους ισορροπία, και αυτό αναγνωρίζεται από 
όλους τους ασκούμενους στον πλανήτη. Δεν είναι γυμναστική 
αλλά άσκηση της συνείδησης. Είναι ένας συνδυασμός στάσε-
ων και αναπνοής. Η αναπνοή είναι το κλειδί. Ο στόχος είναι η 
ισορροπία του νευρικού συστήματος ενώ ασκούνται το μυικό 

σύστημα και οι αρθρώσεις. Εδώ βρίσκονται οι ρίζες της ψυχο-
φυσιολογίας όπου κάθε αλλαγή κατεύθυνσης δημιουργεί μια 
αντίστοιχη κίνηση που μας επηρεάζει ψυχοσωματικά. 

Ο παιδαγωγικός της χαρακτήρας με σεβασμό στα προσωπικά 
όρια καλλιεργεί την επιδεξιότητα στην πράξη και αναπτύσσει την 
ιδιοδεκτικότητα. Με αποτέλεσμα ο ασκούμενος να έχει και πέρα 
από τη διάρκεια ενός μαθήματος, φυσιολογικά οφέλη όπως 
χαλάρωση, εγρήγορση, αντοχή και ανθεκτικότητα σε συνθήκες 
έντονου ανταγωνιστικού εργασιακού στρες και όχι μόνο.

Yoga και εργασία: Οι σύγχρονες εργασιακές απαιτήσεις μας 
υπενθυμίζουν ότι για τον έλεγχο του stress δεν αρκεί μόνο η 
εντατική και επαναλαμβανόμενη άσκηση, στο χώρο εκτόνωσης 
ενός γυμναστηρίου, αντιγράφοντtας κατά κάποιο τρόπο τις συνθή-
κες καταπόνησης του χώρου εργασίας. Ο οργανισμός χρειάζεται 
κάποιες προνομιακές στιγμές ηρεμίας και τίμιου εσωτερικού 
διαλόγου για να μπορέσει να επαναφορτίσει τις ενεργειακές 
του μπαταρίες, να αυτορυθμιστεί και να γίνει ξανά ανθεκτικός 
στις απαιτητικές συνθήκες εργασίας. Μαθαίνοντας έτσι να κάνει 
απαραίτητη οικονομία στο ξόδεμα της ενέργειας, να μειώνει τις 
ανάγκες και όχι να τις αυξάνει την εποχή της κρίσης. Δεν είναι 
τυχαίο ότι παγκόσμιοι αθλητές αλλά και στελέχη μεγάλων 
επιχειρήσεων με υψηλές απαιτήσεις και στόχους στην ποιότητα 

της προετοιμασίας τους στη Δύση και στην Ανατολή ασκούνται 
τακτικά στη yoga. Πρέπει να χειριστούν το εντατικό stress της 
καθημερινής καταπόνησης από την σωματική και ψυχολογική 
πίεση η οποία μπορεί να φτάσει τα σωματικά όρια σε χαοτικά 
επίπεδα νευρικής και ορμονικής κατάρρευσης.

Τα οφέλη της yoga
Ο σημερινός άνθρωπος των μεγαλουπόλεων χρειάζεται επι-

λεκτικά διαλλείματα ηρεμίας. Η τακτική εξάσκηση στη yoga του 
προσφέρει:
• Νευρική ισορροπία
• Καλύτερη οξυγόνωση του εγκεφάλου
• Δυνάμωση του σκελετού χωρίς καταπόνηση 
• Καλή λειτουργία των αρθρώσεων με ήπιο και αποτελεσματικό 
τρόπο έως τη μεγάλη ηλικία
• Αυτονομία στις επιλογές του
• Όρεξη για μάθηση 
• Ευχαρίστηση για να αναπνέει
• Ανάπτυξη των δεξιοτήτων 
• Φυσική ζωντάνια
• Όλοι μπορούν να ασκηθούν στη yoga

Πάνος Δερβίσης- 
Διπλωματούχος Δάσκαλος Yoga-Μέλος HYA, IYF

Δικαιώματα εργαζομένων μερικής απασχόλησης

Ο ρόλος της yoga στη διαχείριση του εργασιακού stress
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επιχειρηματικοτητα

Τα τελευταία χρόνια, δύο από τις πολλές «μοδάτες» λέξεις που 
χρησιμοποιούνται κατά κόρον (όπως και το project) χωρίς όμως 
πολλές φορές να γνωρίζουν αυτοί που την χρησιμοποιούν τι ακρι-
βώς εννοούν, είναι το «brand» και το «branding». Ας πάμε όμως 
πρώτα να ορίσουμε τις λέξεις «brand» & «branding» σύμφωνα 
με ό,τι ισχύει σε παγκόσμιο επίπεδο και με βάση τα επιστημονικά 
δεδομένα που υφίστανται.

Branding & Brand
Ο αμερικάνικος σύνδεσμος μάρκετινγκ (american marketing 

association) ορίζει το “brand” ως εξής: ένα όνομα, ένας όρος, ένα 
σχέδιο, ένα σύμβολο ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό το οποίο 
ταυτίζεται με το προϊόν ή την υπηρεσία ενός οργανισμού ή ενός 
ανθρώπου και το διαφοροποιεί από τα άλλα τις αγοράς.

Είναι αλήθεια ότι πριν από πολλά χρόνια η λέξη «brand» χρη-
σιμοποιούνταν με έναν τρόπο που αναφερόταν στο όνομα ενός 
προϊόντος, μιας υπηρεσίας, μιας εταιρείας. Σήμερα αυτό το ονομά-
ζουμε «trademark». 

Επίσης η λέξη «brand» χρησιμοποιούνταν για να ορίσει ένα 
συγκεκριμένο όνομα ενός προϊόντος το οποίο ανήκε σε ένα γενικό 
σύνολο προϊόντων αλλά διαφοροποιούνταν σε σχέση μ’ αυτό το 
σύνολο ως προς τα υλικά από τα οποία ήταν φτιαγμένο (πχ. η Coca-
Cola όταν πρωτοδημιουργήθηκε ανήκε σε ένα σύνολο προϊόντων 
που ονομαζόταν soda products και έπρεπε να διαφοροποιηθεί 
σε σχέση με τα υπόλοιπα προϊόντα της αγοράς). Σήμερα αυτό το 
ονομάζουμε «brand name».

Σήμερα, το branding αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμ-
βάνεται ένας πελάτης το προϊόν ή την υπηρεσία που του παρέχεται. 
Το τι νιώθει όταν ακούσει το όνομα, το brand-name, μιας εταιρείας, 
τι συνειρμούς κάνει, τι εικόνες του έρχονται στο μυαλό, τι σκέψεις. 
Πηγάζει από τις αξίες της εταιρείας, από το «Γιατί» υπάρχει αυτή η 
εταιρεία, «Γιατί» έχει δημιουργηθεί.

Branding και Μάρκετινγκ
Πολλοί συγχέουν το branding με το marketing.
Το Branding αναφέρεται στη στρατηγική μιας εταιρείας ενώ το 

marketing στις τακτικές που θα ακολουθηθούν για να εφαρμο-
στεί αυτή η στρατηγική. Έτσι λοιπόν το branding προηγείται του 
marketing. Και είναι μία διαδικασία δυναμική και μη-γραμμική. Είναι 
η ομπρέλα! Το Marketing είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους να 
αγοράσουν ένα προϊόν/υπηρεσία, ενώ το Branding είναι αυτό που 
κάνει τους ανθρώπους να συνδέονται με ένα προϊόν/υπηρεσία, που 
κάνει τους ανθρώπους να θυμούνται ένα προϊόν/υπηρεσία, που 
κάνει τους ανθρώπους να εμπιστεύονται μία εταιρεία, που κάνει 
τους ανθρώπους fun μιας εταιρείας.

Branding και Design
Όλα τα ονόματα και τα εμπορικά σήματα δεν είναι brands. Η 

Coca-Cola είναι brand σε παγκόσμιο επίπεδο. Το «Ταμ-Ταμ» (γνωστό 
αναψυκτικό από τη δεκαετία του ’50 που ήταν ο πρόδρομος της 
Coca-Cola στην Ελλάδα) όμως δεν είναι. 

Άρα τα ονόματα και τα εμπορικά σήματα μπορούν να γίνουν 
brands μέσω της συνειδητής επιλογής μιας συγκεκριμένης στρατη-
γικής που στηρίζεται σε διαδικασίες δημιουργίας αξίας, παραγωγής 
ωφελειών και διαφοροποίησης στοχεύοντας πάντα στην συναισθη-
ματική σύνδεση μιας εταιρείας με ένα συγκεκριμένο κοινό, με μία 
συγκεκριμένη ομάδα-στόχο.

Επίσης η δημιουργία μιας ιστοσελίδας, ενός λογότυπου, φυλ-
λαδίων ή οποιουδήποτε άλλου έντυπου ή ψηφιακού υλικού που 
είναι γνωστή ως «Δημιουργία Εταιρικής Ταυτότητας» δεν είναι 
branding! Είναι σχεδιασμός, είναι design και αναφέρεται σε κάτι 

υλικό, στην υλική έκφραση της άυλης ταυτότητας μιας εταιρείας.
Όλα τα προαναφερόμενα είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιού-

νται για την προώθηση ενός brand στην αγορά, δεν είναι όμως το 
brand αυτό καθ’ αυτό. 

Γιατί χρειαζόμαστε το «Branding»;
Έτσι λοιπόν στην ερώτηση τι είναι branding μπορούμε να απαντή-

σουμε: Είναι αυτό το κάτι που επηρεάζει καταρχήν το συναίσθημα και 
στη συνέχεια το μυαλό των ανθρώπων. Σχετίζεται με τη δημιουργία 
της ταυτότητας μιας εταιρείας, ταυτότητας με την έννοια του ποιοι 
είμαστε, ποιοι θέλουμε να γίνουμε και πώς θέλουμε οι άλλοι να μας 
βλέπουν. Είναι αυτό που διαφοροποιεί μία εταιρεία από μία άλλη. 
Είναι αυτό που μας λέει τι να περιμένουμε από μία εταιρεία. Είναι 
η αντίληψη, η εντύπωση που έχουν οι άνθρωποι για μία εταιρεία 
και φυσικά για τα προϊόντα/υπηρεσίες που παράγει.

Το branding είναι κάτι που συμβαίνει από μέσα προς τα έξω. 
Οι επιτυχημένες εταιρείες, τα επιτυχημένα brands, οι επιτυχημένες 
ιδέες έχουν τα θεμέλιά τους σε μία εξαιρετική αποστολή η οποία 
συνδέεται με συγκεκριμένες αξίες, συγκεκριμένα οφέλη και η οποία 
εκφράζεται μέσα από μία ιστορία (το γνωστό storytelling) την οποία 
ο κόσμος την πιστεύει και γίνεται ένα μ’ αυτήν.

Και μην ξεχνάτε ποτέ! Οι τακτικές είναι αυτές που προωθούν τις 
ιδέες. Έτσι λοιπόν η πρώτη ερώτηση που πρέπει να κάνει κάποιος 
είναι: «Γιατί οι άνθρωποι θα ενδιαφερθούν για την ιδέα μου;» και 
όχι «Πώς θα κάνω τους ανθρώπους να αγοράσουν την ιδέα μου». 
Η απάντηση σ’ αυτήν την πρώτη και βασική ερώτηση είναι αυτή 
που αποτελεί το θεμέλιο του brand σας. Η απάντηση σ’ αυτήν την 
πρώτη ερώτηση είναι η πρόταση αξίας της ιδέας σας. Είναι η αρχή 
του ταξιδιού που ονομάζουμε branding.

Δήμητρα Ζερβάκη, ΕΜΒΑ, PMP, TTT
Business Coach, Διαχειρίστρια Έργων, Εκπαιδεύτρια  

Ενηλίκων, Γεωπόνος-http://dimitrazervaki.com

Η βιομηχανία του τουρισμού επηρεάζεται 
σημαντικά από το word of mouth (οι 
πληροφορίες που διαδίδονται από στόμα 

σε στόμα ) και πλατφόρμες όπως το facebook, 
pinterest, youtube, twitter είναι οι ιδανικές για να 
γίνουν ευρέως γνωστά σχόλια και προτάσεις των 
ταξιδιωτών. Τα θετικά σχόλια για μία επιχείρηση, 
τα οποία μπορούν να αγγίξουν εκατομμύρια ταξι-
διωτών, είναι σαφώς η καλύτερη διαφήμιση και 
είναι πολύ πιο αποτελεσματικά από την ακριβότερη 
διαφημιστική καμπάνια.

Σύμφωνα με έρευνες το 53% των ταξιδιωτών, 
ανεβάζουν φωτογραφίες και σχόλια, κατά την 
διάρκεια των διακοπών τους, σε μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης ή blogs χρησιμοποιώντας τα 
smart phones τους ενώ το 52% των χρηστών του 
Facebook είπαν ότι τα σχέδια τους για διακοπές 
επηρεάστηκαν από τις φωτογραφίες και τα σχόλια 
των φίλων τους και η επιλογή προορισμού άλλαξε 
από την αρχική τους. Τέλος η σημαντική δύναμη 
των social media φαίνεται και από ότι το 92% των 
ταξιδιωτών δήλωσε ότι εμπιστεύονται την γνώμη 
και τις προτάσεις γνωστών και φίλων περισσότερο 
από οποιαδήποτε άλλη μορφή διαφήμισης.

Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία ότι τα social 
media μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό, 
θετικά ή αρνητικά, την πορεία των επιχειρήσεων 
στον χώρο του τουρισμού, είτε πρόκειται για μεγά-
λα ταξιδιωτικά γραφεία ή αλυσίδες ξενοδοχείων, 
είτε πρόκειται για ενοικιαζόμενα δωμάτια ή μικρά 
ταβερνάκια.

Δίνουν την δυνατότητα σε όλους ανεξαιρέτως 
τους τουρίστες-επισκέπτες να εκφράσουν την γνώ-
μη τους για τις υπηρεσίες που τους παρείχαν, να 
γίνουν άμεσα κριτές αυτών των υπηρεσιών και 
σε πολλές περιπτώσεις πρωταγωνιστές μέσα από 
φωτογραφίες ή video. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε 
και την ύπαρξη πολλών εξειδικευμένων sites ή 
blogs, όπου οι χρήστες επικοινωνούν μεταξύ τους 
και ανταλλάσσουν ιδέες, εμπειρίες και απόψεις για 
τους προορισμούς τους οποίους επισκέφτηκαν. 
Η δύναμη του διαδικτύου και μαζί με αυτό των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι τόσο μεγάλη, 
που εάν η επιχείρηση δεν είναι «up to date» μπορεί 

όχι μόνο να χάσει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης 
αλλά ακόμα και να κινδυνεύσει.

Θα αναφέρω ένα παράδειγμα για τον παράλληλο 
και εντυπωσιακό τρόπο που «κυκλοφορούν» τα 
νέα στο διαδίκτυο.

Τον Σεπτέμβριο του 2013 είχα επισκεφθεί την 
Γυάλοβα της Πύλου. Λόγω περιόδου χαμηλής 
τουριστικής κίνησης οι τουρίστες στην περιοχή 
δεν ήταν πολλοί και τα ταβερνάκια της περιοχής 
ήταν σχεδόν άδεια. Άδεια ήταν όλα εκτός από ένα. 
Σε αυτό το ένα, που εξωτερικά δεν φαινόταν να 
διαφέρει από τα υπόλοιπα τα τραπέζια ήταν όλα 
γεμάτα και οι τουρίστες περίμεναν υπομονετικά 
στην ουρά για να κάτσουν σε ένα τραπέζι, με 
μέσο χρόνο αναμονής τα 45'. Από περιέργεια 
μπήκα στο foursquare και είδα ότι για το συγκε-
κριμένο μαγαζί γινόντουσαν πάρα πολλά σχόλια 
από τους χρήστες (όλων των εθνικοτήτων) για τα 
ντολμαδάκια τα οποία έφτιαχνε. Όταν μετά από 
45' αναμονή έκατσα τελικά σε ένα τραπέζι στην 
συγκεκριμένη ταβέρνα (από επαγγελματική δια-
στροφή προτίμησα να περιμένω στην ουρά για 
να εξιχνιάσω το μυστήριο) ρώτησα τον ιδιοκτήτη 
που οφείλεται η κοσμοσυρροή στο μαγαζί του. Με 
έκπληξη διαπίστωσα ότι δεν είχε ιδέα τί γινόταν 

και τί γραφόταν για την επιχείρησή του σε ένα 
παράλληλο κόσμο , στον κόσμο του διαδικτύου! 
Η απάντησή του ήταν » ξέρουν για τα ντολμαδάκια 
μας σε όλο τον κόσμο» χωρίς ποτέ να αναρωτηθεί 
πώς η φήμη τους έφτασε τόσο μακριά!

Αυτό είναι ένα παράδειγμα θετικής επίδρασης 
των social media και με βάση την θεωρία ότι «μια 
πετυχημένη συνταγή δεν την αλλάζεις και δεν την 
ψάχνεις περαιτέρω» η συγκεκριμένη επιχείρηση 
συνεχίζει ακάθεκτη μέσα στην άγνοια να πουλάει 
και να πηγαίνει καλά. Φανταστείτε όμως τί θα σή-
μαινε το αντίθετο. Αν δηλαδή το foursquare ήταν 
γεμάτο από αρνητικά σχόλια για την συγκεκριμένη 
ταβέρνα και ο ιδιοκτήτης δεν μάθαινε ποτέ γιατί 
στο μαγαζί του δεν εμφανίζεται κανένας πελάτης!

Το ηλεκτρονικό word of mouth λοιπόν έχει 
μεταφέρει την διαφήμιση σε ένα άλλο επίπεδο. 
Ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, camping, εστι-
ατόρια, καταστήματα με παραδοσιακά/τουριστικά 
είδη έχουν πλέον την δυνατότητα να ελέγχουν την 
διαδικτυακή τους φήμη, να χτίσουν την αξιοπιστία 
τους, να διαφημίζουν επιτυχώς τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες τους, να κάνουν στοχευμένες προσφο-
ρές ακόμα και σε όσους περνούν απ’έξω από το 
μαγαζί τους και τελικά να αυξήσουν τις πωλήσεις 

τους με πολύ χαμηλό ακόμα και μηδενικό κόστος!
Ακολουθούν κάποιες προτάσεις για να έχετε 

ακόμα καλύτερα αποτελέσματα από τα social 
media που χρησιμοποιείτε:

Τα social media δεν υποκαθιστούν σε καμία 
περίπτωση την ιστοσελίδα σας ή το ηλεκτρονικό 
σας κατάστημα. Τα social media είναι εργαλεία 
προώθησης με στόχο να στέλνουν κόσμο στο site 
σας και εκεί με την σωστή δομή και το κατάλληλο 
περιεχόμενο, έχετε την δυνατότητα να μετατρέψετε 
τους επισκέπτες σε πελάτες. Το site της επιχείρησής 
σας είναι απαραίτητο καθώς είναι ο χώρος στον 
οποίο θα προβάλλετε με ακρίβεια τις υπηρεσίες ή 
τα προϊόντα σας. Ενημερώστε το τακτικά, αναφέ-
ρετε τις προσφορές σας και τα ανταγωνιστικά σας 
πλεονεκτήματα, δώστε κίνητρα στους επισκέπτες 
να σας δίνουν τα emails τους, επικοινωνήστε με 
τους fans μέσω newsletters.

Επιλέξτε ποιά social media θα χρησιμοποιήσετε 
με βάση το target group της επιχείρησής σας και 
τους στόχους σας. Είναι σαφώς καλύτερο να χτί-
σετε μία σωστή παρουσία σε ένα μέσο κοινωνικής 
δικτύωσης από το να είστε σε πολλά χωρίς να 
δουλεύετε κανένα σωστά.

Χρησιμοποιείστε το video sharing. Δημιουργήστε 
ένα video δείχνοντας τα αξιοθέατα της περιοχής, τον 
περιβάλλοντα χώρο της επιχείρησής σας, το ευγενικό 
προσωπικό, συμβουλές για τους επισκέπτες σας, 
τρόπο παρασκευής ενός από τα καλύτερα πιάτα 
του εστιατορίου σας κτλ. Το video μπορείτε να το 
αναρτήσετε στο site σας αλλά και στο YouTube 
και σε κάθε περίπτωση είναι μια δωρεάν διαφή-
μιση. Εάν έχετε κάποιο φυσικό σημείο πώλησης 
(εστιατόριο, ξενοδοχείο, κτλ) χρησιμοποιείστε το 
foursquare. Είναι ευρέως διαδεδομένο στο εξω-
τερικό και λειτουργεί εν μέρη σαν το trip advisor. 
Οι χρήστες μαθαίνουν τα νέα και τις προσφορές 
της επιχείρησής σας ενώ βρίσκονται στην περιοχή. 
Μπορείτε να διαφημίσετε απολύτως στοχευμένα 
σε όσους βρίσκονται γύρω σας και αναζητούν 
ακριβώς αυτό που έχετε να τους προσφέρετε.

Βίκυ Πέππα,
International Marketing Consultant

General Marketing at A bit Of Greece

Τι είναι αλήθεια  
το Branding & το Brand;

Τα social media στην υπηρεσία της βιομηχανίαs  
του τουρισμού-Ευκαιρίες και απειλές





Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 20156

επιχειρηματικοτητα

Συνεντευξη

Τι θα συνέβαινε εάν μπορούσαμε να έχου-
με λόγο στις πολιτικές αποφάσεις; Ποιο 
θα ήταν το αποτέλεσμα εάν τα πολιτικά 

πρόσωπα έβλεπαν κατάματα τη γνώμη των ψη-
φοφόρων τους; Ο Βασίλης Ζούπας, συνιδρυτής 
του WePolitics, μας μιλάει για το πρώτο online 
πολιτικό κοινωνικό δίκτυο, με την πεποίθηση 
ότι στον 21ο αιώνα η δημοκρατία θα “επανα-
στατήσει” μέσα από το διαδίκτυο.

Για ποιο λόγο επιλέξατε να δημιουργήσετε 
το WePolitics;
Για τον προφανή λόγο ότι σήμερα λείπει ένα 

εργαλείο που να συνδέει σωστά την γνώμη του 
πολίτη με τη δράση ενός πολιτικού προσώ-
που. Θεωρούμε ότι η σύνδεση αυτών των δύο 
ομάδων είναι “χαλασμένη” και ως εκ τούτου 
αυτό διαλύει την έννοια της δημοκρατίας και 
πως αυτή εφαρμόζεται. Υπό αυτό το πρίσμα η 
τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει και να ενισχύσει 
αυτή τη σχέση. 

Ο καθένας στην ομάδα έφερε τα δικά του 
στοιχεία σε αυτό το εγχείρημα. Προσωπικά 
έφερα περισσότερο τη επαφή που έχω με τις 
νέες τεχνολογίες και το τι σημαίνει ένα νέο τε-
χνολογικό προϊόν, ενώ ο Γιάννης Ευμολπίδης, 
ο οποίος είναι ο άλλος συνιδρυτής, έφερε την 
τριβή που έχει με τα δημόσια πρόσωπα και τις 
ανάγκες που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. 

Έχετε δηλώσει «…οι απόψεις των πολιτών δεν 
συνδέονται με το χώρο άσκησης πολιτικής 
εξουσίας…». Όμως τόσο τα πολιτικά κόμματα 
και πολιτικά πρόσωπα έχουν εκλεγεί με βάση 
δημοκρατικές και ελεύθερες διαδικασίες.
Όλοι μας έχουμε μια ψήφο που την ασκούμε 

κάθε τόσο χρόνια ή στην Ελλάδα του σήμερα 
κάθε 6 μήνες. Εμείς όμως οραματιζόμαστε μια 
πιο έντονη συμμετοχή του πολίτη, χωρίς κατ’α-
νάγκη να φτάνουμε στο σημείο να λατρεύουμε 
την άμεση δημοκρατία. Άλλωστε δεν γίνεται να 
λύνουμε τα πάντα με ένα δημοψήφισμα κάθε 
2 εβδομάδες.

Ο πολίτης έχει απομακρυνθεί τόσο πολύ από 
την διακίνηση ιδεών γύρω από την άσκηση 
εξουσίας και δυστυχώς έχουμε φτάσει στο άλλο 
άκρο. Δεν πάμε να ανατρέψουμε τον κοινοβου-
λευτισμό αλλά επιδιώκουμε να βελτιώσουμε 
αυτή τη σχέση.

Η πλατφόρμας σας είναι ένας χώρος όπου 
μπορεί κάποιος να εκφράσει τις πολιτικές 
του απόψεις. Γιατί να μην μπει κάποιος σε 
μια σελίδα στο facebook και να μπει σε εσάς;
Μπορεί είτε να εκφράσει τις απόψεις του είτε 

να θέσει κάποιο ερώτημα που τον απασχολεί. 
Μπορεί όποιος θέλει να βάλει ένα ερώτημα 
που έχει στην πλατφόρμα και να δει real time 
απαντήσεις και στατιστικά για το πώς νιώθει ο 
κόσμος που απαντάει στην ερώτηση του. 

Οι πολιτικές απόψεις διασπείρονται στο Facebook 
σε forum, σε site και οπουδήποτε μπορεί να 
φανταστεί κάποιος. Όπως υπάρχει το Facebook 
για, να διατηρείς ή να δημιουργείς φιλίες, όπως 
υπάρχει το LinkedIn για το επαγγελματικό μας 
προφίλ, έτσι θέλουμε ο χρήστης να φτιάξει την 
πολιτική ταυτότητα μέσα στο WePolitics. Το έξτρα 
που παίρνει σε εμάς είναι τα real time data και 
η ουσιαστική ανάλυση από τις δημοσκοπήσεις. 
Η μέτρηση, το οποίο είναι το ουσιαστικό από 
όλους τους online χώρους συζήτησης λείπει 
και εμείς επιδιώκουμε να το επαναφέρουμε.

Οπότε οι χρήστες σας πέρα από το να συζη-
τήσουν μπορούν να δουν και σε πραγματικό 
χρόνο διαγράμματα που απεικονίζουν τα 
πολιτικά πιστεύω. Αυτό δεν είναι λίγο “επικίν-
δυνο” από την άποψη ότι οι πολιτικές απόψεις 
δεν είναι στατικές αλλά μεταβάλλονται κάθε 
λεπτό με βάση τις εξελίξεις; Πόσο αξιόπιστα 
μπορεί να είναι τα αποτελέσματα;

Το site είναι απόλυτα δυναμικό. Με τον ίδιο 
τρόπο που μεταβάλλονται οι απόψεις μεταβάλ-
λονται και τα εν λόγο διαγράμματα. Σαφώς όταν 
η πλατφόρμα θα έχει δεκαπλάσιους χρήστες, 
τα αποτελέσματα θα είναι πολύ πιο αντιπρο-
σωπευτικά της κοινωνίας αφού η δυναμική 
των ερωτήσεων/θεμάτων που δημιουργούνται 
στην πλατφόρμα θα φτάνουν την ταχύτητα της 
επικαιρότητας και θα έχουμε πάλι σε real time 
δείγματα τα οποία θα είναι αντιπροσωπευτικά. 

Τα δεδομένα και τα διαγράμματα βέβαια συ-
σχετίζονται πάντα με τον όγκο καταγραφών που 
υπάρχουν. Ούτως η άλλως η φερεγγυότητα των 
στατιστικών στοιχείων είναι κάτι που πολύ δύσκολα 
μπορεί να το πετύχει κάποιος. Όπως έχουμε δει 
υποφέρουν και οι δημοσκοπικές εταιρείες όχι 
μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. Το 
2012 ήταν μια χρονιά ορόσημο, στις προεδρικές 
εκλογές των ΗΠΑ. Η δημοσκόπηση της Survey 
Monkey προέβλεψε το αποτέλεσμα καλύτερα 
από την περίφημη Galluep. Θέλω να το συνδυ-
άσω με το ότι η δημοσκόπηση έχει ξεκινήσει να 
μεταφέρεται στα social media λόγο αμεσότητας 
και πολύ μεγάλου όγκου μετρήσεων. Σήμερα 
μέσω του internet σου δίνεται η δυνατότητα να 
χτίσεις ένα κοινό 100.000 ανθρώπων σε πολύ 
λίγο χρόνο. Ο νέος κόσμος έχει πάρει πολύ 
σοβαρά τη έννοια της ψηφιακής ταυτότητας.

Είναι περισσότερο μια πλατφόρμα ερευνών ή 
μια πολιτική πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων;

Ένας συνδυασμός. Η στατιστική ανάλυση 
και η συζήτηση πρέπει να πηγαίνουν μαζί. ο 
συνδυασμός είναι πολύ χρήσιμος όχι μόνο 
για τον εκάστοτε πολίτη, για να καταλάβει που 
ταιριάζει πολιτικά αλλά και για τους ανθρώπους 
που ασκούν πολιτική με σκοπό να αντιληφθούν 
τι σκέφτονται τα άτομα που θα επηρεάσουν οι 
πολιτικές του αποφάσεις αλλά και για να πάρει 
με έναν οργανωμένο τρόπο στοιχεία και από-
ψεις. Για οργανισμούς και άτομα που θέλουν 
να τρέξουν εκτενείς έρευνες (π.χ. ένας Δήμος) 
φτιάχνουμε premium accounts, όπου συγκε-
ντρώνονται όλα τα στοιχεία και οι διαβουλεύσεις 
που τον απασχολούν.

Η κατάσταση της Ελλάδας σας βοήθησε να 
ξεκινήσετε το εν λόγω εγχείρημα;
Δεν υπάρχει μονολεκτική απάντηση σε αυτό. 

Από τη μία έχουμε τρομερή πολιτική ζύμωση 
–που με σιγουριά θα υφίσταται για τουλάχιστον 
ακόμα 10 χρόνια- αλλά από την άλλη δεν έχουμε 
φτάσει στο επίπεδο δημοκρατικής πολυτέλειας 
ώστε αυτό που κάνουμε να είναι ανάγκη. Ακόμα 
και σήμερα ένας μεγάλος αριθμός πολιτών και 
πολιτικών δεν έχουν αντιληφθεί ότι έχει έρθει 
η νέα εποχή.

Παρόλα αυτά είμαστε πεπεισμένοι ότι κάτι 
αλλάζει στην ελληνική κοινωνία. Οι χρήστες μας 
αυξάνονται σημαντικά και πλέον έχουμε αρχίσει 
επίσημες συνεργασίες όπως ο δήμος Τρικάλων 
και ο δήμος Αγ. Παρασκευής. Σε επίπεδο δήμων 

ή ακόμα και περιφερειών τους λείπει ένα τέτοιο 
εργαλείο και από εμάς μπορούν να το βρουν 
πολύ οικονομικά.

Αυτή την περίοδο τι απασχολεί τους χρήστες;
Οτιδήποτε υπάρχει στην επικαιρότητα. Εν-

δεικτικά να πω το ζήτημα της προσφυγικής 
κρίσης, σε μεγάλο βαθμό οι εκλογές την ΝΔ, 
η πιθανότητα πολεμικής σύρραξης μεταξύ Ρω-
σίας-Τουρκίας κ.α. Αν θέλαμε να κατατάξουμε 
τη θεματολογία, θα λέγαμε ότι είναι 2 ειδών: 
η αμιγώς επικαιρότητα που ανανεώνεται πολύ 
γρήγορα, αλλά και θέματα που έχουν μεγαλύ-
τερη διάρκεια ζωής (π.χ. πρόσφατα χρήστη μας 
κατέθεσε την πρόταση της για μια εναλλακτική 
δομή της Βουλής).

Επειδή έχουμε μια ανοιχτή πλατφόρμα που 
η θεματολογία της διαμορφώνεται από τους 
χρήστες θα δείτε ότι ανάλογα με την περίοδο 
μπαίνουν και σχολιάζουν διαφορετικοί άνθρωποι, 
οπότε συνεχώς ο κόσμος εναλλάσσεται και μαζί 
με τον κόσμο και τα θέματα. 

Όσον αφορά την πολιτική επικαιρότητα, μήπως 
η πλατφόρμα σας είναι ανεπαρκής καθώς ο 
κόσμος δεν προλαβαίνει να ενημερωθεί για 
όλες τις πτυχές των ζητημάτων που τίθενται 
με αποτέλεσμα να μην έχει τη δυνατότητα να 
απαντήσει γνωρίζοντας όλες τις πληροφορίες 
π.χ. πως θα εκφράσει άποψη για έναν νόμο 
που έρχεται ως κατεπείγων;
Είναι πολύ σωστό αυτό που λες και σίγουρα 

δεν είναι κάτι που μπορούμε να λύσουμε εύκολα. 
Ακόμα και οι βουλευτές ή το επιτελείο τους δεν 
μπορούν μέσα σε 2-3 ημέρες να διαβάσουν ένα 
νομικό κείμενο 1500 ή περισσοτέρων σελίδων και 
να πάνε να εκφράσουν άποψη και να ψηφίσουν 
στην Βουλή. Είναι ανθρωπίνως αδύνατο. Πολύ 
περισσότερο ένας πολίτης ο οποίος δουλεύει 
όλη τη μέρα και γυρίζει σπίτι του το βράδυ. 

Στο WePolitics αν και έχουμε αμεσότητα στην 
ανανέωση, στην ενημέρωση και στα data που 
εξάγουμε, όταν υπάρχουν ζητήματα που έχουν 
ένα μεγαλύτερο βάθος και εύρος δυστυχώς δεν 
μπορούμε να τα προσφέρουμε αντίστοιχα καλά 
αποτελέσματα. Νομίζω όμως ότι κανείς δεν 
μπορεί σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα.

Μπορείτε τελικά να κάνετε τη διαφορά στην 
τοπική και κεντρική πολιτική σκηνή;
Σίγουρα μπορούμε. Έχει σημασία οι εκφραστές 

της πολιτικής να καταλάβουν ότι το WePolitics 
είναι ένα εργαλείο συγκέντρωσης απόψεων και 
ελεύθερης διαβούλευσης. Οι άνθρωποι πρέπει 
να χτίσουν σχέσεις για την εγχώρια πολιτικής 
τους. Άλλωστε είναι κάτι που εξόφθαλμα φαίνεται 
ότι έλειπε από τη δημοκρατία του 21ου αιώνα 
και πλέον υπάρχει. 

Απόστολος Ζαβιτσάνος
Υπεύθυνος Δημοσιογραφικής Τεκμηρίωσης

WePolitics: Η γνώμη σου έχει δύναμη
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εθελοντισμοσ

Ο Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος είναι μία Μη Κυβερνητική Οργάνωση που 
ενεργοποιείται επί 26 χρόνια και παρέχει υπηρεσίες στα άτομα με Σύνδρομο Down 
και στις οικογένειές τους. Ιδρύθηκε με πρωτοβουλία 22 οικογενειών και στηρίχτηκε 
όλα αυτά τα χρόνια στον αγώνα και τις προσπάθειες των γονέων - μελών, των 
φίλων, του απλού κόσμου που συμπαρίσταται με όποιον τρόπο μπορεί σ’ αυτήν 
την προσπάθεια. Μέλη του είναι περίπου 380 οικογένειες από όλη την Eλλάδα.

Όλα αυτά τα χρόνια οι δραστηριότητες και πρωτοβουλίες του Συλλόγου έχουν αναγνωριστεί 
και βραβευθεί. Συγκεκριμένα ο Σύλλογος έχει λάβει πολλές διακρίσεις: Έχει βραβευτεί αρκετές 
φορές από το Δήμο Θεσσαλονίκης, την πρώην Νομαρχία Θεσσαλονίκης κ.λπ., με κορυφαία 
διάκριση το 2003 (Παγκόσμιο Έτος Αναπηρίας) από την ΕΡΤ ΑΕ και το τότε Υπουργείο Πρόνοιας 
σαν ένας από τους καλύτερους φορείς στην ελληνική επικράτεια όσον αφορά στην παροχή 
κοινωνικής φροντίδας. Το βραβείο αυτό μας το παρέδωσε ο τότε Πρόεδρος της Ελληνικής 
Δημοκρατίας κ. Κωστής Στεφανόπουλος. Επίσης πολλά άλλα βραβεία από τις εκπαιδευτικές, 
κοινωνικές και αθλητικές-πολιτιστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου μας (όπως ποδόσφαιρο, 
μπόουλινγκ, ρυθμική, θέατρο, φωτογραφία κ.λπ.).
Μελλοντικοί στόχοι:
• Λειτουργία προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης για παιδιά με Σύνδρομο Down
• Λειτουργία προγραμμάτων προ - επαγγελματικής κατάρτισης σε ακόμη μεγαλύτερη κλίμακα
• Η διασφάλιση από την πολιτεία των δικαιωμάτων των ατόμων με Σύνδρομο Down στην 
υγεία, στην εκπαίδευση, στην εργασία, στη ζωή.
• Η διασφάλιση της ποιότητας της ζωής των ατόμων με Σύνδρομο Down και των οικογε-
νειών τους και η εξασφάλιση της ακόμα και όταν τα παιδιά δεν θα έχουν τη στήριξη των 
οικογενειών τους.
Η δική σας βοήθεια αποτελεί ένα πολύτιμο στήριγμα σ’ αυτήν την προσπάθεια. 
Εάν ενδιαφέρεστε να γίνετε αρωγοί στον αγώνα μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας 
στα τηλέφωνα του συλλόγου: 2310 925000 και 2310 940500 ή να μας στείλετε e-mail στο: 
down@hol.gr ή info@down.gr. Παράλληλα μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα μας: www.
down.gr και να μας ακολουθήσετε στο fb: www.facebook.com/ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ-
DOWN-ΕΛΛΑΔΟΣ-113321552023117/

Ο Δεσμός (www.desmos.org) είναι Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο με σκοπό την 
κάλυψη αναγκών ευπαθών ομάδων μέσα από τη μέγιστη αξιοποίηση πλεονά-
σματος από ιδιώτες και εταιρείες.
Aπό την ίδρυσή του, τον Ιανουάριο του 2012 έως σήμερα, ο Δεσμός, με επίκε-
ντρο τα γραφεία του σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έχει προσφέρει σε ένα ολοένα 
και αυξανόμενο δίκτυο 338 οργανισμών κοινωνικής ωφελείας στην Ελλάδα, 
βοηθώντας συνολικά πάνω από 200.000 βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα 

επωφελούμενους χάρη στην προσφορά περισσότερων από 110 εταιρειών και εκατοντά-
δων ιδιωτών! Η εκτιμώμενη αξία των αγαθών που έχει διαχειριστεί ο Δεσμός υπερβαίνει το 
1.000.000 ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση του Δεσμού και φωτογραφικό υλικό, 
αλλά και για να δείτε πώς μπορείτε να βοηθήσετε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.
desmos.org, τη σελίδα του Δεσμού στο facebook, στείλτε μας email ή καλέστε μας στο info@
desmos.org και 210 8119365 για τηνΑθήνα και thessaloniki@desmos.org 2310 527620 για 
τη Θεσσαλονίκη!

Η "Άνοιξη" είναι αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που στόχο 
έχει να συμβάλλει στην καταπολέμηση των αλλεργιών και του άσθματος 
μέσω της ενημέρωσης, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής παρουσίας και 
της έρευνας. Η "Άνοιξη" επίσης διοργανώνει ημερίδες, ενημερωτικά σε-

μινάρια, συζητήσεις και άλλες εκδηλώσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα, που απευθύνονται σε 
γονείς παιδιών με άσθμα και αλλεργίες, άλλα και ευρύτερα σε άτομα με υπερευαισθησίες, 
αλλεργίες και άσθμα. Οργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις προς το ευρύ κοινό, για τη σωστή 
και έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με τις αλλεργίες και το άσθμα. Επιπρόσθετα διευκολύνει 
τη φροντίδα αλλεργικών παιδιών που δυσκολεύονται να ακολουθήσουν τη θεραπεία τους 
λόγω κοινωνικών δυσχερειών και μεσολαβεί σε κοινωνικούς φορείς για την προστασία όσων 
αντιμετωπίζουν προβλήματα αλλεργιών και άσθματος.

Tο ΚΕΑN-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων είναι ένας ανοιχτός 
κοινωνικός σύλλογος Νέων που αγωνίζεται και στοχεύει στην αειφόρο 
ανάπτυξη μέσα από την προστασία του περιβάλλοντος, την διατήρηση 
και την αλληλεπίδραση των πολιτισμών και μέσα από την φροντίδα των 

αναγκών της κοινωνίας.
Ως εκ τούτου ο οργανισμός μας αντιλαμβάνεται την προώθηση της «ποιότητας ζωής» ως ένα 
ευρύτερο ζήτημα, το οποίο περιλαμβάνει την προστασία του περιβάλλοντος, μία ενημερωμένη 
νεολαία με ισχυρή εκπαίδευση, μια συμμετοχική κοινωνία και το δικαίωμα στην εργασία.
Κάθε γεωγραφική περιοχή και κάθε ομάδα έχει τις δικές της προτεραιότητες και ανάγκες, στις 
οποίες προσπαθούμε να ανταποκριθούμε μέσω της στρατηγικής μας, η οποία βασίζεται στο 
να ακολουθούμε μία σειρά από δραστηριότητες χρησιμοποιώντας ποικιλία μεθόδων ενώ 
παράλληλα διακατέχονται από δημιουργικότητα και καινοτομία.
Εργαζόμενοι, μέλη, υποστηρικτές και εθελοντές του ΚΕΑΝ συνεργάζονται και δρούν όλοι 
ακριβώς όπως λειτουργεί ένα κύτταρο. 'Οπως ένα κύτταρο σπάει και πολλαπλασιάζεται έτσι 
κι εμείς δημιουργούμε νέα 'Κύτταρα' τα οποία εμπνέουν το ένα το άλλο. Κάθε 'Κύτταρο' 
είναι μία ξεχωριστή οντότητα στα πλαίσια της οργάνωσης.
Τα πλαίσια της οργάνωσης του ΚΕΑΝ διαμορφώνονται από επιστημονικές αναλύσεις, ημερίδες 
και δράσεις, ενώ η συνεργασία και η συνεχής επικοινωνία με άλλους φορείς τόσο εντός, όσο 
και εκτός των Ελληνικών συνόρων αποτελεί πολιτική του οργανισμού.
Επικοινωνήστε μαζί μας:
Θα χαρούμε να μας μιλήσετε για τις απόψεις σας, να μας υποβάλετε τις ερωτήσεις σας και 
γιατί όχι τα παράπονα σας.
Τα γραφεία του ΚΕΑΝ βρίσκονται στη διεύθυνση:
Πατρόκλου 57 & Πριάμου - Ίλιον, T.K. 131 22
Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 210 26 92 880 και το fax είναι το 210 26 92 881
Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" Δίκτυο Εθελοντών 210 
23 23 928. Επίσης υλικό για δημοσίευση στο site μας, ή ότι άλλο θέλετε, μπορείτε να το 
στέλνετε στο email: info@kean.gr

Το ΄΄ΜΑ...ΖΕΙ΄΄ με έδρα την οδό Κυπαρισσίας 23, Πειραιάς απασχολεί ΑμεΑ 
και άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, ηλικίας 16 έως 
30 ετών. Γονείς και παιδιά αποφασίσαμε να φτιάξουμε το συγκεκριμένο 
σύνδεσμο προσπαθώντας να τον προσαρμόσουμε στις ανάγκες που βλέπαμε 
να ορθώνονται μπροστά μας.

Δράσεις Σωματείου ΄΄ΜΑ...ΖΕΙ΄΄:
• Κατασκευές και απασχόληση με πηλό.
• Κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά.
• Χειροποίητο κόσμημα, κεριά.
• Δραστηριότητα κήπου, καλλιέργεια αρωματικών φυτών.
• Πρόγραμμα διαχείρισης χρήματος μέσα από την αγορά διαφόρων προϊόντων.
• Κοινωνικοποίηση μέσω επισκέψεων και συμπαράστασης άλλων φορέων.
• Επίσκεψη και ενεργή συμμετοχή στα τοπικά διαμερίσματα της πόλης μας 
• Συμμετοχή σε συναυλία αλληλεγγύης της εθελοντικής ομάδας PIRE-ACTIVE με μουσικό 
σκετσάκι.
• Έμπρακτη στήριξη των δράσεων του 1ου Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Πειραιά. 
• Συμπαράσταση και βοήθεια στις οικογένειες των μελών μας. 
• Παζάρι 2 φορές το χρόνο (Χριστούγεννα, και Πάσχα) με τα δημιουργήματα των παιδιών.
• Καθιέρωση 2 μηνιαίων δίωρων δωρεάν σεμιναρίων για τους άνεργους νέους ηλικίας 18-35 
ετών στο τομέα των χειροποίητων κατασκευών.
• Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κόσμου για τις δράσεις του σωματείου μας μέσω 
έντυπου υλικού που μοίρασαν τα παιδιά μας.
• Πρακτική άσκηση στο χώρο των εργαστηρίων μας από σπουδαστές του παιδαγωγικού 
ειδικής αγωγής κ.ά.
Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλέφωνο: 210 4201221, E-mail: mazei2009@yahoo.gr.

Το πρότυπο ειδικό οικοτροφείο «Οι Άγιοι Ανάργυροι», θεμελιώθηκε τον Σεπτέμ-
βρη του 1997 στην Παλλήνη, ύστερα από πολυετείς προσπάθειες του Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων των νοητικά υστερούντων οικοτρόφων μας. Τα 51 άτομα 
που φιλοξενούνται σήμερα σε αυτό προσδιορίζονται ως ΑΜΕΑ με εξαιρετικά 
χαμηλό δείκτη νοημοσύνης. Μοναδικός σκοπός αυτής της μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα προσπάθειας, είναι η εξασφάλιση στέγης και φροντίδας για τα παιδιά μας. Μέσα 
από την ακούραστη μάχη του Συλλόγου έχουμε επιτύχει ένα αξιοπρεπές και ανθρώπινο 
περιβάλλον διαβίωσης. Στόχος μας η διαρκής βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας, υγιεινής 
και φροντίδας. Περισσότερες πληροφορίες στα 210 6667180, 210 6667189.

Η Πανελλήνια Εταιρεία Πρόληψης για τον Καρκίνο «Στόχος-
Πρόληψη» είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. Η βι-
ωσιμότητα 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 αποτελεί τη βασική 
καμπάνια εξεύρεσης πόρων και το κανάλι επικοινωνίας της με τις ελληνίδες γυναίκες, υλοποιεί 
παράλληλα με την ενημέρωση και δράσεις προληπτικού ελέγχου. Τα «Περίπτερα Δωρεάν 
Εξέτασης & Ενημέρωσης» ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα και σε συνεργασία με Πανεπιστη-
μιακές Ογκολογικές και Χειρουργικές Κλινικές, έχουν εξετάσει μέχρι σήμερα πάνω από 6,000 
γυναίκες. Παράλληλα, διανέμεται κάθε φορά ειδικά σχεδιασμένο ενημερωτικό υλικό, έτσι 
ώστε να παροτρύνει τις γυναίκες της κάθε περιοχής να τα επισκεφτεί και να τις ενημερώσει για 
τη σημασία της πρόληψης. Επόμενος μεγάλος στόχος της ΜΚΟ «Στόχος-Πρόληψη», είναι η 
δημιουργία του Κέντρου Προληπτικού Ελέγχου «Στόχος» στο οποίο θα παρέχονται δωρεάν 
υπηρεσίες πρόληψης και ενημέρωσης, έγκαιρης διάγνωσης και παραπομπής στο σύστημα 
υγείας για περαιτέρω θεραπεία. Εκστρατεία "Η Μόδα Βάζει Στόχο τον Καρκίνο του Στήθους.
Facebook: www.facebook.com/FTBC.Stoxos#!/FTBC.Stoxos-Website: www.stoxoshellas.gr

Ο Oδηγισμός είναι μία παγκόσμια, αυτόνομη, ανεξάρτητη οργάνωση με 
παιδαγωγικό χαρακτήρα που απευθύνεται σε παιδιά και νέους. Είναι η "πιο 
Μεγάλη Παρέα του κόσμου" σε 140 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, 144 χώρες 
στον κόσμο και 10.000.000 μέλη σε όλη τη γη.
Ο Οδηγισμός είναι ένα παιχνίδι με νόημα. Παρέχει ευκαιρίες σε παιδιά και 
νέους (ηλικίας από 5 έως 17 ετών) για:

• Να προκαλέσουν τους εαυτούς τους σε νέες περιπέτειες και να αποκτήσουν εμπειρίες.
• Να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και τις ικανότητές τους.
• Να αναπτύξουν το δικό τους προσωπικό σύστημα αξιών, ώστε να δίνουν νόημα και 
κατεύθυνση στη ζωή τους.
• Να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να γίνουν ικανοί να παίρνουν αποφάσεις.
• Να κάνουν νέες φιλίες και να διασκεδάζουν.
• Να γίνουν πιο ανεκτικοί, δίκαιοι, ευγενικοί, τίμιοι.
• Να μάθουν την αξία της ομαδικής δουλειάς και να αναπτύσσουν ηγετικές ικανότητες.
• Να αγαπούν και να προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον.
• Να κατανοούν και να μαθαίνουν τον κόσμο, τους ανθρώπους και τις διαφορετικές κουλ-
τούρες.
Επικοινωνία: Πιστεύουμε ότι η επικοινωνία και η συνεργασία βοηθάει στην ανάπτυξη και 
τη βελτίωση της δουλειάς στις Ομάδες μας. Για πληροφορίες, βοήθεια ή ότι άλλο χρεια-
στείτε, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα Κεντρικά Γραφεία του ΣΕΟ.
Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού. Ξενοφώντος 10, Τ.Κ. 105 57 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 3236548, 
210 3235794. Φαξ: 210 3235526. E-mail: seo@seo.gr
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
H εταιρία Fitway αναζητεί:

Υπάλληλο Γραφείου 
με Γραφιστικές Γνώσεις

Επιθυμητά προσόντα: 
•Ικανότητα επικοινωνίας, δημιουργικότητα  
και ευελιξία 
•Γνώσεις Η/Υ, απαραίτητη γνώση αγγλικής  
γλώσσας και κατά προτίμηση επιπλέον  
και τη γερμανική γλώσσα 
•Γραφιστικές γνώσεις: photoshop/illustrator  
Παροχές εταιρείας: 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Σταθερότητα 
•Προοπτικές εξέλιξης
Παρακαλούμε αποστείλετε το βιογραφικό σας  
στο e-mail: info@fitway.gr

Η εταιρία Γεωργίου Κώστας ΑΕ βιομηχανία πλα-
στικών αναζητά να προσλάβει ένα άτομο για την 
κάλυψη της θέσης:

Υπάλληλο Γραφείου

Περιοχή: Αυλώνα Αττικής   
Αποσχόληση: Πλήρης  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία 25-35 ετών 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Χειρισμός Η/Υ (ms office, e.r.p., internet, e-mail) 
•Εμπειρία στην αρχειοθέτηση-καταχώρηση- 
τήρηση διαδικασιών 
Ευχέρεια στην επικοινωνία και  
στις διαπροσωπικές σχέσεις 
•Ομαδικότητα, υπευθυνότητα, μεθοδικότητα,  
οργάνωση  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Προοπτική για επαγγελματική εξέλιξη 
•Σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον 
•Εκπαίδευση 
•Κατά προτίμηση κάτοικοι της ευρύτερης  
περιοχής
Αποστολή του βιογραφικού σημειώματος υπ’ όψιν 
τμήματος ανθρωπίνου δυναμικού στο e-mail: info@
georgioubags.gr , fax. 22950 42810

Νέα για Τμήμα Εισαγωγών-Εξαγωγών

Ζητείται νέα με πείρα & γνώσεις για τμήμα Εισα-
γωγών- Εξαγωγών. Απαραίτητες γνώσεις ξένων 
γλωσσών (αγγλικά κ.τ.λ.).
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
dora.spa@hotmail.com

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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 aegean blue in rhodes island for the 
summer period 2016:

Administration Secretary

•Excellent command of the greek, english 
language 
•Relevant college 
•Attention to detail 
•Organized and able to communicate  
in a professional manner
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. 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 cvs will be treated in strict confidence.

Η Zancou Shoes ΑΕ είναι μέρος του ομίλου επιχει-
ρήσεων Ιωάννης Κουρουνιώτης ΑΕ, που εισάγει και 
εμπορεύεται τα υποδήματα VOI & NOI από τα ομώνυμα 
καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Η Zancou Shoes 
AE αναζητά άτομο για να καλύψει την παρακάτω 
θέση εργασίας:

Γραμματέας Διοίκησης 
(κατά προτίμηση από την ευρύτερη  

περιοχή του Μενιδίου)

Η υποψήφια θα αντικαταστήσει για ένα έτος την παρούσα 
γραμματέα λόγω άδειας μητρότητας. Απαραίτητες 
δεξιότητες αποτελούν η άριστη γνώση της αγγλικής 
γλώσσας και της χρήσης Η/Υ.
Η κατάλληλη υποψήφια θα πρέπει να διαθέτει: 
•Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες, να 
διακατέχεται από ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
καθώς και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Να διακρίνεται για την αποτελεσματική  
διαχείριση των καταστάσεων και την άμεση  
εξεύρεση λύσεων, να διαθέτει αναλυτική σκέψη 
και να δίνει έμφαση στη λεπτομέρεια 
•Σχετική προϋπηρεσία είναι επιθυμητή αλλά  
όχι απαραίτητη
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: hr@zancoushoes.gr

DHI Medical Group is a world leader in hair restoration 
with 53+ clinics across Europe and Asia, and path 
breaking technologies and innovations to its credit.

Executive Assistant to the CEO
Main responsibilities: 
•Acts as liaison in coordinating matters 
between the general manager’s office and other 
department heads and managers 
•Refers or recommends referral of matters  
to appropriate departments and staff for action 
and report 
•Researches and assembles information from  
a variety of sources for the preparation of reports 
and correspondence for the general manager 
•Represents the general manager’s office and the 
district on internal committees and task forces 
and with external groups and organizations 
•Providing documentation and reporting support 
•Ensuring exceptional customer service skills  
Additional responsibilities: 
•Analyzes information and evaluating results  
to choose the best solution and solve problems 
•Attends meetings to plan, organize, prioritize, 
coordinate and manage activities 
•Works with other people to gather the 
information necessary to manage projects, 
achieve goals, and resolve problems 
•Informs and/or updates the executives and 
peers on relevant information in a timely manner  
Requirements: 
•Bachelor’s degree in business or related discipline 
•An Msc title would be considered as an asset 
•Minimum 5 years experience in a similar 
position preferably in a multinational company 
•Fluent English or bilingual 
•Proven and consistently demonstrated skills  
in the following 
•Exceptional customer service 
•Relationship Building 
•Effective communication 
•Ability to multi-task 
•Availability to work all shifts, weekends,  
and holidays, based on business needs 
•Ability to travel 
•Must be at least 35 years old to be considered 
for this position 
Office administrative and management practices 
and procedures 
•Standard word processing, spreadsheet,  
and other software packages 
•Manage multiple and rapidly changing priorities 
to meet the needs and expectations of the 
appointed officials and executives
Company offers attractive remmuneration 
package, and opportunity to develop  
in a multinational company
Please do not apply if the above criteria are not met. 
Please send your cv to e-mail: hr@dhiglobal.com

Η βιομηχανική εταιρεία Prime Solutions ABEE δρα-
στηριοποιείται στον χώρο των καλλυντικών και των 
παραφαρμακευτικών προϊόντων. Η αναγνώριση της 
και η εδραίωση της στην παγκόσμια αγορά, είναι 
αποτέλεσμα της υψηλών προδιαγραφών παραγω-
γικής δραστηριότητας της, η οποία εξασφαλίζει στα-
θερή ποιότητα και ευεξία. Στο πλαίσιο της συνεχούς 
προσπάθειας της για ανάπτυξη, ζητά να προσλάβει:

Γραμματέας Τμήματος Εξαγωγών 
με άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 

κωδ. θέσης: EXP

Ο κάτοχος της θέσης θα έχει τις παρακάτω  
αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας  
σύμφωνα με τις ανάγκες του τμήματος 
•Οργάνωση της διαδικασίας εξαγωγών  
(εκδοση τιμολογίων, packing list και συνεργασία  
με τις εταιρείες μεταφορών) 
•Οργάνωση ταξιδιών στελεχών της εταιρείας 
•Αποστολή δειγματισμών και υλοποίηση  
ενημερωτικών προωθητικών ενεργειών 
•Συγκέντρωση και αποστολή παραγγελιών  
στο τμήμα παραγωγής 
•Τήρηση και έκδοση στατιστικών στοιχείων  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων  
ή Οικονομικών 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Άριστος χειρισμός Ms office 
•Ικανότητα οργάνωσης
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@primesolutions.gr

Τα ξενοδοχεία Iberostar Creta Panorma & Mare 
και Iberostar Creta Marine, στο Πάνορμο Ρεθύμνου, 
μέλος της διεθνούς αλυσίδας Iberostar, δέχονται 
αιτήσεις για τις παρακάτω θέσεις:

Executive Secretary

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση γαλλικής και αγγλικής  
γλώσσας 
•Γνώση της γερμανικής ή άλλης ξένης γλώσσας  
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Άριστη γνώση και χρήση Η/Υ 
•Γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος 
•Για την παραπάνω θέση η προϋπηρεσία  
σε ξενοδοχειακές μονάδες 4 και 5 αστέρων  
είναι αναγκαία
Βιογραφικά, με πρόσφατη φωτογραφία,  
μπορούν να αποστέλλονται στο e-mail:  
hmanager.cma@iberostar.com.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η Event Makers Dmc, εταιρεία εισερχόμενου τουρι-
σμού που δραστηριοποιείται στο χώρο  διοργάνωσης 
εταιρικών εκδηλώσεων, συνεδρίων και incentive  trips 
στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει:

Project Manager- 
Yπάλληλος Τουριστικού Γραφείου 

για μόνιμη συνεργασία  
πλήρους απασχόλησης

Χαρακτηριστικά θέσης: 
•Διαχείριση αιτημάτων των πελατών (RFP) 
•Προετοιμασία και σύνταξη προσφορών 
•Συμφωνία πελατών-προμηθευτών 
•Διεκπεραίωση και διαχείριση επιβεβαιωμένων 
projects 
•On site παρουσία στον τόπο διεξαγωγής  
του project 
•Οικονομικός απολογισμός-κλείσιμο φακέλου  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνωση αγγλικής γλωσσας  
(proficiency of cambridge) 
•Άριστη γνώση Η/Υ και ms office 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Δεύτερη ξένη γλώσσα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο 
προσόν 
•Απόφοιτος ΤΕΙ-ΑΕΙ, τμήματος Τουριστικών  
Επιχειρήσεων  
O ιδανικος υποψήφιος θα πρεπει να: 
•Xαρακτηρίζεται για την οργανωτικότητά του,  
την πελατοκεντρική του αντίληψη και την έμφαση 
στη λεπτομέρεια 
•Μπορεί να ταξιδεύει όσο συχνά απαιτεί η θέση 
του στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό 
•Είναι φιλόδοξος, εργατικός και φιλότιμος 
•Ανταποκρίνεται σε συνθήκες πίεσης χρόνου  
(short deadlines)  
Παροχές εταιρίας: 
•Σύγχρονο, σταθερό και φιλικό περιβάλλον  
εργασίας 
•Διαρκή εκπαίδευση 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ευκαιρίες εξέλιξης
Αποστολη βιογραφικών στο e-mail:  
info@eventmakers-dmc.gr. Όλες οι αιτήσεις  
θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Για τo κατάστημα μας στην Κατερίνη ζητάμε:
Διευθυντικά Στελέχη

Υπεύθυνα για την εύρυθμη λειτουργία του κατα-
στήματος καθώς επίσης και για τη διαχείριση του 
πελατολογίου και την ανάπτυξη των πωλήσεων στον 
τομέα ευθύνης τους.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών  
σε αντίστοιχη θέση 
•Προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων  
και αποδεδειγμένη ικανότητα ανάπτυξης  
πωλήσεων και επίτευξης στόχων 
•Εμπειρία σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού  
σε καταστήματα λιανικής ή χονδρικής πώλησης 
•Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού 
•Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Άριστη διαχείριση χρόνου και προσανατολισμός 
στο αποτέλεσμα  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές  
(συμπεριλαμβανομένου εταιρικού αυτοκινήτου) 
•Πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης 
•Πριμ επίτευξης στόχων 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμικά  
αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στο link: http://Mycareer.metro.com.
gr, κωδικός θέσης: WS8402. Θα τηρηθεί απόλυτη 
εμπιστευτικότητα.

ERP support consultant

Nubis is looking for full time ERP support consultant 
to work on the innovative nubis-erp, that revolutionize 
the way enterprises access their data from any 
workstation, tablet or mobile device. nubis is at 
the edge of cloud app development.
The company has created an innovative cloud platform 
for managing data in a whole new way and products 
for vertical markets.
We are looking for career-oriented persons, with a 
teamwork spirit, who will join our team and share 
our vision for innovation.
You will have the opportunity to make an impact, 
develop and progress your skills. Through the 
collaboration with other highly skilled teammates 
you will deliver first class products and services to 
the local and international customers.
The required erp support consultant technical 
skill-set includes: 
•Good experience on microsoft sql 
•Excellent knowledge of ERP systems with  
at least 5 years proven experience 
•Customer support and project delivery 
experience
Additional required skills, but not mandatory, include 
experience in javascript, technical experience in qa, 
documentation, change management, etc
Nubis offers a beneficiary salary package dependent 
on qualifications and experience, continuous training 
on new technologies and a great working environment.
If you believe that you are ready to join our company 
please submit your digital cv to e-mail: jobs@nubis.
gr or send it by post to: NUBIS S.A. Kifisias 197, 
15124, Marousi Athens, quoting the reference 
number #ESC213.

HR Solutions Consultant (B2B Sales) & Trainer 
Location: Athens, Greece

Description: Is it time to love what you do? For almost 
100 years we have been improving the performance 
of organizations by improving the performance of 
their people. We are committed to attracting and 
developing team members who share a passion and 
a commitment for the principles set forth by our 
founder, Dale Carnegie.
As Dale Carnegie HR Solutions & Trainer you are 
actively creating new business with companies and 
managing existing client relationships. You enjoy 
consultative sales and have a genuine desire to 
help companies and their people succeed. You use 
your business acumen and proven Dale Carnegie 
solutions to address a wide range of performance 
and business issues.

Αγγελίες εργασίας
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Along with being pro-active in sales, we are looking 
for someone who will be an active trainer. You 
will actively deliver programs customized and 
tailored to the needs of our clients. You will have 
the opportunity to coach and develop people from a 
variety of industries and business situations in our 
Dale Carnegie programs. Dale Carnegie trainers are 
expert practitioners that impart the unique Carnegie 
methodology through engaging and interactive 
coaching sessions that ultimately impact the results 
of a company, department or team. What are the 
rewards of the Job?
The HR Solutions Consultant role rewards 
people: 
•Who enjoy business and solving business/
organizational issues 
•With the ability to coach individuals and teams  
to peak performance 
•Who like to develop and win business 
•Who are competitive 
•Who cultivate strong client relationships 
•Who are extremely results oriented
What does the “day to day” look like: 
•Building new business from within existing 
accounts 
•Prospecting for new clients and reactivating 
dormant accounts 
•Facilitating assessment conversations  
with business leaders and decision makers 
•Consulting with DC project team to tailor 
solutions to organizational outcomes 
•Liaising with DC project team to ensure  
the solutions are meeting the client needs 
•Adding value with current clients to maintain 
relationships
Requirements: What experience do I need? Three years 
or more sales, management or business experience-
preferably in a professional service industry.
What are the “must haves”: 
•Are fluent in business level of english 
•Have a reliable transportation 
•Bondable 
•4 year university or College Degree  
What experience do I need: 
•Three years or more sales, management or 
business experience-preferably in a professional 
service industry 
•Exemplary prospecting skills 
•Versed in a consultative sales approach 
•Comfort in selling to mid to upper level 
executives 
•Ability to develop accounts strategically 
•Exceptional interpersonal and communication 
skills 
•Strong business acumen 
•Ability to network-connections to the business 
community 
•Training experience would be a plus 
•Computer literacy-high degree of comfort  
with word, excel, powerpoint, CRM systems,  
e-mail and email management, normal web  
and internet functionality and us  
What benefits would I receive: 
•Dale Carnegie sales academy development 
process 
•Dale Carnegie trainer development process 
•Access to Dale Carnegie programs 
•Competitive compensation plan-possibility  
of freelance cooperation  
Please send your cv to e-mail:  
oroussopoulos@tfc.gr

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Η λογιστική εταιρεία Στρατάκης και Συνεργάτες ΑΕ 
ζητεί να απασχολήσει επαγγελματία: 

Λογιστή -στρια

Για την 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.comή να το αποστείλουν στο fax: 210 9246336.

Μεγάλη Βιομηχανική Εταιρία ζητά να προσλάβει:
Προϊστάμενο Λογιστηρίου 

Account.Gr

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης,  
κάτοχος άδειας λογιστή- φοροτεχνικού Α’ τάξης 
•Άριστη γνώση Δ.Λ.Π, ΕΓΛΣ, ΚΒΣ, Φορολογίας 
Εισοδήματος 
•Εμπειρία στη Βιομηχανική λογιστική  
και στην τήρηση βιβλίου αποθήκης 
•Άριστη γνώση MS Office και λογιστικών  
πακέτων E.R.P 
•Ικανότητα στη διαχείριση ομάδας, ευελιξία,  
προσαρμοστικότητα και ευχέρεια στη λήψη  
αποφάσεων 
•Ηλικίας έως 40 ετών
Παροχές εταιρίας: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδο-
χών, σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με δυνατό-
τητες εξέλιξης, πρόσθετη ασφάλιση, επαγγελματική 
εκπαίδευση.
Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mechanicaltech2@
gmail.com αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης 
εργασίας.

Η Σκαϊ Ανάπτυξη ΑΠΕ Α.Ε., εταιρεία του ομίλου 
Sky Solar Group, αναζητά άμεσα ένα άτομο για τη 
στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Βοηθός Λογιστή

O/η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει  
τα κάτωθι προσόντα: 
•Ηλικία έως 32 ετών 
•Απόφοιτος/η ΤΕΙ/ΑΕΙ Οικονομικής ή Λογιστικής 
κατεύθυνσης 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών  
σε αντίστοιχη θέση 
•Εμπειρία στη χρήση λογιστικών-λογισμικών 
προγραμμάτων 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  
(προφορικά και γραπτά) 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων 
Ms οffice 
•Θετική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα  
εργασίας 
•Οργανωτικότητα, εχεμύθεια και έμφαση  
στην λεπτομέρεια 
•Για τους άνδρες εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα στο e-mail: eleni.koletti@
skysolargroup.com. Μετά τη συλλογή και αξιολό-
γηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινω-
νήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται 
στις  απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση, ώστε να 
οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις 
θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.

Η εταιρεία atc Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές στε-
λεχώνεται από oρκωτούς ελεγκτές, συμβούλους 
επιχειρήσεων και φοροτεχνικούς. Παρέχει υψηλού 
επιπέδου ελεγκτικές, φορολογικές, λογιστικές και 
συμβουλευτικές υπηρεσίες. Από τον Νοέμβριο του 
2013, η atc είναι μέλος στο παγκόσμιο δίκτυο cpa 
associates international, με έδρα την Αμερική, στο οποίο 
συμμετέχουν παγκοσμίως 156 ελεγκτικές εταιρείες 
σε 65 χώρες. Η εταιρεία στα πλαίσια της περαιτέρω 
ανάπτυξής της, ενδιαφέρεται να ενισχύσει το στελεχιακό 
της προσωπικό με την πρόσληψη Βοηθού Λογιστή για 
το Συμβουλευτικό τμήμα της εταιρείας.

Βοηθός Λογιστή-κωδ. θέσης ΑΑ 03

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης Οικονομικής  
Σχολής της Ελλάδος (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ) λογιστικής  
κατεύθυνσης 
•Επαγγελματική εμπειρία έως 5 έτη σε λογιστήριο 
ανώνυμων εταιρειών ή λογιστική εταιρεία  
με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων 
•Καλή γνώση του λογιστικού προγράμματος  
της entersoft θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Πολύ καλή γνώση του ελληνικού γενικού  
λογιστικού σχεδίου 
•Καλή γνώση Microsoft office 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
(επίπεδο Lower) 
•Ικανότητα εκτέλεσης εργασιών σε  
προκαθορισμένα χρονοδιαγράμματα 
•Οργανωτική προσωπικότητα με στόχους  
και συνέπεια 
•Ικανότητα διάκρισης της εμπιστευτικότητας  
και της πληροφορίας 
•Εργασία σε oμαδικό πνεύμα 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες) 

Προσφέρονται: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Αποδοχές ανάλογες των προσόντων
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σύντομο βιογραφικό 
σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση:  mstoukogiorgou@atcaudit.gr. Οι 
υποψήφιοι να αναφέρουν τον κωδικό θέσης (θέμα 
email), για την οποία στέλνουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα.atc  Certified Public Accountants LLC. 
Τηλέφωνο:211 0137856, site:  www.atcaudit.gr

H Fresh Line είναι μια ελληνική εταιρία παραγωγής 
και εμπορίας φυτικών καλλυντικών. Ιδρύθηκε το 
1992, εμπνευσμένη από την αρχαία ελληνική σοφία 
της βοτανοθεραπείας και της αρωματοθεραπείας κι 
ακολουθώντας μυστικές οικογενειακές συνταγές. Αυτό 
που την καθιστά ιδιαίτερα ελκυστική στους πιστούς 
καταναλωτές της, είναι η επαναστατική της φιλοσοφία: 
να δημιουργεί ευφάνταστα χειροποίητα καλλυντικά 
με φρέσκα, οργανικά και ασφαλή υλικά από την ελ-
ληνική φύση. Η εταιρία διαθέτει 45 σημεία πώλησης 
στην Ελλάδα και πάνω από 250 στο εξωτερικό, με 
δραστηριότητα σε 18 χώρες. Η Fresh Line αναζητεί:

Βοηθό Λογιστή

Βασική περιγραφή εργασίας: 
•Συγκέντρωση στοιχείων για έκδοση μισθοδοσίας 
•Ενέργειες σε επιθεώρηση εργασίας-ΕΡΓΑΝΗ 
(προσλήψεις, αποχωρήσεις, αλλαγές μισθών,  
συμπληρωματικούς ωραρίων κλπ) 
•Καταχώρηση παραστατικών δαπανών και αγορών 
•Συμφωνίες πελατών-προμηθευτών 
•Ταμειακή διαχείριση  
Προσόντα: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικού-Λογιστικού 
κλάδου 
•2-3 χρόνια αντίστοιχη προϋπηρεσία 
•Καλή γνώση και χειρισμός ελληνικού λογιστικού 
σχεδίου-ΚΦΑΣ 
•Πολύ καλός χειρισμός Η/Υ (excel-word) 
•Γνώση ERP συστημάτων (θα θεωρηθεί extra 
προσόν η γνώση χειρισμού navision) 
•Συνεργάσιμος 
•Προσαρμοστικός και παραγωγικός σε εργασία  
υπό πίεση
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
s.kontogeorgiou@freshline.gr

Υπάλληλος Λογιστηρίου 
(τμήμα χονδρικής)

Προφίλ υποψήφιου: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ Οικονομικής ή Λογιστικής 
κατεύθυνσης 
•3ετή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή 
•Εμπειρία σε εταιρία τροφίμων-ποτών  
θα θεωρηθεί προσόν 
•Άριστος χειρισμός εμπορικών προγραμμάτων 
•Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας 
•Δυνατότητα λειτουργίας σε περιβάλλον  
υπό πίεση 
•Επαγγελματισμός, αίσθημα ευθύνης και διάθεση 
για δουλειά 
•Απαραίτητη δυνατότητα μετεγκατάστασης  
στη Μύκονο 
•Επιθυμητή ηλικία έως 40 ετών  
Απαιτήσεις θέσης: 
•Παραγγελιοληψία και καταχώρηση παραγγελιών 
•Καταχώρηση εμπορικών παραστατικών- 
αρχειοθέτηση  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@mykonos.market

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Financial-Market Analyst

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης: 
•Ανάλυση και ερμηνεία της διεθνούς αγοράς  
και των χρηματαγορών (αναφορές από ειδικούς, 
χρηματοοικονομικά νέα, οικονομικές  
και πολιτικές εξελίξεις) 
•Επεξεργασία οικονομικών και στατιστικών  
πληροφοριών με σκοπό την προετοιμασία και  
σύνταξη αναφορών, προβλέψεων και μελετών 
•Συντονισμός πληροφοριών από διάφορα τμήματα 
καθώς και ανάπτυξη και διατήρηση της αποτελε-
σματικής επικοινωνίας με τους υπεύθυνους  
των διαφόρων τμημάτων και με την διοίκηση 
•Σύναψη συμφωνιών με τους επενδυτές,  
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και συνεχούς 
συμβουλευτικής υποστήριξης 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής/Χρηματοοοικονομικής 
κατεύθυνσης 
•Μεταπτυχιακό Χρηματοοοικονομικής κατεύθυνσης 
ή MBA (θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν) 
•Απαραίτητη εργασιακή εμπειρία (τουλάχιστον)  
3 ετών στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές 
ως χρηματοοικονομικός  
•Αναλυτής-αναλυτής αγορών 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  
(γραπτή και προφορική επικοινωνία) 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (ms office, 
word, excel, powerpoint, outlook, internet)  
Απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες: 
•Ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης οικονομικών 
πληροφοριών 
•Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση και τήρηση  
αυστηρών προθεσμιών 
•Ικανότητα εργασίας σε πολλαπλά projects  
και διαχείρισης προτεραιοτήτων 
•Πληρότητα και ακρίβεια οικονομικών αναλύσεων 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και έμφαση 
στη λεπτομέρεια 
•Ομαδικό πνεύμα  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σταθερές αποδοχές 
•Bonus επίτευξης στόχων 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής  
εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
info@master-trading.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Upcom ltd is looking for a Database Administrator 
(UPC151201) on behalf of its client. Its client is a 
leading multinational company with global presence 
and large multidimensional portfolio of projects 
including some of the most established and prestigious 
companies within the greek and global landscape.
The role: The successful candidate will be part of 
the team of consultants/administrators providing 
day to day support on the operations of the IT
Technical framework: 
•Oracle & oracle rac administration  
and configuration 
•Unix/linux administration  
Processes/operational framework: 
•Apply and comply with security and risk 
management processes 
•Apply and comply with service management 
processes  
Candidate profile: 
•Degree from University or Technical Education 
Institute (AEI, TEI) 
•At least two years experience on managing 
oracle databases in a unix/linux environment 
•Experience on managing websphere (or other 
equivalent application servers) will be considered 
a plus 
•Experience on db2 or sybase will be considered 
a plus 
•Strong analytical skills 
•Strong problem solving skills 
•Excellent verbal and communication skills 
•Ability to work under pressure and strict 
deadlines 
•Ability to work as part of a virtual/international 
team utilizing technologies for remote 
communication/collaboration  
The company offers: 
•A dynamic challenging environment resulting 
continuous learning/education/progression 
•Ability to work with cutting edge technologies/
products
Please send your cv to e-mail: cv@upcom.eu

Junior Software Developer

Purpose of the position: 
•Analyze business needs and propose software 
solutions 
•Maintaning, monitoring & enhancing current 
software implementations 
•Design or customize software use with the aim  
of optimizing operational efficiency  
Key responsibilities: 
•Getting to know company’s current systems 
and company’s overall operations and business 
workflows 
•System administrator, user rights, customizing, 
reporting 
•Analyze company needs on software 
requirements to determine design within time 
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and cost constraints. Present ideas for system 
improvements 
•Train users to use new or modified software 
•Develop software connectors between 
the various company’s systems to combine 
information and achieve data integration  
in a central data warehouse 
•Expand company’s crm functionality 
•Maintaining the systems once they are up and 
running properly in combination with connected 
external devices (POS)  
Candidate profile: 
•Degree in Computer Science or related field 
•0-2 years of working experience 
•Excellent communication skills, both written 
and spoken 
•Strong fundamental programming skills  
(data structures, algorithms) 
•Thorough understanding of object oriented 
programming principles 
•The ability to search, learn and use new 
technologies quickly 
•Familiarity with relational database systems 
(mysql, ms sql server) and cloud technologies 
(api’s, middleware) 
•Familiarity with web services (soap, xml, json) 
and .net, c# 
•Knowledge of erp,crm, f&b management and 
hospitality systems, will be considered as an asset 
•Flexibility to travel
Please send your cvs with photo  
to e-mail: hr.santoriniprincess@gmail.com

Web Developer

Ink Design, a branding agency in athens is looking 
for a ninja web developer to join their dev team. 
Do you dream in code? Are you able to implement 
complex concepts? Can you find clever ways to solve 
problems? Do you like sharp and clean code? If you 
find yourself answering yes to most of the above 
questions, we want to work with you!
Experience: We are looking for a developer 
with passion for building cool things. Having a 
portfolio of sites is a must!
Required skills: 
•HTML5 
•jQuery + plugins 
•CSS2-CSS3 
•Wordpress 
•PHP5+ 
•MySQL and/or sqlite knowledge 
•CSS transforms + transitions
Please email your cover letter and cv  
to e-mail: hr@ink.gr

Η εταιρία Top Service στo πλαίσιo της δυναμικής 
ανάπτυξής της, αναζητά να εντάξει στο τμήμα προ-
γραμματισμού,

Προγραμματιστή Εφαρμογών Λογισμικού
Με τα ακόλουθα προσόντα: 
•Καθήκοντα και υπευθυνότητες 
•Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού  
Ικανότητες: 
•Άριστη γνώση γλωσσών προγραμματισμού, 
VB.net, C#.net 
•Άριστες γνώσεις βάσης δεδομένων ms sql, oracle 
•Επιθυμητή γνώση .asp,java καθώς και γνώση 
προγραμματισμού σε περιβάλλοντα android 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση εργασίας 1-3 έτη 
•Τα γραφεία της εταιρίας βρίσκονται στη Θέρμη 
Θεσσαλονίκης 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@topservice.gr

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Eurotraining ΑΕ δρα-
στηριοποιείται σε  Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βόλο. 
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσε-
λίδα:  www.eurotraining.gr. Ζητείται: 

Developer

Απαραίτητη η γνώση php για παραμετροποίηση σε 
εκπαιδευτική πλατφόρμα moodle. Περισσότερες 
πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 3306086
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr2@eurotraining.gr

Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες 
εταιρίες πληροφορικής στην Ελλάδα και βραβευμένη 
ως best work place 2015 αναζητά για το τμήμα IT 
στην Αθήνα:

IT Help Desk Coordinator  
κωδ.: IT.HLDSC _ATH

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΙΕΚ του κλάδου  
της πληροφορικής 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Καλή γνώση των windows και γενικότερα  
συστημάτων τεχνολογίας microsoft 
•Πολύ καλή γνώση επισκευής και συντήρησης Η/Υ 
•Επιθυμητή η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου,  
συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας  
Παροχές: 
•Άριστο πακέτο αποδοχών 
•Επιπλέον ιδιωτική ασφάλιση 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογρα-
φικό σημείωμα στο link: http://epsilonnet.gr/content.
aspx?id=2197. Τηλέφωνο επικοινωνίας τμήματος 
HR: 2310 981700. Όλες οι υποψηφιότητες θα αντι-
μετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό. Τα 
βιογραφικά σημειώματα που δεν θα αναφέρουν το 
σχετικό κωδικό θέσης δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Senior .NET Developer

As part of this role you can develop and support 
industrial-strength solutions for manufacturing 
plants.  Are you ready tolive the whole life cycle of the 
project and be a strong requirement for its success?
Responsibilities: As a Senior .Net Developer you 
will join (at least initially) to the team, which uses 
an Agile\Scrum development process, supported 
by an extensive set of software tools.
The ideal candidate: 
•A Bachelor’s degree in Computer Science, 
Engineering or a relevant Science-based course 
•6-8 years’ experience in C# and\or VB.Net .Net 
Framework (4.0), MVC, LINQ 
•Experience in SQL Server (Oracle databases  
will be an asset) 
•Test-driven development and Unit testing 
•Fluency in the english language, strong verbal 
and written communication skills in english  
Skills: 
•Flexible and proactive attitude, ability to work 
as part of a distributed global team 
•Strong analytical and problem-solving skills 
•A passion for programming and IT technologies 
•Intelligent and self-motivated
Please sent your cv ton e-mail: 
recruitingkariera@gmail.com

Junior IT Consultant 
ref: JITC/12/15-Athens, Greece

European Dynamics is a leading software, 
information and communication technologies 
company, operating internationally (athens, brussels, 
luxembourg, copenhagen, berlin, berne, stockholm, 
london, nicosia, helsinki, etc). the company employs 
over 500 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 
junior it consultant, fluent in english, to offer his/her 
services as part of a project team based in Athens. 
The work will be carried out either in the company’s 
premises or on site at the customer premises.
Your tasks: 
•Participate in requirements analysis and design 
•Testing of IT-systems and report test results 
•Preparation of user documentation 
•Preparation and provision of user trainings 
•Second level support  
Your skills: 
•University degree in Information Technology 
•Strong analytical capabilities, team- and 
quality-oriented, keen to learn and excel 
•Familiarity with UML, test execution and 
document writing 
•Experience with XML, Bugzilla, Jira, Selenium 
will be considered an advantage 
•Excellent command of english; french and/or 
german will be considered an asset

Our offer: If you are seeking a career in an exciting, 
dynamic and multicultural international environment 
with exciting opportunities that will boost your career, 
please send us your detailed cv in english, quoting 
reference: (ref: JITC/12/15) to the following e-mail: 
hr@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

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
H εταιρία Flavour Factory A.E.  με έδρα τη Σίνδο 
Θεσσαλονίκης, ζητά να προσλάβει:

Graphic Designer

Για τη στελέχωση του τμήματος Marketing  
προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω  
τη δημιουργική της ομάδα.
Aρμοδιότητες: 
•Σχεδιασμός λογοτύπων, συσκευασιών  
και διαμόρφωση του style guide  
για όλα τα brands της εταιρίας 
•Σχεδιασμός εταιρικών καταλόγων, φυλλαδίων, 
αφισών, ενημερωτικών εντύπων και εταιρικών 
newsletters 
•Επεξεργασία φωτογραφιών 
•Σχεδιασμός web banners και σχεδιασμός 
campaign concepts για τα social media pages  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ γραφιστικής σχολής 
•Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε οργανωμένο τμήμα μεγάλης εταιρίας  
του οργανωμένου λιανεμπορίου κατά προτίμηση 
στον χώρο των τροφίμων 
•Άριστες γνώσεις σε adobe photoshop,  
adobe illustrator, corel draw, in design 
•Εμπειρία σε οποιαδήποτε πλατφόρμα εξυπηρετεί 
ανάγκες παραγωγής ψηφιακού γραφιστικού  
περιεχομένου (xara, inkskape, gimp κτλ) 
•Εμπειρία στον σχεδιασμό συσκευασιών προϊόντων 
•Γνώση των νέων trends & τεχνικών  
του graphic design 
•Εμπειρία στη σχεδίαση εικαστικών για χρήση 
web και social media 
•Εξοικείωση με CMS πλατφόρμες  
(όπως joomla, drupal, magento) 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας,  
προφορική και γραπτή 
•Ικανότητα στην οργάνωση και το σχεδιασμό 
•Δημιουργικότητα, εστίαση στο αποτέλεσμα  
και ικανότητα να λειτουργεί εντός αυστηρού  
χρονοδιαγράμματος  
•Ηλικία έως 35 ετών  
Προσφέρεται: 
•Ικανοποιητικός μισθός αναλόγως προσόντων 
•Εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο  
περιβάλλον 
•Συνεχής εκπαίδευση προκειμένου  
να ανταπεξέλθετε στις προκλήσεις της θέσης και 
να ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρίας.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
marketing@flavour-factory.gr

Η Νo 1 εταιρεία εισαγωγής & εμπορίας Τροφών και 
Αξεσουάρ για Κατοικίδια επιθυμεί να προσλάβει 
για πλήρη απασχόληση:

Web and Graphic Designer

Είσαι ο ιδανικός υποψήφιος εάν: 
•Είσαι απόφοιτος ΤΕΙ/ΙΕΚ ή σχολής με γνώσεις 
Graphic Design 
•Έχεις εμπειρία σε responsive design  
και γνωρίζεις τα web standards 
•Ασχολείσαι με το web 
•Έχεις πολύ καλή γνώση adobe photoshop, adobe 
illustrator και adobe indesign 
•Έχεις εξοικείωση με html/html5, css/css3, 
javascript, συστήματα cms (joomla) 
•Έχεις καλές γνώσεις αγγλικών 
•Έχεις προϋπηρεσία τουλάχιστον 1-2 χρόνια  
σε ανάλογη θέση 
•Έχεις ανεξάντλητη φαντασία και δημιουργικές 
ιδέες 
•Έχεις ομαδικό πνεύμα και όρεξη για δουλειά  
Αρμοδιότητες Θέσης: 
•Σχεδιασμό σε mock up για την εμφάνιση,  
τη διάταξη και τα χαρακτηριστικά μιας ιστοσελίδας 
•Συντήρηση των ήδη υπάρχων ιστοσελίδων σε 
συνεργασία με τον developer 
•Σχεδιασμός φυλλαδίων, αφισών, POP υλικών  
σε έντυπη αλλά και ηλεκτρονική μορφή
Απαραίτητη κρίνεται η αποστολή  δείγματος portfolio 

μαζί με το βιογραφικό. Αποστολή βιογραφικών στο 
e-mail: customercare@petcity.gr με την ένδειξη Web 
& Graphic Designer έως τις 18-12-2015.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Τηλεφωνική Επικοινωνία και Υποστήριξη
O Gea συνεχίζει να αναπτύσσει την ομάδα των κεντρι-
κών γραφείων του οργανισμού και αναζητά: Νέους-
ες έως 30 ετών για στελέχωση του τηλεφωνικού 
κέντρου εξερχόμενων κλήσεων για τη διαδικασία 
ενημέρωσης και διαχείρισης ύλης συγκεκριμένων 
επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ηχογραφημένη 
μουσική και την επεξήγηση της νομικής υποχρέω-
σης του συγγενικού δικαιώματος με τελικό στόχο 
τη σύμβαση των επιχειρήσεων με τον oργανισμό.
Απαραίτητα προσοντα: 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Y (ms office, internet) 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Ικανότητες διαπραγμάτευσης 
•Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και  
προσαρμοστικότητα σε αλλαγές  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε τηλεφωνικό κέντρο/εισπράξεις 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕI 
•Θα εκτιμηθεί το ενδιαφέρον για τις τέχνες  
και τα γράμματα
Προσφέρονται: 4ωρη απασχόληση, βασικός μισθός, 
ευέλικτο ωράριο (βάρδιες 10:00-14:00 και 14:00-
18:00), εκπαίδευση. Μηχανισμοί αξιολόγησης και 
προοπτικές εξέλιξης.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@geamusic.gr με κωδ.: ΔΕ1

Από χρηματοοικονομικό όμιλο σε συνεργασία με τη 
Wind ζητούνται:

Απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ 
Που θα ενταχθούν στο τμήμα: Back Office
Απαιτήσεις 
Προϋποθέσεις συνεργασίας: 
•Επικοινωνιακές ικανότητες με προσανατολισμό 
στην επίτευξη στόχων 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Ισχυρή θέληση και δυναμισμό για αυτοβελτίωση 
και εξέλιξη 
•Απαραίτητη εργασιακή προϋπηρεσία  
Παροχές: 
•Σταθερός μισθός με σύμβαση αορίστου χρόνου 
•Ασφαλιστική κάλυψη, ένσημα, δώρα/επιδόματα 
•Ολοκληρωμένη και συνεχόμενη εκπαίδευση  
από καταρτισμένα και έμπειρα στελέχη 
•Σύγχρονο και επαγγελματικό εργασιακό περιβάλλον 
•Πρωινό τμήμα (8h) 
•Εύκολη πρόσβαση (δίπλα ακριβώς από μετρό)  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@bankfs.gr

Σύμβουλος Τηλεφωνικών Πωλήσεων

Η εταιρία/πελάτης: Ο πελάτης μας είναι μια εταιρία 
με ομάδα δυναμικών ανθρώπων που με εργαλεία τη 
μεθοδολογία και τις επικοινωνιακές τους ικανότητες 
αναγάγουν το έργο τους σε μία διαδραστική εμπειρία 
και καθίστανται ως τhe customer experience provider.
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άμεση πρόσληψη 
•Σύμβαση διάρκειας αορίστου χρόνου 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ασφαλιστική 
κάλυψη ΙΚΑ 
•Bonus παραγωγικότητας 
•Συνεχής καθοδήγηση-υποστήριξη 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης σε έναν ταχύτατα  
αναπτυσσόμενο οργανισμό 
•Δίπλα στο μετρό   
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απολυτήριο Λυκείου 
•Δυναμική προσωπικότητα προσανατολισμένη 
στις πωλήσεις 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
callcenterkariera@gmail.com

Η ICAP Recruitment Solutions είναι μέρος του ομίλου 
ICAP του μεγαλύτερου ομίλου παροχής υπηρεσιών 
προς Επιχειρήσεις στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. 
Εξειδικεύεται στην αξιολόγηση και επιλογή αποφοίτων 

συνέχεια στη σελ. 14
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και νέων στελεχών για Ελληνικές και πολυεθνικές 
επιχειρήσεις. Η ICAP recruitment solutions για λο-
γαριασμό της vodafone–παναφον Α.Ε.Ε.Τ αναζητά 12 
νέα και δυναμικά άτομα να καλύψουν τις παρακάτω 
θέσεις εργασίας:

Εκπρόσωποι Τηλεφωνικής  
Εξυπηρέτησης Πελατών-Ref. 2695

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  
και θα είναι υπεύθυνος/η για: 
•Τη διαχείριση των κλήσεων & αιτημάτων  
των πελατών 
•Την επίλυση παραπόνων σε πρώτο χρόνο 
•Τη διατήρηση των συνδέσεων των πελατών  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση 
•Ικανότητα ομαδικής εργασίας 
•Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία 
•Πολύ καλή χρήση της ελληνικής και αγγλικής 
γλώσσας 
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ, σε περιβάλλον 
windows (ms office)  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών στο link: http://www.jobs.
net/j/JRmexf1f?idpartenaire=24693

PROMOTION-
MERCHANDISERS

Promoters-Αθήνα
Κύριος/α άνω των 20 ετών, με όρεξη για εργασία, 
ζητείται από την κάρτα υγείας Ευ Club, για προωθη-
τικές ενέργειες στο κέντρο της Αθήνας (Σύνταγμα)
Απαραίτητα προσόντα: Επικοινωνιακές  
και διαπραγματευτικές ικανότητες
Η εταιρεία μας παρέχει στους εργαζόμενους 
τα παρακάτω: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό και πλήρη ασφαλιστική 
κάλυψη 
•Πρόσθετα bonus απόδοσης και επίτευξης στόχων 
•Σύγχρονο ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Συνεχής εκπαίδευση από έμπειρα και ικανά στελέχη
Αποστείλετε βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: papoutsopoulos@eyclub.gr,  
κωδ. θέσης: ath03

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Η Κωτσόβολος, η Νο 1 αλυσίδα καταστημάτων 
λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
ειδών, με παρουσία σε όλη την Ελλάδα και μέλος 
του διεθνούς ομίλου Dixons, ζητά για το κατάστημα 
στο Άργος:

Πωλητές /τριες μερικής απασχόλησης

Είστε άνθρωπος που επικεντρώνεται στην άριστη 
εξυπηρέτηση του πελάτη; Διακρίνεστε για το πάθος 
σας στον τομέα της τεχνολογίας; Έχετε προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 2 χρόνια στην εξυπηρέτηση των πελατών;
Αν ναι και: 
Διαθέτετε ευχέρεια στην επικοινωνία και σας  
αρέσει να βοηθάτε τους πελάτες με τις γνώσεις σας 
Σας κινητοποιεί η επίτευξη των στόχων πωλήσεων 
Αναζητάτε συνεχώς ευκαιρίες για μάθηση και 
εξέλιξη
Τότε θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε από κοντά.
Η εταιρεία θα σας στηρίξει σε κάθε βήμα σας 
προσφέροντας: 
Συνεχή εκπαίδευση 
Ασφάλιση & bonus 
Σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης  
Απαιτούμενα προσόντα: 
Γνώσεις-Χρήση Η/Υ 
Επικοινωνιακές ικανότητες 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(οι άνδρες) 
Πρόσθετο προσόν θα θεωρηθεί η κατοχή πτυχίου 
ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΤΕΛ ή άλλης σχολής Τεχνολογικής  
Εκπαίδευσης
Η Κωτσόβολος, είναι η Νο 1 αλυσίδα ηλεκτρικών 
ειδών στην Ελλάδα. Η εταιρεία Κωτσόβολος ξεκίνησε 
το 1950 από ένα απλό μαγαζί στην Αθήνα. Σήμερα 
λειτουργεί 97 καταστήματα και απασχολεί πάνω από 
1.700 εργαζομένους. Από το Σεπτέμβριο του 2004, 
κάτοχος της πλειονότητας του μεριδίου ιδιοκτησίας της 

εταιρίας είναι ο όμιλος Dixons. Επιπλέον, η δυναμική 
ανάπτυξη της Κωτσόβολος τα τελευταία χρόνια την 
έχει καταστήσει κυρίαρχο στην αγορά των ηλεκτρικών 
ειδών στην Ελλάδα. Η εταιρεία εξειδικεύεται στην 
πώληση ηλεκτρονικών προϊόντων υψηλής τεχνολο-
γίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, οικιακών συσκευ-
ών, φωτογραφικού εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιακών 
προϊόντων, καθώς και στις υπηρεσίες συντήρησης 
μετά την πώληση.
Η Dixons plc είναι ένας από τους κορυφαίους ευρω-
παϊκούς ομίλους στην πώληση ηλεκτρικών ειδών. Ο 
όμιλος εφαρμόζει μια πολιτική πολλαπλών καναλιών 
στη λιανική πώληση και το εμπόριο ηλεκτρικών ειδών, 
με περισσότερα από 1.300 καταστήματα και ηλεκτρονικά 
καταστήματα σε 28 χώρες, ενώ απασχολεί περίπου 
40.000 εργαζόμενους. Κάθε χρόνο, περισσότεροι 
από 100 εκατομμύρια πελάτες πραγματοποιούν τις 
αγορές τους online και μέσα από τα καταστήματα 
του ομίλου Dixons.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στέλνουν το 
βιογραφικό τους μέσω της ιστοσελίδας:  
www.kotsovolos-careers.gr

Η MG Premium S.A., επίσημος διανομέας της Wolford 
στην Ελλάδα αναζητά

Πωλήτρια Luxury Boutique Κηφισιάς

Με γνώσεις εξυπηρέτησης πελατών & e-shop.
Προφίλ υποψήφιας: Η MG Premium Α.Ε. αναζητά 
μια έμπειρη και ικανή πωλήτρια, για εξυπηρέτηση 
πελατών τόσο μέσα στην wolford boutique Κηφισιάς 
όσο και στο ηλεκτρονικό της κατάστημα. Η υποψήφια 
θα πρέπει να έχει εμπειρία στις πωλήσεις πολυτελών 
ειδών, να είναι επικοινωνιακή, ιδιαίτερα εμφανίσιμη, 
φιλική, με  ευγενική διάθεση και γνώση των προϊ-
όντων, με απώτερο σκοπό την άριστη εξυπηρέτηση 
του πελάτη και τη μεγιστοποίηση των πωλήσεων.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Γυναίκα, επικοινωνιακή, ιδιαίτερα εμφανίσιμη, 
έως 30 ετών 
•Κάτοικος κοντινής περιοχής 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στο χώρο  
του λιανικού εμπορίου 
•Απόφοιτη AEI/ΤΕΙ. Ιδανικά με γνώσεις Digital 
Marketing 
•Πολύ καλός χειρισμός γλώσσας ελληνικά- 
αγγλικά (proficiency) 
•Γνώση Η/Υ(ms office, ERP), digital  
(website cms / blog / social media) 
•Ομαδικότητα, εργατικότητα, θετική αντιμετώπιση 
•Ευελιξία στο ωράριο καταστημάτων.
Όλες οι ενδιαφερόμενες υποψήφιες μπορούν να 
αποστείλουν το βιογραφικό τους απαραίτητα με 
μια πρόσφατη φωτογραφία και θέμα “SAW” στο 
email: hr_mgtrade@yahoo.gr

Αλυσίδα Αρτοζαχαροπλαστείων στις περιοχές  Ζω-
γράφου-Καλλιθέας-Μελισσίων-Νέας Πεντέλης-Χα-
λανδρίου ζητεί για μερική απασχόληση:

Πωλήτριες

Oι θέσεις αφορούν  8ωρη απασχόληση για Σάββατο 
& Κυριακή, έως 40 ετών, προϋπηρεσία στην εστίαση 
επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη.
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
career@thebakers.gr

Έμπειρος Πωλητής

Για κατάστημα Wind κινητής τηλεφωνίας.
Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
dmavroudis@windcorp.gr

Σύμβουλος Πώλησης Άργος 
Κωδικός θέσης: ΣΠΑΡΓ1215

Εταιρικό προφίλ: Είμαστε η μεγαλύτερη εταιρεία 
στον χώρο του ηλεκτρολογικού υλικού και διαθέτουμε 
εξειδικευμένα τμήματα φωτισμού, φωτοβολταϊκών, 
βιομηχανικού υλικού και κτιριακών λύσεων, καθώς 
και δύο υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής ηλεκτρο-
λογικών πινάκων. Απαριθμούμε 50 σημεία εταιρικής 
παρουσίας σε πανελλαδικό επίπεδο και προσφέρουμε 
υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση σε 7.000 πελάτες σε 
καθημερινή βάση. Συνδυάζουμε προϊόντα υψηλών 
προδιαγραφών, κατηρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, 
συστήματα και οργανωτικές δομές που μας επιτρέπουν 
να είμαστε η αδιαμφισβήτητη επιλογή των πελατών 
μας και το πετυχαίνουμε, επειδή μαζί μας εργάζο-
νται μόνο οι καλύτεροι της αγοράς. Επιλέγουμε και 
δημιουργούμε ικανά στελέχη, που με την εξαιρετική 
τους απόδοση, συμβάλλουν στον εντοπισμό και την 
αξιοποίηση όλων των ευκαιριών που ανακύπτουν. 

Εάν πιστεύετε ότι οι γνώσεις, οι ικανότητες και τα 
μελλοντικά σας σχέδια ταιριάζουν με εμάς, τότε ίσως 
σας ενδιαφέρει η θέση που θέλουμε να καλύψουμε.
Περιγραφή ρόλου-σύμβουλος πώλησης ηλεκτρο-
λογικού υλικού: O/η σύμβουλος πώλησης, θα έχετε 
την ευθύνη της εξυπηρέτησης των πελατών αλλά και 
της υποστήριξης τους μετά την πώληση. Η συνεχής 
βελτίωση των γνώσεων αποτελεσματικών τεχνικών 
πώλησης, προϊόντων, λειτουργιών, διαδικασιών και 
τιμολογιακής-εμπορικής πολιτικής της εταιρείας προ-
τεραιότητες του εργασιακού, εντάσσεται στις άμεσες 
προτεραιότητες και απαιτήσεις του εργασιακού ρόλου.
Αναζητάμε: Υποψήφιο/α που πιστεύει και επενδύει 
στην προσωπική και επαγγελματική του ανάπτυξη,  με 
προσανατολισμό στα αποτελέσματα. Ο ρόλος, απαιτεί 
πολύ καλή γνώση των προϊόντων και των τεχνικών 
πώλησης και εξυπηρέτησης των πελατών, καθώς 
και συμμετοχή σε όλες τις προωθητικές ενέργει-
ες-καμπάνιες που υλοποιούνται αλλά και επίτευξη 
στοχοποιήσεων.
Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Ευχέρεια χρήσης πληροφοριακών συστημάτων 
•Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές  
ικανότητες 
•Eμπειρία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη θέση
Εάν επιλεγείτε για την θέση: Θα παρακολουθήσετε 
ένα εκπαιδευτικό 15ήμερο, που θα σας βοηθήσει να 
κατανοήσετε τον τρόπο λειτουργίας αλλά και στην 
εταιρική μας φιλοσοφία. Επίσης θα παρακολουθή-
σετε εξειδικευμένη εκπαίδευση με συγκεκριμένη 
θεματολογία, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του 
εργασιακού σας ρόλου. Κατά την διάρκεια της εισα-
γωγικής σας εκπαίδευσης θα γνωρίσετε την βασική 
δραστηριότητα όλων των τμημάτων της εταιρείας, 
την προϊοντική γκάμα και τις διαδικασίες μας.
Εάν σας ενδιαφέρει να εργαστείτε μαζί μας,  
παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα με φωτογραφία στην ηλεκτρονική  
διεύθυνση: hr@kafkas.gr

Πωλήτριες μερικής ή πλήρους απασχόλησης

Ζητάει η γαλλική εταιρία Orchestra, η οποία δρα-
στηριοποιείται  στον χώρο της παιδικής ένδυσης και 
ειδών βρεφανάπτυξης, για τα megastore καταστήματά 
της στην Αθήνα.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@orchestra 
hellas.gr, fax: 210 9887829. Αναγράφοντας τον κω-
δικό SEL4.

Πελάτης μας είναι μια ισχυρή εταιρεία στο χώρο 
του ποτού και τροφίμου η οποία δραστηριοποιείται 
στη Μύκονο με κεντρικό κατάστημα και υποκαταστή-
ματα. Λόγω της αναπτυξιακής της πορείας αναζητά 
να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της ένα ικανό 
στέλεχος για τη θέση  

Store Manager  
Μύκονος-SM/1115

Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για την 
ομαλή και επικερδή διαχείριση του καταστήματος με 
χώρους πώλησης 1500τμ. και 20 άτομα προσωπικό. 
Πέρα από την καθημερινή λειτουργική διαχείριση 
σύμφωνα με τα πρότυπα καλής λειτουργίας ο κάτο-
χος της θέσης πρέπει να έχει την εμπορική αντίληψη 
ώστε να εκπληρώνονται οι εμπορικοί στόχοι, την 
ικανότητα διαχείρισης προσωπικού αλλά κυρίως την 
πελατοκεντρική αντίληψη για την παροχή υψηλής 
ποιότητας υπηρεσιών προς τους πελάτες.  
Κύριες αρμοδιότητες: 
•Η ομαλή λειτουργία του χώρου και ο συντονισμός 
των επιμέρους τμημάτων του καταστήματος 
•Η εμπορική παρακολούθηση, ο έλεγχος  
και λογιστικό κλείσιμο ταμείων, καθώς  
και η παραγωγή αντίστοιχων αναφορών 
•Η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού  
(επιλογή, εκπαίδευση, αξιολόγηση, διαμόρφωση 
εβδομαδιαίου προγράμματος και αδειών) 
•Η παρακολούθηση του ανταγωνισμού και  
ο σχεδιασμός αντίστοιχων προωθητικών ενεργειών 
•Η οργάνωση και η διαμόρφωση των χώρων  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Τουλάχιστον πέντε χρόνια σχετικής προϋπηρεσίας 
σε διαχείριση καταστήματος τροφίμων  
(super market, ή delicatessen) 
•Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων ή συναφούς 
κατεύθυνσης 
•Άριστη γνώση αγγλικών ή και δεύτερης γλώσσας 
•Άριστη γνώση Η/Υ και εξοικείωση με πρόγραμμα 
εμπορικής/ταμειακής διαχείρισης 
•Πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας 

•Πελατοκεντρική αντίληψη και προσήλωση  
σε δείκτες ποιότητας 
•Εμπορική αντίληψη και ικανότητα ανάλυσης 
αριθμητικών δεδομένων 
•Ικανότητα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 
•Ομαδικό πνεύμα και συνέπεια
Αν σας ενδιαφέρει να εργαστείτε σε μία ισχυρή και 
εύρωστη οικονομικά εταιρία η οποία προσφέρει προ-
οπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης θα 
πρέπει να αποστείλετε ηλεκτρονικά το βιογραφικό 
σας σημείωμα στο link: http://pfb.applymycv.gr/form.
asp με κωδικό SM/1115, ώστε να συμμετάσχετε στη 
διαδικασία αξιολόγησης. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύ-
θεια στην επεξεργασία όλων των αιτήσεων.

Η Εστία Αρτοποιία, μια πρωτοπόρα εταιρεία στον κλάδο 
της αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής, με οργανωμένο 
δίκτυο 17 σημείων πώλησης στην Θεσσαλονίκη, στα 
πλαίσια της ανάπτυξής της επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο Καταστήματος
Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών  
σε αντίστοιχη θέση στον χώρο της εστίασης 
•Άριστες διοικητικές ικανότητες & διαχείριση 
ομάδας πωλήσεων 
•Δυναμική προσωπικότητα και ευχέρεια  
στην επικοινωνία 
•Προσανατολισμό στο αποτέλεσμα 
•Δυνατότητα αποτελεσματικής εργασίας  
σε απαιτητικές συνθήκες 
•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Επιθυμητή γνώση αγγλικών 
•Πτυχίο ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης  
θα εκτιμηθεί 
•Ηλικία άνω των 30 ετών  
Καθήκοντα: 
•Εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας  
του καταστήματος 
•Έλεγχος όλης της παραγωγικής διαδικασίας  
του καταστήματος 
•Οργάνωση ομάδας πωλήσεων 
•Συντονισμός των εργαζομένων του καταστήματος 
•Παραγγελίες/ανεφοδιασμός 
•Διοικητικά καθήκοντα  
Προσφέρονται: 
•Αποδοχές βάσει προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης
Απαραίτητα δικαιολογητικά για εργασία σε καταστήματα 
υγειονομικού χαρακτήρα. Αποστολή βιογραφικών 
στο e-mail: hr@estiabakery.gr

Η εταιρία Dexim ενδιαφέρεται να προσλάβει:
Πωλητές /τριες

Για το κατάστημα στα Χανιά 
Απαραίτητα προσόντα/ικανότητες: 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα στον χώρο  
των πωλήσεων 
•Γνώση αγγλικών 
•Γνώση υπολογιστών (Η/Υ) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στις πωλήσεις γενικότερα 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία στον 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

Υπεύθυνος Καταστήματος-Πωλητής
Μεγάλη εμπορική εταιρία από το χώρο της μόδας, 
αναζητά για τα καταστήματά της στην Θεσσαλονίκη, 
έμπειρο στέλεχος για τη θέση της:

Store Manager
Αρμοδιότητες: 
•Διασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας  
του καταστήματος και τήρηση όλων  
των διαδικασιών, στρατηγικής της εταιρίας 
•Επίτευξη στόχων πωλήσεων 
•Έλεγχος και απόδοση του βέλτιστου  
εμπορευματικού μείγματος 
•Αποτελεσματική διοίκηση ομάδας  
και εκπαίδευση προσωπικού 

συνέχεια στη σελ. 16
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•Διασφάλιση υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης  
και δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης  
με τους καταναλωτές 
•Παρακολούθηση του ανταγωνισμού  
και των εξελίξεων της αγοράς  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, τουλάχιστον  
5 ετών (κατά προτίμηση στον κλάδο  
του κοσμήματος-ειδών πολυτελείας) 
•Αποδεδειγμένη γνώση της αγοράς ευθύνης-  
πελατολόγιο-δημόσιες σχέσεις 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανωτάτης εκπαίδευσης 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  
(επιθυμητή η γνώση της ρωσικής) 
•Γνώση windows-Ms office 
•Ομαδικότητα και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 
•Άριστη επικοινωνιακή, διοικητική και οργανωτική 
ικανότητα 
•Δυναμική, ευχάριστη προσωπικότητα  
με ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ευχάριστο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Επαγγελματική εξέλιξη
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν άμε-
σα το βιογραφικό τους στο e-mail: Retail@perideo.gr 
επισυνάπτοντας πρόσφατη φωτογραφία.

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

Υπεύθυνη Καταστήματος Λιανικής 
full time για το κατάστημά μας, στο Βόλο

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στο χώρο 
•Ικανότητα επικοινωνίας και ευελιξία 
•Γνώσεις Η/Υ & αγγλικής γλώσσας 
•Ηλικία έως 35 ετών  
Παροχές εταιρείας: 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Σταθερότητα 
•Προοπτικές εξέλιξης
Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να στείλουν  
το βιογραφικό τους με στο e-mail:  
i.koltouki@attrattivo.gr

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

Πωλήτριες Λιανικής 
full time για το κατάστημά μας, στο Βόλο

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στο χώρο 
•Ικανότητα επικοινωνίας και ευελιξία 
•Γνώσεις Η/Υ & αγγλικής γλώσσας 
•Ηλικία έως 35 ετών  
Παροχές εταιρείας: 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Σταθερότητα 
•Προοπτικές εξέλιξης
Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να στείλουν  
το βιογραφικό τους με στο e-mail:  
i.koltouki@attrattivo.gr

Η MG Premium S.A., επίσημος διανομέας της Wolford 
στην Ελλάδα αναζητά

Πωλήτρια Luxury Boutique Κηφισιάς
Με γνώσεις εξυπηρέτησης πελατών & e-shop.
Προφίλ υποψήφιας: Η MG Premium Α.Ε. αναζητά 
μια έμπειρη και ικανή πωλήτρια, για εξυπηρέτηση 
πελατών τόσο μέσα στην wolford boutique Κηφισιάς 
όσο και στο ηλεκτρονικό της κατάστημα. Η υποψήφια 
θα πρέπει να έχει εμπειρία στις πωλήσεις πολυτελών 
ειδών, να είναι επικοινωνιακή, ιδιαίτερα εμφανίσιμη, 
φιλική, με  ευγενική διάθεση και γνώση των προϊ-
όντων, με απώτερο σκοπό την άριστη εξυπηρέτηση 
του πελάτη και τη μεγιστοποίηση των πωλήσεων.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Γυναίκα, επικοινωνιακή, ιδιαίτερα εμφανίσιμη, 
έως 30 ετών 
•Κάτοικος κοντινής περιοχής 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στο χώρο  
του λιανικού εμπορίου 

•Απόφοιτη AEI/ΤΕΙ. Ιδανικά με γνώσεις  
Digital Marketing 
•Πολύ καλός χειρισμός γλώσσας  
ελληνικά-αγγλικά (proficiency) 
•Γνώση Η/Υ(ms office, ERP), digital  
(website cms-blog-social media) 
•Ομαδικότητα, εργατικότητα, θετική αντιμετώπιση 
•Ευελιξία στο ωράριο καταστημάτων.
Όλες οι ενδιαφερόμενες υποψήφιες μπορούν να 
αποστείλουν το βιογραφικό τους απαραίτητα με 
μια πρόσφατη φωτογραφία και θέμα “SAW” στο 
email: hr_mgtrade@yahoo.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Διευθυντής Πωλήσεων Α' Υλών Ζωοτροφών

Ο πελάτης μας είναι σοβαρή εταιρεία εμπορίας α’ 
υλών σε διάφορους κλάδους της βιομηχανίας, με 
δυναμική ανάπτυξη, και ζητά ικανό στέλεχος για να 
αναπτύξει τις πωλήσεις α’ υλών στην βιομηχανία 
ζωοτροφών.
Η θέση αναφέρεται στον Division Manager του το-
μέα τροφίμων, θα εποπεύει 1-2 άτομα και θα έχει 
ως στόχο την οργάνωση και σημαντική ανάπτυξη 
του τομέα του.
Αξιοποιώντας την τεχνική βοήθεια απο την εταιρεία 
και τους οίκους που εκπροσωπεί θα έχει ως στόχο την 
εδραίωση σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες 
και το R+D τους, το κλείσιμο συμφωνιών και την 
υποστήριξη σωστής υλοποίησης των παραλαβών 
απο τον πελάτη.
Κατάλληλα στελέχη είναι όσοι έχουν πείρα σε ανάλογο 
χώρο (Β2Β) πωλήσεων α’ υλών τουλάχιστον 5 χρόνια, 
δυναμισμό, ικανότητα ανάπτυξης, είναι συνεργάσιμοι, 
έχουν ομαδικό πνεύμα και υγιή φιλοδοξία εξέλιξης. 
Θα πρέπει να έχουν ανάλογο Πτυχίο (Χημικού Μηχα-
νικού, Γεωπόνου, Τεχνολόγου Τροφίμων κλπ.). Πολύ 
καλή γνώση της αγγλικής και ηλικία 35-50 χρονών.
Η εταιρεία προσφέρει ρεαλιστικό πακέτο αποδοχών 
και αυτοκίνητο.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα αναγράφοντας τον κωδικό 
ΔΠ/OΕΛ/ΣΑ. Στο e-mail:athens@amrop.gr

Σύμβουλος Πωλήσεων- 
Εκπαιδευτικός Σύμβουλος

Μεγάλος εκδοτικός όμιλος στο χώρο της ξενόγλωσσης 
εκπαίδευσης, αναζητά σύμβουλο πωλήσεων για τη 
στελέχωση του τμήματος marketing και πωλήσεων 
στον νομό Θεσσαλονίκης.
Βασικές αρμοδιότητες:  
•Προώθηση των προϊόντων του εκδοτικού οίκου 
•Συμμετοχή σε ημερίδες και εκθέσεις του κλάδου 
•Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού  
Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ 
•Διδακτική εμπειρία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και υψηλή  
διαπραγματευτική ικανότητα 
•Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας  
με τα άλλα στελέχη της ομάδας 
•Ικανότητα παρουσιάσεων σε κοινό 
•Δυνατότητα για ταξίδια στην περιφέρεια 
•Άριστη γνώση αγγλικών με πιστοποίηση 
•Χρήση ms οffice 
•Δίπλωμα οδήγησης  
Η εταιρία προσφέρει: 
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
(σταθερές αποδοχές + bonus βάσει στόχων) 
Εταιρικό αυτοκίνητο 
Φορητή ηλεκτρονική συσκευή 
Κινητό τηλέφωνο
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν  
βιογραφικό σημείωμα στο e-mail:  
cb.business.cv@gmail.com

Μεγάλη εταιρία με έδρα την Αθήνα Leader στα Βαλ-
κάνια στον κλάδο των  πορτών γκαράζ-αυτοματισμών 
πορτών-μπαρών στάθμευση με δραστηριότητα σε 
όλη την Ελλάδα ζητεί

Πωλητή-κωδ. 26449/15

Αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη πωλήσεων μέσω επισκέψεων  
σε πελάτες (B2B) 
•Διαχείριση και ανανέωση υπάρχοντος  
πελατολογίου 
•Εύρεση νέων πελατών 
•Ενημέρωση πελατών για νέα προϊόντα 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•Εντοπισμός & επίλυση προβλημάτων 

•Παρακολούθηση ανταγωνισμού & τάσεων αγοράς 
•Ανάπτυξη μεριδίου αγοράς 
•Επίτευξη στρατηγικών & εμπορικών στόχων 
•Δυνατότητα συχνών μετακινήσεων  
σε όλη την Ελλάδα  
Προσόντα: 
•Τουλάχιστον 5 έτη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Επιθυμητή εμπειρία του κλάδου 
•Άριστη γνώση αγγλικών και Η/Υ 
•Γνώση ιταλικής γλώσσας 
•Άριστες επικοινωνιακές, οργανωτικές  
και διοικητικές ικανότητες 
•Δυνατότητα αντίληψης των «αναγκών»  
του πελάτη 
•Προσαρμοστικότητα & ικανότητα εργασίας  
υπό πίεση 
•Άδεια οδήγησης  
Προσωπικά xαρακτηριστικά: 
•Άριστη επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα 
•Προσαρμοστικότητα 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Πνεύμα ομαδικής εργασίας 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών 
•Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου 
•Αποτελεσματικότητα  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Αυτοκίνητο 
•Κινητό 
•Ηλεκτρονικό υπολογιστή 
•Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με την αξιολόγηση 
επιλογής 
•Μεταβλητές αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@cosmoshellas.com

Η Lycsac-Eastpak Greece αναζητά:
Πωλητή Χονδρικής

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος Τ.Ε.Ι/A.Ε.Ι. (θα θεωρηθεί επιπρόσθετο 
προσόν) 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στον χώρο  
των χονδρικών πωλήσεων τουλάχιστον 3 ετών 
(ιδανικά στην πώληση casual τσάντας/ρούχο/
παπούτσι) 
•Άριστες διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Ελληνικά, αγγλικά σε πολύ καλό επίπεδο 
•Ευχάριστη προσωπικότητα, οργανωτικότητα  
και προσήλωση στην επίτευξη αποτελεσμάτων  
και την εξυπηρέτηση πελατών 
•Δυνατότητα forecasting προϊόντων και POS 
material, παρακολούθηση πωλήσεων, visual 
merchandising, αξιολόγηση και ανάπτυξη  
πελατολογίου 
•Γνώσεις Η/Υ (office κυρίως word, excel) 
•Δυνατότητα ταξιδιών
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται  
να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα  
στο email: kelly@lycsac.gr

Η βιομηχανία επεξεργασίας και εμπορίας μαρμάρων 
και φυσικών πετρωμάτων  Stone Group International 
(Marmor Sg Sa),  ζητεί να καλύψει την παρακάτω θέση:

Πωλητής Εξωτερικού-κωδ. SLS2

Έδρα: Καβαλάρι, Θεσσαλονίκης
Απαιτούμενα προσόντα:  
•Πτυχίο AEI/ ΤΕΙ Διοικήσεως Επιχειρήσεων  
ή συναφούς ειδικότητας 
•Προϋπηρεσία 2-3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση, 
σε πωλήσεις B2B 
•Απαραίτητη η άριστη γνώση της αγγλικής 
•Απαραίτητη η άριστη γνώση της γαλλικής 
•Πολύ Καλή γνώση Η/Υ 
•Πολύ καλές ικανότητες επικοινωνίας,  
διαπραγματεύσεων, οργάνωσης 
και προσανατολισμό στο αποτέλεσμα  
Αρμοδιότητες:  
•Διατήρηση και ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•Reporting 
•Η εταιρία προσφέρει συνεχή εκπαίδευση  
και άριστο περιβάλλον εργασίας.
Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να στείλουν  
το βιογραφικό τους, αναφέροντας τον κωδικό  
της θέσης, στο e-mail: hr@stonegroup.gr

Η εταιρία Υγρομονωτικών και Ασφαλτικών Προ-
ϊόντων Βιtuline  επιθυμεί να προσλάβει:

Στέλεχος Ανάπτυξης Πωλήσεων-έδρα Αθήνα

Προφίλ εταιρίας: Η Bituline Industries S.A. είναι 
μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία στον χώρο 
των υγρομονωτικών υλικών. Στόχος της εταιρίας 
είναι η συνεχής ανάπτυξη με καινοτομία και σεβασμό 
στην κοινωνία και το περιβάλλον.
Κύριες αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη πωλήσεων σε νέους πελάτες 
•Έρευνα αγοράς και γνώση ανταγωνισμού 
•Εκτέλεση προωθητικών ενεργειών marketing 
•Παροχή τεχνογνωσίας, συμβουλευτική  
υποστήριξη και εκπαίδευση συνεργατών 
•Υποστήριξη της πιστωτικής πολιτικής πωλήσεων  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας 
•Εστίαση στο αποτέλεσμα και την επίτευξη  
των στόχων 
•Γνώση αγγλικών και Η/Υ (ms office) 
•Διαθεσιμότητα για ταξίδια εντός Ελλάδας  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ευκαιρίες συνεχούς ανάπτυξης 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
(μισθός & bonus) 
•Εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό 
•Ομαδικό πρόγραμμα νοσοκομειακής  
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@orchestrahellas.gr

Η εταιρία Μύλοι Θράκης Ι. Ουζουνόπουλος Α.Ε., 
δυναμική εταιρεία  στον κλάδο των τροφίμων, στο 
πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων 
της στην περιοχή της Αττικής και Κυκλάδων, αναζητά:

Στέλεχος πωλήσεων με εμπειρία  
στο χώρο των τροφίμων

Απαιτούμενα προσόντα: 
•5 χρόνια εμπειρία στις πωλήσεις τροφίμων 
•Εμπειρία στον χώρο των μιγμάτων αρτοποιίας  
θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψη 
•Επιθυμητό πτυχίο Τεχνολογικού Ιδρύματος  
Τροφίμων 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Βασικές γνώσεις Η/Υ 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Εκπαίδευση 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα στο fax: 210 2850351 ή στο 
e-mail: MGalif@thracemills.gr

Έμπειροι Πωλητές  
για πλήρη απασχόληση

Ηγετική εταιρεία στη φαρμακευτική αγορά  
ζητά πωλητές, με όρεξη για δημιουργία και στόχο 
να είναι πάντα πρώτοι στις πωλήσεις.
Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Προϋπηρεσία στις πωλήσεις 
•Γνώση αγγλικών 
•Γνώση Η/Υ 
•Δίπλωμα ΙΧ 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στις πωλήσεις 
προς φαρμακεία θα εκτιμηθεί  
Προσφέρονται: 
•Μισθός 
•Ασφάλεια 
•Bonus 
•Αυτοκίνητο, laptot, κινητό 
•Εκπαίδευση
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: uhiredcv@
gmail.com. Βιογραφικά χωρίς φωτογραφία δεν θα 
αξιολογούνται.

 Η Randstad Hellas για λογαριασμό μεγάλης ελλη-
νικής εταιρίας που δραστηριοποιείται στον φωτισμό 
και τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό αναζητά:

Key Account Β2Β Sales Manager

Αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση και ανάπτυξη υφιστάμενου  
πελατολογίου 
•Αναζήτηση δυνητικών πελατών με στόχο  
τη διεύρυνση του πελατολογίου 
•Αξιολόγηση νέων ευκαιριών στην αγορά 
•Ευθύνη και σχεδιασμός ενεργειών  
για την επίτευξη στόχων 
•Να φροντίζει για την έγκαιρη επίλυση  
προβλημάτων μεταξύ εταιρείας & πελάτη 
•Δημιουργία οικονομικών προσφορών 
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Network Engineer
Mikenopa Hellas Ltd. is part of the international group Mikenopa, operating primarily in the Czech 
Republic, Russian Federation and Greece. Mikenopa Hellas Ltd. provides high-end technologies, 
particularly for high speed internet access (HSIA) and related services to hotels, business centers 
and residential projects. For more information visit: www.mikenopa.com. Mikenopa Hellas seeks 
for a Network Engineer to work both in the company’s office in Athens and other branches, located 
abroad. Minimum contract term is two years and travel/accommodation abroad is always provided by 
the company. Deep knowledge of networking and ability to support IT-non-familiar clients is essential. 
This is a great opportunity for a passionate young person to bring value to an experienced, creative 
and dedicated team and to help them navigate a fast growing company.

Candidate profile: 
•Ability to work abroad, with good adaptability to a new culture and living environment 
•Excellent written and verbal communication skills in english (proficiency level) 
•Ability to work independently and make decisions 
•Ability to maintain the highest degree of confidentiality and professionalism 
•Degree in Networking or other similar technology (CCNA desirable) 
•Perfect understanding of networking (LAN/WAN, WLAN) 
•Experience in managing and configuring network devices (routers, switches) 
•Experience in technical support 
•Willing to travel often (up to 50% of time) 
•Up to 35 years old  
Main responsibilities: 
•Technical design and configuration for emerging projects 
•Maintaining, troubleshooting and upgrading of existing infrastructure 
•Design and implementation of new installations (both indoors and outdoors) 
•Resolving and troubleshooting technical issues of hotel guests, both remotely and on-site 
•Performing routine system maintenance 
•Managing and resolving network related issues with appropriate diagnosis and resolution  
when needed 
•Documenting all areas of the systems including designs, configurations, operational manuals  
and maintenance plans  
Starting date: 1 February 2016 in Greece.  
Remuneration: Depending on candidate’s experience and credentials.  

Additional bonus at the end of each project abroad. In case you do not match these criteria, please do 
not apply! You can submit your cv to e-mail: cv@skywalker.gr. Suitable candidates will be invited for 
an interview by the end of January 2016.

NMC Operator 
code: NMC 003Location: Athens

Main tasks: 
•Undertake the activities for the correct operation, fault management and relevant actions foreseen 
by the procedures to solve the problems of the entire network during the 24h supervision 
•Receive, analyze and resolve/escalate any raised problem concerning customer complaints or 
other kind of network failure or outage 
•Co-operate with nmc operations shift leaders for the correct and effective implementation of the 
relevant procedures 
•Act as the primary interface of the network management centre for intra-departmental and 
external communications 
•Execute planned tasks as required by nmc operations management 
•Make use of the corrective trouble ticketing system, in order to inform involved parties on network 
faults 
•Escalate faults among wind technical departments and external providers/vendors and follow up 
the progress for the timely fault resolution 
•Inform customer service of problems in the gsm/umts network leading to service outages   
Basic requirements: 
•BSc or TEI in Computer Science, Telecommunications or other related discipline 
•Relevant experience will be considered an asset 
•Ability to quickly understand “new” technologies and tools 
•Good interpersonal skills, adaptive and team player 
•Fluent written and spoken english language 
•Communication skills 
•Ability to work on 24h shifts

Candidates wishing to apply must forward their cv’s,  quoting the position code at the following address: 
Windhellass.A., 66 Kifissias Ave., 151 25 Maroussi, Athens, e-mail: jo@wind.gr, fax: +30 210 5100308

Job Posting #2015.12a_MedDev_Endov_PrSp

Rontis, a switzerland based multinational corporation, was established in 1986 and has built lengthy 
experience in the wider healthcare sector. We are seeking to employ immediately the services of a 
suitably qualified and experienced person to work in a cross-cultural environment and represent our 
business interests worldwide handling the role of the: 

Endovascular product specialist medical devices division
Reporting to the business development director for the medical devices division, this multifaceted role will 
give the successful candidate accountability for the appropriate training & education on rontis product 
portfolio, the establishment of solid relationships with kols and the hands-on support of distributors.

Role and responsibilities: 
•Perform end-user customer visits and be the primary point of contact for distribution channels  
on product related matters 
•Collect competitive product information & provide market intelligence 
•Perform workshops and product demonstrations as per the annual marketing plan set 
•Organize training & education activities addressed to interventionists  
& distributors salesforce 
•Contribute towards the achievement of pre-set annual sales budget per country  
of responsibility 
•Collect and provide leads, identify new clientele and support existing customer base 
•Ensure continuous communication with hqs, provide ideas & identify market or product 
opportunities 
•Bring to the r&d team new ideas for products, analyze market trends 
•Contribute towards establishing strong partnerships with distributors and key medical 
professionals 
•Ensure manufacturers brand appropriate representation  
Desired skills and experience: 
•Bachelor degree in science. Biomedical, nursing or relevant degrees will be considered a plus 
•Business and marketing qualifications will be considered a plus 
•Prior professional experience (3+ years) is a prerequisite 
•Experience in sales / product management roles in wider medical field is considered a major plus 
•Fluency in english (both written and oral skills) is considered a prerequisite 
•Spanish, russian, arabic or chinese literacy will be considered a major plus 
•High level of organization and motivation 
•Strong communication and presentation skills. Ability to interact in cross-cultural environment 
•Self-disciplined and with attention to detail. Hands-on approach and problem solving attitude 
•Willingness to travel roughly 50% of the time 
•Drivers license is a prerequisite. Military service completed 
•Compensation package includes salary plus commission scheme 
•This is a full-time position. Only candidates meeting the criteria above will be contacted

Candidates are kindly requested to send their cv to e-mail: hr@rontis.com, highlighting the Job Posting 
number on the Subject line

Graphic Designer - Marketing & Communications

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

Μηχανικός Πωλήσεων 
(κωδ. SESKG-15) με έδρα την Ευκαρπία

Η εταιρεία Uniko ApS με έδρα τη Δανία,  επεκτείνεται στην Ελλάδα και ζητεί:

Υπαλλήλους για το Τμήμα Κρατήσεων

Location: Glyfada

About HPD Innovation Lab: We are an international 
investment group with substantial new offices in 
Glyfada, offering HR & organisational development 
services. Untapping the unique potential of the 
human capital is at the heart of HPD operations. We 
view employees as our endless source of inspiration 
towards business excellence. At HPD Innovation 
Lab we are promoting a culture of innovation and 
deliver amazing results through teamwork, always 
being customer-centric.

About the job: We are looking for a talented designer 
experienced in digital marketing and advertising 
to join our communications team. Come, shape the 
brand and invent innovative ways to introduce it 
to the world! The right candidate will be excellent 
communicator, comfortable in a high-velocity startup, 
passionate and team player.

What you will be doing: 
•Craft customized marketing experiences,  
both web and print 

•Graphic design, including creating illustrations 
and infographics 
•Partner with other designers, copywriters, 
engineers, and marketing managers to ensure 
quality in all aspects of campaign execution 
•Create unique and stunning packaging designs 
•Presentation design   
Here are the skills we’re looking for:  
•Exceptional communication skills in english – 
able to communicate complex ideas simply 
•Strong conceptual thinker 
•Proven ability to deliver exceptional design  
at high volumes under tight timelines 
•3+ years of visual design experience 
•A solid understanding of designing for 
functionality, interaction, site architecture,  
user interfaces, and navigation 
•Experience with performance marketing a plus

If you aspire becoming part of a great 
organisation and an innovative team,  
send us your cv in english at e-mail: 
hrmanagement@hpdlaboratory.com.

Περιγραφή θέσης: Προώθηση και τεχνική υπο-
στήριξη των προϊόντων της alumil στη Β. Ελλά-
δα. Ενδυνάμωση υφιστάμενου και ανάπτυξη νέου 
πελατολογίου. Η θέση αναφέρεται στον διευθυντή 
πωλήσεων Eλλάδος.

Προσόντα: 
•Εμπειρία σε οργανωμένη διεύθυνση πωλήσεων 
(ιδανικά στο χώρο των δομικών υλικών) 
•Πτυχίο Μηχανολόγου/ Πολιτικού  
Μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση autocad 

•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Δυνατότητα ταξιδιών  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με τη βαρύτητα 
της θέσης και την αξιολόγηση επιλογής 
•Μεταβλητές αποδοχές σύμφωνα με το σύστημα 
διοίκησης απόδοσης 
•Συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση 
•Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών (αναφέροντας τον τίτλο 
της θέσης) στο link: http://goo.gl/s3mNrk

Για οργάνωση πακέτων εκδρομών εξωτερικού 
(πλήρης απασχόληση).

Αρμοδιότητες: 
•Οργάνωση πακέτων εκδρομών εξωτερικού 
•Διαχείριση κρατήσεων ξενοδοχείων και λοιπών 
υπηρεσιών 
•Διαχείρiση ακυρώσεων και αλλαγών  
Απαραίτητα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε τουριστικό γραφείο, πολύ καλή γνώση 
κρατήσεων ξενοδοχείων και υπηρεσιών,  
καλή αντίληψη κάθε είδους τουριστικών  
και ταξιδιωτικών αναγκών 
•Άριστη γνώση αγγλικών σε γραπτό και  
προφορικό λόγο (επίπεδο proficiency) 

•Άριστη γνώση ms office (word, excel, powerpoint) 
•Εμπειρία σε συστήματα κρατήσεων 
•Άριστες οργανωτικές ικανότητες 
•Ηλικία έως 35 ετών  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Επιπρόσθετες ξένες γλώσσες θα εκτιμηθούν 
(ιδιαίτερα οποιαδήποτε ασιατική γλώσσα καθώς 
και ισπανικά / ιταλικά / πορτογαλλικά /ρώσικα) 
•Γνώσεις βόρειων Ευρωπαικών προορισμών 
(δανία, σουηδία, φιλλανδία, ισλανδία, νορβηγία 
και βαλτικά κράτη) 
•Δυνατότητα ταξιδιών ή/και πιθανής  
μετεγκατάστασης

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
ml@unikorea.dk
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Προσόντα: 
•Απόφοιτος IEK/TEI/AEI Εκπαίδευσης 
•5-7 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε ανάλογη 
θέση Φωτισμού & Ηλεκτρολογικού Υλικού 
•Προϊοντική γνώση φωτισμού  
και ηλεκτρολογικού υλικού 
•Άριστη επικοινωνία, προσανατολισμός  
στην εξυπηρέτηση του πελάτη 
•Ανάληψη πρωτοβουλιών και ομαδική  
συνεργασία για την επίτευξη στόχων 
•Πνεύμα υπευθυνότητας & ομαδικότητας 
•Ενθουσιασμός και όρεξη για δουλειά 
•Πολύ καλή γνώση και ευχέρεια στο χειρισμό 
windows και ms office 
•Γνώση αγγλικών (επιπλέον γλώσσα  
θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν 
•Οργανωτικές ικανότητες-μεθοδικότητα, 
υπευθυνότητα και πνεύμα ομαδικότητας 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας  
και διαπροσωπικών σχέσεων 
•Ικανότητα πρωτοβουλίας και λήψης αποφάσεων 
•Ικανότητα απόδοσης σε συνθήκες πίεσης 
•Διορατικότητα και άμεση αντιμετώπιση  
των προβλημάτων

Πληροφορίες: Stelios Polioudakis, τηλ.: 
2166001324

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως μετά τη συλλογή 
και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων 
θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που αντα-
ποκρίνονται 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. Η Randstad 
αποτελεί μία από της ηγέτιδες εταιρίες στον κλάδο 
παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκο-
σμίως 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. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευ-
τικές. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: https://
www.randstad.gr/αγγελία-θέση-εργασίας/5695/Key.

Σύμβουλοι Πώλησης Υπηρεσιών Ενέργειας

Ζητούνται άμεσα Συνεργάτες για την στελέχωση του 
τμήματος πωλήσεων συνεργαζόμενης επιχείρησης 
του δικτύου πωλήσεων της Ηρών.

Παρέχονται πολύ υψηλές αποδοχές για κάθε πώ-
ληση και προοπτικές εξέλιξης στον πιο δυναμικό και 
αναπτυσσόμενο κλάδο την eλληνικής oικονομίας.

Παρέχονται: 
•Ανταγωνιστικές οικονομικές απολαβές 
•Κάλυψη εισφοράς ΟΑΕΕ με την επίτευξη 
του μηνιαίου στόχου 
•Πρόσθετες παροχές χρήσης 
•Ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση σε προϊόντα 
και υπηρεσίες  
Oι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους στο e-mail: tokalakis@bankfs.gr

Sales Accounts Manager

Job description: The ’’Sales Accounts Manager’’ is 
a member of the Commercial team of our commercial 
refrigeration division and performs a key role in 
understanding the Account’s needs, studying, planning 
and executing its commercial development with the 
relative company’s products. As a sales accounts 
manager you will operate the sales of an account 
of the company and participate in the commercial 
team that formulates the marketing strategy in your 
accounts. You will be the responsible person for the 
CRM, sales processes, insights and execution of the 
marketing and sales plans of your accounts.  

Key accountabilities: 
•Plan and execute the sales process  
in the accounts 
•Develop existing & new customers in Europe 
•Formulate and execute the marketing and 
promotional plan of the accounts 
•Conducting the CRM with existing customers 
and with new, potential customers for further 
business development in the Account 
•Act as the link between the customer and 
the operations of the company for the best 
performance and service to the customers 
•Follow the process of the company and 
participate in projects 
•Lead the development of sales forecasts  
and strategies for achieving them 

•Ability to participate in the commercial team  
to understand consumer behavior and needs  
in relation to the product landscape 
•Set up distribution network along East Europe  
Essential requirements: 
•University Degree in International Sales-
Marketing- Business Administration or relevant 
field, Master’s Degree will be appreciated 
•Fluent English (written and spoken) 
•Computer literacy (windows office package) 
•Excellent knowledge of powerpoint 
•Commitment and reliability with a strong sense 
of responsibility for getting results 
•Analytical skills & synthetic skills 
•Good communication & presentation skills 
•Able to work under pressure 
•Ability for continuous learning 
•Negotiations skills 
•Availability to travel  
Desirable requirements: 
•At least 3-4 years of experience in sales  
or marketing managing role 
•Experience in international trade and exporting 
•Experience in food & beverages business
Located in: Athens
3 months Training in Head Offices in Patras.

Please send your cv to e-mail:  
careers@intercool.com.gr

ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Η AdeccoHR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής 
υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και 
πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές 
πρότυπο ISO 9001:2008, στους τομείς εύρεσης και 
επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλη-
σης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά 
ένα άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Πωλητής Φαρμακείου 
έδρα Πάτρα-Kωδ. θέσης: S-722/56506

Περιγραφή θέσης: 
•Συναντήσεις με τους υπέυθυνους/ιδιοκτήτες 
φαρμακείων με σκοπό την ανάπτυξη  
της συνεργασίας στις περιοχές ευθύνης 
•Παρακολούθηση αποθέματος 
•Συμμετοχή στο λανσάρισμα νέων προϊόντων 
•Συνεργασία με διάφορα τμήματα της εταιρίας  
με σκοπό τη βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης 
προς τους πελάτες και την εφαρμογή  
των διαδικασιών της εταιρίας 
•Παρακολούθηση του ανταγωνισμού και σύνταξη 
αναφορών 
•Εφαρμογή της εμπορικής και πιστωτικής πολιτικής 
•Διατήρηση στενών σχέσεων με τους πελάτες  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Απόφοιτος/η Λυκείου/ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•Προϋπηρεσία ενός έως δύο ετών σε αντίστοιχη 
θέση, κατά προτίμηση στο χώρο του φαρμακείου  
ή σε FMCG εταιρία 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Δυνατότητα ταξιδίων 
•Πελατοκεντρική αντίληψη 
•Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές  
και διαπραγματευτικές δεξιότητες  
Παροχές εταιρίας: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάσει προσόντων 
•Bonus επίτευξης στόχων 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Εταιρικό κινητό και tablet 
•Δυνατότητες εξέλιξης σε ένα δυναμικό εργασιακό 
περιβάλλον
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό 
σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: infogr@adecco.com 
μέσω fax στον αριθμό 210 6180376, ή στη διεύθυνση: 
Adecco HR, Αγ. Κωνσταντίνου 40, 15124 Μαρούσι. 
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών 
σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους 
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς 
στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. 
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρήστε το 
βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Όλες οι 
αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Νοσηλευτές /τριες Γενικής Νοσηλείας

Τοποθεσία: Ιρλανδία
Η TTM Nursing, η οποία ανήκει στην εταιρεία TTM 
Healthcare, μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία 
εύρεσης εργασίας στον τομέα της ιατρικής περίθαλ-

ψης, αναζητά νοσηλευτές/τριες γενικής νοσηλείας με 
νοσοκομειακή εμπειρία σε επείγοντα περιστατικά για 
διάφορες τοποθεσίες στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας.

Οι πελάτες μας είναι κορυφαία νοσοκομεία στο 
Δουβλίνο, στο Κορκ, στο Γκάλγουεϊ και στο Λίμερικ. 
Υπάρχουν ευκαιρίες εργασίας σε ποικίλους κλινικούς 
τομείς, όπως:
•Χειρουργεία 
•ΜΕΘ 
•Γενική παθολογία /γενική χειρουργική 
•Ογκολογία 
•Ενδοσκοπικά τμήματα 
•ΤΕΠ
Διατίθενται επίσης ανώτερες θέσεις στην περιοχή 
του Δουβλίνου σε τομείς όπως η ογκολογία,  
η χειρουργική και τα χειρουργεία.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
bdoherty@ttmhealthcare.com

Nοσηλευτές

Θέση εργασίας: Διπλωματούχος Νοσηλευτής 
(γυναίκα/άνδρας)
Τόπος εργασίας: Γερμανία (Αμβούργο, Κίελ,  
Λούμπεκ, Μπαντ Ζέγκεμπεργκ)
Η Internationaler Bund χρειάζεται 50 νοσηλευτές 
για διάφορες θέσεις σε ορισμένα από τα καλύτερα 
νοσοκομεία της Γερμανίας. Η Internationaler Bund 
e.V. είναι μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό ίδρυμα με 
περισσότερα από 65 χρόνια εμπειρίας στην ένταξη και 
την γλωσσική κατάρτιση για άτομα από το εξωτερικό. 
Διαθέτουμε περίπου 12.000 υπαλλήλους σε περισ-
σότερα από 700 σημεία της Γερμανίας. Δεν απαιτείται 
γνώση της γερμανικής γλώσσας. Πρόκειται για μόνιμες 
θέσεις πλήρους απασχόλησης. Συνεντεύξεις μέσω 
Skype τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο.
Οι τόποι εργασίας: 
•Αμβούργο 
•Κίελ (Kiel) 
•Λούμπεκ (Lübeck) 
•Μπαντ Ζέγκεμπεργκ (Bad Segeberg)  
Τα νοσοκομεία προσφέρουν: 
•Μακροχρόνια σύμβαση 
•Ανταγωνιστικό μισθό μεταξύ 2.500  
και 3.300 ευρώ το μήνα (ανάλογα  
με την εμπειρία), συνεχής αύξηση 
•Φροντιστή που εξασφαλίζει καλή ένταξη  
στο χώρο εργασίας 
•Καλή ομάδα και περιβάλλον  
για την επαγγελματική σας ανάπτυξη  
Η Internationaler Bund προσφέρει: 
•Πρόγραμμα εκμάθησης γερμανικής γλώσσας 
διάρκειας 980 ωρών για την επίτευξη  
του επιπέδου Β2 και την απόκτηση  
του πιστοποιητικού TELC στην Γερμανία 
•Διαμονή και έξοδα διαμονής σε φιλοξενούσα 
οικογένεια για 5,5 μήνες κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος εκμάθησης της γλώσσας 
•Υποστήριξη για την έγκριση του τίτλου  
(εμείς καταβάλλουμε το κόστος) 
•Βοήθεια σε θέματα της καθημερινής ζωής 
•Κάθε βοήθεια που απαιτείται για την επιτυχή 
ένταξή μέσω της ομάδας εκπαιδευτών μας,  
κατά τη διάρκεια των πρώτων 18 μηνών  
Βασικές απαιτήσεις: 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Νοσηλευτές που αποφοίτησαν πρόσφατα  
ή έμπειροι νοσηλευτές 
•Δέσμευση στη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη 
καθώς και υψηλά πρότυπα παροχής υπηρεσιών 
και φροντίδας ασθενών 
•Ομαδικό πνεύμα με ευέλικτη στάση  
ως προς τις υπηρεσιακές ανάγκες 
•Διάθεση για παραμονή και απασχόληση  
στην Γερμανία μακροπρόθεσμα  
Απαιτείται ένας από τους εξής τίτλους: 
•Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/μίου Αθηνών 
•Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών  
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) 
•Πτυχίο Αξιωματικών Νοσηλευτικής 
•Πτυχίο αδελφών Νοσοκόμων πρώην Ανωτέρων 
Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 
•Πτυχίο αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών 
πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας  
και Πρόνοιας 
•Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής

Σας παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας 
μαζί με συνοδευτική επιστολή στην αγγλική γλώσσα 
στο e-mail: fachkraefte-hamburg@internationaler-
bund.de. Ζητούμε συγνώμη αλλά οι αιτήσεις στην 
ελληνική γλώσσα δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν. 

ΙΑΤΡΟΙ
Ιατρός Γενικής Ιατρικής, Δερματολόγος  

και Πλαστικός Χειρουργός

Για εργασία στον όμιλο ιατρικής αισθητικής 
Figura. Αποδεκτή και η αναμονή ειδικότητας.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@figurabody.gr, τηλ.: 210 8228222.

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Το Professional Clinic στο πλαίσιο ανάπτυξης του ανα-
ζητά έμπειρο για την προώθηση ιατρικού λογισμικού:

Ιατρικό Επισκέπτη

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών στο χώρο  
της πώλησης ιατρικών προϊόντων 
•Οργανωτικές & επικοινωνιακές ικανότητες 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Άριστη γνώση της αγγλικής  
Η εταιρια προσφερει: 
•Οργανωμένο & ευέλικτο περιβάλλον εργασίας 
•Βασικό μισθό & κάλυψη εξόδων μετακίνησης 
•Extra bonus 
•Laptop & smartphone 
•Δυνατότητα ανέλιξης & σταθερής συνεργασίας
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
pr@profclinic.com

Η εταιρία Rad Health Care Μ.Ε.Π.Ε. που δραστηρι-
οποιείται  στον ιατρικό χώρο αναζητά για το τμήμα 
homecare:

Ιατρικούς Επισκέπτες 
με ειδίκευση στα επιθέματα 

Για τις περιοχές Αττική και υπόλοιπη Ελλάδα
Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 2 ετών 
•Επικοινωνιακή και διαπραγματευτική ικανότητα 
•Οργάνωση και μεθοδικότητα 
•Ορθή κρίση- αντίληψη 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Καλός χειρισμός Microsoft οffice  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό μισθό αναλόγως  
της προϋπηρεσίας 
•Επιπρόσθετο μπόνους 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ευνοϊκές συνθήκες εργασίας 
•Αυτοκίνητο
Αποστολή βιογραφικών μόνο όσα πληρούν  
τις προϋποθέσεις στο e-mail: vd@rad-med.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Tο Mediterranean College ζητά να προσλάβει:

Ακαδημαϊκό υπεύθυνο προγραμμάτων  
προσχολικής αγωγής-κωδ. Θέσης: ECS 15

Καθήκοντα: Η εύρυθμη εκπαιδευτική λειτουργία των 
προγραμμάτων ευθύνης του/της,  ο συντονισμός φοι-
τητών και διδασκόντων, η επαφή με το συνεργαζόμενο 
βρετανικό εκπαιδευτικό ίδρυμα και η συμβολή του/ 
της στην εδραίωση και ανάπτυξη της σχολής εκπαί-
δευσης του Mediterranean College.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σε Επιστήμες της Αγωγής 
•Άριστος χειρισμός αγγλικής γλώσσας,  
σε προφορικό και γραπτό επίπεδο 
•Εξοικείωση με το βρετανικό σύστημα ανώτατης 
εκπαίδευσης (σε επίπεδο σπουδών  
ή διδακτικής/ ερευνητικής εμπειρίας) 
•Διδακτική ή ερευνητική εμπειρία 
•Δυναμισμός, εργατικότητα και δεξιότητες  
επικοινωνίας  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Διδακτορικός τίτλος σε συναφές αντικείμενο 
•Εργασιακή εμπειρία σε θέση εκπαιδευτικής  
διοίκησης 
•Επαγγελματική εμπειρία στην προσχολική αγωγή  
Το mediterranean college προσφέρει: 
•Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη του διδακτικού 
του προσωπικού 
•Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης  
σε πολλαπλά επίπεδα
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: hr@medcollege.
edu.gr. Απαραίτητα να αναφέρεται ο κωδικός της 
θέσης (ECS15) στο Θέμα.



Customer Service Manager 
Working Place: Head Quarter Patras, Greece

Key responsibilities: 
•Be the trusted advisor to key customers 
•Technical liaison between customers and company - helps customers navigate through our 
technical process, services and products 
•Develops and maintains account team relationships 
•Implements company’s customer service policy throughout europe 
•Develop customer service for all company’s business divisions 
•Organize technical seminars and trainings 
•Manages and monitors support delivery of products, spares and services knowledgeable on a wide 
range 
•Agrees with key customers and maintains after sales support delivery plans that capture particular 
services portfolio suitable for their local market 
•Manages the delivery and follow-up of proactive support designed to increase customer 
relationship with our company and our products 
•Organize & monitors spare parts supply 
•Develop further service platform available and implement in all sales offices (italy, greece and 
kenya) 
•Develop reactive support cases, which will enhance customer’s trust 
•Interfere with production for customer’s complaints and respective modifications required 
•By bringing the best possible level of service and knowledge about client’s needs, the candidate 
should contribute to sales opportunities and premier contracts renewal

The value of our Customer Service Manager brings to the customer is the successful operation of the 
department and hence realization of value of Intercool products

The value the Customer Service Manager brings to Intercool company is the increased customer satisfaction, 
reduced support costs, and awareness needed around product improvements. The candidate is the 
only long term, relationship based, customer facing support role

Requirements: 
•Fluency in english & greek (french or italian will be considered as plus) 
•2 - 5 years of experience in Technical Environment area 
•BS/BA degree in Computer Science, Engineering 
•Competency in analytical problem solving 
•Client facing experience 
•Relationship building and good communication skills 
•Project management and virtual team cooperation skills 
•Ability to plan, execute and forecast actions in advance 
•Strategic insight, product & technology expertise 
•Ability to effectively communicate value proposition to company’s clients 
•Crisis management capabilities   
We offer: 
•Dynamic and prestigious work environment 
•The best tools and technologies at your fingertips 
•Smart and motivated team 
•Unique chance for personal development

Please send your cv to e-mail: careers@intercool.com.gr

Η διαφημιστική εταιρία chapter 5 ζήτα άμεσα νέες και νέους σε Αθήνα για προγράμματα ημερήσια και 
βραδινά τσιγάρων:

Kivo Skiathos Collection Group located in Skiathos island, seeking for dynamic individuals for kivo 
art & gourmet hotel

Waitress-Bartender

Κριτήρια για νέες: 
•21 ετών (κλεισμένα)+ 
•1,75 ύψος + 
•Πολύ καλή εμφάνιση 
•Άνεση στην επικοινωνία  
Κριτήρια για νέους: 
•21 ετών (κλεισμένα)+

•1.85 ύψος+ 
•Κάτοχοι ΙΧ (όχι smart) 

•Πολύ καλή εμφάνιση 
•Άνεση στην επικοινωνία  
Παρέχεται: 
•Μόνιμη συνεργασία 
•Ασφάλιση 
•Προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
lolis@chapter5.gr ή στο τηλ: 210 9525255,  
καθημερινές 09:00-15:00

Required experience & qualifications: 
•Tourism or similar Graduate School 
•Min. 3 years of experience in the same position 
in 4*/5* hotels 
•Adaptability to operating standards and 
efficiency 
•Good knowledge in buffet restaurant and also 
as a barista 
•Enthusiastic personality, with capacity on sale 
•Strong interpersonal customer service skills 
•Excellent knowledge of english language, 

second language will be considered  
as an advantage  
An attractive package of benefits is offered: 
•According to experience and qualifications 
•Accommodation and meals offered 
•Continuous education (on the job training) 

Please send your cv to e-mail: maniatis@kivohotel.
com. All cvs will be treated in strict confidence. 
Communication will be done only with the 
candidates who meet the requirements of the position.

Eιδικός Παθολόγος ή Ειδικός  
στη γενική /οικογενειακή ιατρική.

Η θέση αφορά γιατρούς που ενδιαφέρονται στη διαχείριση και θεραπεία χρόνιων και αυτοάνοσων νο-
σημάτων. Ο γιατρός που θα προσληφθεί θα εκπαιδευτεί στην κλινική εφαρμογή της μεταβολομικής 
ιατρικής (metabolomic medicine): η μεταβολομική ιατρική είναι η επιστήμη που μελετάει τα παράγωγα 
των χημικών αντιδράσεων μέσα στα κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού τους μεταβολίτες και ανι-
χνεύει βιοχημικές διαταραχές και ελλείψεις (www.drtsoukalas.com). Ο ιδανικός υποψήφιος χρειάζεται 
να διαθέτει ισχυρό ενδιαφέρον για τον ασθενή, υψηλή ικανότητα επικοινωνίας, εμπειρία στη συγγραφή 
επιστημονικών δημοσιεύσεων και άριστη γνώση αγγλικών.

Μπορείτε να στείλετε βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: clinic@drtsoukalas.com

Η Toyota Άγγελος ζητάει:

Εργοδηγό-Διαγνώστη Συνεργείου
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο μηχανικού ή ηλεκτρολόγου ή μηχανοτρονικού αυτοκινήτων 
•Προϋπηρεσία 5ετίας κατ ελάχιστο, σε αντίστοιχη θέση διάγνωσης βλαβών με τη χρήση διαγνωστικών 
συσκευών (tester, πολύμετρα κλπ) και της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης του κατασκευαστή 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών, υπολογιστών, διαγνωστικού 
•Καλή δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργατικό πνεύμα  
Καθήκοντα: 
•Κύρια απασχόληση στην διάγνωση βλαβών και την παροχή υποστήριξης στους μηχανικούς 
•Παραλαβή/παράδοση οχημάτων και επεξήγηση εργασιών στους πελάτες, σαν υποστήριξη  
του Τεχνικού Συμβούλου

•Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: aftersales@toyotaggelos.gr

Swiss Hotel Project Ltd. is a specialized e-tourism company, operating since 2009 in Greece & Bulgaria. 
We develop, apply and monitor various software, tools and strategies for effective hotel branding/
marketing, consulting and management.

Web Designer-Brandist
Candidate’s profile: The web/graphic designer must have a true passion for design, constantly striving 
for innovation. Working and guided by the project manager, you will create and/or improve upon our 
clients’ marketing materials to establish a cohesive, creative look and feel. The web/graphic designer 
also acts as a steward of our brands, ensuring visual graphic standards are respected and the bar for 
excellence is constantly being raised.
Job description: You will be responsible for designing creative custom-made and responsive web 
designs, for businesses in the hospitality industry, such as hotels (mostly), restaurants and travel 
portals. You need to be creative by designing non-identical design concepts and have a good knowledge 
of marketing and branding. The scope of your job will be to create strong design concepts that highlight 
the strong points of the client’s business, through your smart branding and marketing elements that 
will reflect your web design. Finally, you will need to be able to design a corporate identity (logos & 
mottos) and printed materials too, such as flyers, business cards etc.
Requirements: 
•Degree in Graphic Designer 
•2+ years experience in web design (preferably hospitality industry) 
•Portfolio (preferably hospitality industry) 
•Branding & marketing knowledge (preferably for hospitality industry) 
•Proficient with industry-standard software and adobe cs applications (ie. photoshop, illustrator, 
indesign etc) a must 
•Knowledge for creating a corporate identity (logo proposals, explanation, mottos) 
•Knowledge for designing printed materials  
Skills/responsibilities: 
•Design webpages, landing pages, print collateral and be responsible for visual execution within the 
company’s branding and style requirements 
•Design interactive forms, banners and graphical elements for wide variety of clientele 
•Maintain the graphic standards to align with corporate brand guidelines 
•Work within a team to brainstorm new ideas and marketing initiatives 
•Prioritize and manage workload to meet critical project deadlines 
•Teamwork spirit 
•Attention to detail 
•Good organizational skills 
•Keep updated to latest technological changes 
•Have a deep passion for the web design and technology
You should attach portfolio with your cv to e-mail: cvswisshotel@gmail.com

Η εταιρία Γεωργίου Κώστας ΑΕ βιομηχανία πλαστικών αναζητά να προσλάβει ένα άτομο για την κά-
λυψη της θέσης:

Xειριστή Μηχανών
Περιοχή: Αυλώνα Αττικής   
Αποσχόληση: Πλήρης  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία έως 45 ετών 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομηχανική μονάδα 
•Υπεύθυνος σχεδιασμού παραγωγής και ορθής 
εκτέλεσης 
•Οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα  
για τον σωστό προγραμματισμό, την τήρηση και 
την σωστή εκτέλεση της παραγωγής  
•Υπεύθυνος τεχνικών προδιαγραφών & δια-
σφάλιση της ποιότητας του τελικού προϊόντος 

•Παρακολούθηση και επίτευξη των στόχων  
του κατασκευαστικού τμήματος  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης  
•Εξελισσόμενο περιβάλλον 
Κατά προτίμηση κάτοικοι της ευρύτερης  
περιοχής

Αποστολή του βιογραφικού σημειώματος  
υπ’ όψιν τμήματος ανθρωπίνου δυναμικού  
στο e-mail: info@georgioubags.gr,  
fax. 22950 42810
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

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

Υπάλληλο Υποδοχής

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε ξενοδοχεία 
4* ή 5* 
•Πολύ καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας  
Προσφέρονται: 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων 
•Διαμονή και διατροφή 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα εξαιρετικά 
ευχάριστο περιβάλλον

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

Front Office

Το ξενοδοχείο Kivotos δίνει την δυνατότητα σε λίγους 
και ικανούς, να συμμετάσχουν στην ομάδα που θα 
συντελέσει και φέτος τις υψηλότερες προδιαγραφές 
υπηρεσιών. Η θέση του front office θα πρέπει να 
διαθέτει τα παρακάτω στοιχεία απαραίτητα, για την 
ολοκληρωμένη συνεργασία του μαζί μας αλλά και 
την προσφορά του στο έργο του.

Aπαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου Τουριστικής σχολής ιδιωτκής 
ή κρατικής 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ξενοδοχεία  
5 αστέρων Ελλάδος ή εξωτερικού στην ζητηθείσα 
θέση 
•Απαραίτητη η γνώση της αγγλικής γλώσσας  
σε ομιλία και γραφή 
•Ευχάριστη εμφάνιση και προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας με επικοινωνιακές 
ικανότητες 
•Άριστη γνώση Η/Υ όσον αφορά windows, excel, 
powerpoint, internet skills 
•Γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος  
Τα παρακάτω επιθυμητά προσόντα  
θα επισημανθούν επίσης: 
•Γνώση μίας ακόμη ξένης γλώσσας 
•Γνώση αγοράς Μυκόνου ή προϋπηρεσία  
 Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και συμβίωσης 
•Διαμονή και διατροφή 
•Αποδοχές αναλόγων προσόντων

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία  
στο e-mail: accounting@kivotosmykonos.com. 
Συστάσεις απαραίτητες

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα Oceanis Beach & Spa 
Resort στην Κω, ζητεί:

Executive Housekeeper

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο Τουριστικής σχολής 
•Τουλάχιστον 4ετης προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 
4* & 5* 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας με διοικητικές  
& οργανωτικές ικανότητες 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ελκυστικό πακέτο παροχών 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή

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

Yπάλληλος Reception

Για το ξενοδοχείο Park στη Λάρισα.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Καλός χειρισμός microsoft office 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Ξενοδοχειακό πρόγραμμα protel 
•Καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στο email 
manager@parkhotellarisa.gr

Η Sunrise Hotels αποτελείται από 4 ιδιόκτητα ξε-
νοδοχεία, το πολυτελή sunrise pearl hotel & spa, 
το sunrise beach hotel, το sunrise gardens και το 
brilliant hotel. Όλα στην καρδιά του Πρωταρά, στην 
ελεύθερη περιοχή της επαρχίας Αμμοχώστου. Στο 
πλαίσιο της συνεχής προσπάθειας βελτίωσης της 

ποιότητας η εταιρεία sunrise hotels ζητά να προσλάβει:

Housekeeping Manager

Απαραίτητες προυποθέσεις: 
•Πτυχιούχος ξενοδοχειακής σχολής 
•Προυπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη 
αλυσίδα πολυτελών ξενοδοχείων 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Ο/η υποψήφιος να μην υπερβαίνει την ηλικία  
των 45 ετών  
Προσφέρονται: 
•Μισθός ιδιαίτερα ικανοποιητικός 
•9 μηνη απασχόληση 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ασφάλιση και αναλογία χρονιαίας άδειας 
•Bonus παραγωγικότητας ανάλογα με  
την επίτευξη των ποιοτικών στόχων 
•Άριστο επαγγελματικό περιβάλλον: φιλικό για 
την άμεση ένταξη και προσαρμογή, σταθερό για 
την δημιουργία ευκαιριών καριέρας 
•Προσαρμοσμένα προγράμματα επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και ανάπτυξης.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@sunrise.com. 
Απαραίτητη αποστολή πρόσφατης φωτογραφίας.  
Βιογραφικά που δεν θα πληρούν τους όρους, δεν θα 
ληφθούν υπόψιν.

Τα ξενοδοχεία Vedema Resort & Mystique, μέλη 
της luxury collection by starwood hotels & resorts 
στη  Σαντορίνη ζητούν προσωπικό για την θερινή σε-
ζόν 2016:

Front Office Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχείο 5 αστέρων 
•Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ τουριστικής κατεύθυνσης 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Γνώσεις Η/Υ και ξενοδοχειακών προγραμμάτων 
(κατά προτίμηση fidelio) 
•Ικανότητα οργάνωσης και ελέγχου του τμήματος 
της Υποδοχής με σκοπό την επίτευξη στόχων 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης 
προβλημάτων 
•Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη  
Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο starwood 
•Γνώση περισσότερων γλωσσών  
(ρώσικα, γερμανικά, γαλλικά ή ισπανικά)  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Iκανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο προ-
σόντων και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: manager@vedema.gr

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Resorts, αναζητά 
να καλύψει  για τα ξενοδοχεία Amilia Mare & Paradise 
Village στη Ρόδο τη θέση:

Front Office Manager 
κωδ. θε. ‘FOM_RDH’

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής Τουριστικών Επιχειρήσεων 
Ελλάδος ή εξωτερικού 
•Τουλάχιστον 1-2 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη 
θέση σε μονάδες 5 ή 4 αστέρων 
•Άριστη γνώση της αγγλικής, ιταλικής ή γαλλικής 
γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Ικανότητες οργάνωσης και επίτευξης στόχων  
•Δυναμική εξωστρεφής προσωπικότητα  
με ομαδικό πνεύμα 
•Πολύ καλή γνώση fidelio (opera)  
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Ηλικία έως 40 ετών  
Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης, η εταιρεία 
μας προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα με μια φωτογραφία δηλώνοντας το κω-
δικό της θέσης, στο site: http://goo.gl/7c6oUc . Η 
διαχείριση όλων των αιτήσεων γίνεται με απόλυτη 
εμπιστευτικότητα. Η ενημέρωση θα γίνει τηλεφωνικά 
μόνο για τους υποψήφιους που ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις των θέσεων.

Receptionist / Guest Relation 
Code: R/GR 01

Requirements: 
•2 years work experience in the hospitality 
industry (hotels 5*) 
•English language qualifications and at least  
one more (preferably russian) 
•Excellent communication skills 
•Up to 40 years of age 
•IT literacy (hospitality industry) 
•Fidelio  
The hotel offers: 
•Accommodation & meals covered 
•6 month employment 
•Excellent business environment

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

Για το ξενοδοχείο μας στην Θεσσαλονίκη αναζητάμε:

Reservations Εxecutive

Απαιτούμενες δεξιότητες: 
•Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 3ετή 
εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιθυμητή 
η γνώση περισσότερων ξένων γλωσσών) 
•Επαγγελματική εμφάνιση 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Απόφοιτος Τουριστικής ή ανάλογης σχολής  
θα εκτιμηθεί

Βιογραφικά τα οποία δεν πληρούν τις παραπάνω 
προϋποθέσεις και στέλνονται χωρίς πρόσφατη 
φωτογραφία δεν θα γίνονται δεκτά. Τα άτομα που 
θα επιλεχθούν για συνέντευξη θα ενημερωθούν τη-
λεφωνικά. Αποστολή βογραφικών στο e-mail: hr@
anatoliahotel.gr

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

Front Office Agent Ioannina  
Code: FR IOAN

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

Qualifications: 
•Degree in Hospitality/ Tourism 
•2-3 years minimum experience as a front office 
agent preferably in a luxury boutique hotel 
•Excellent command of both english and greek 
language is essential 
•Very good knowledge of a second foreign 
language will be considered as an asset 
•Self-motivated, enthusiastic and  
customer-oriented 
•Excellent knowledge of any pms,  
ms office-computer skills 
•Negotiation and excellent communication skills 
•Well groomed with strong interpersonal skills 
•An attractive package of benefits is offered 
according to qualifications

Should you wish to be a member of hotelbrain 
team,  please send us your cv with a photo. 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. 
Please send your cv to link: http://www.hotelbrain.
com/hr

H ξενοδοχειακή αλυσίδα Ghotels  στην Κασσάνδρα 
Χαλκιδικής ζητά:

Υπαλλήλους Κρατήσεων

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες 
προϋποθεις: 
•Απόφοιτοι τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 3 
ετών σε ξενοδοχειακές αλυσίδες ή μονάδες 4*/5* 
•Άριστη γνώση ελληνικών & αγγλικών. Η γνώση 
επιπλέον ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες με πελάτες, 
συνεργάτες και προσωπικό 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά,  
ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα  
υπό συνθήκες πίεσης  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Οικονομικές απολαβές αναλόγως προσόντων 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης 
•Διαμονή και διατροφή στην Χαλκιδική κατά  
την διάρκεια της καλοκαιρινής σεζόν

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες  
βιογραφικό σημείωμα στην παρακάτω ηλεκτρονι-

κή διεύθυνση: secretary@ghotels.gr. Όλες οι υπο-
ψηφιότητες θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και 
επαγγελματισμό

Ο όμιλος ξενοδοχείων Κυπριώτη που βρίσκεται στην 
Κω, ζητά να προσλάβει για τη σεζόν 2016:

Υπάλληλους Υποδοχής

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
•Απόφοιτος Τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών  
σε ξενοδοχειακές μονάδες 4* ή 5* άνω των 300 
δωματίων, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό 
•Άριστη γνώση αγγλικών, επιθυμητή η γνώση 
γερμανικών ή ιταλικών. Η γνώση επιπλέον ξένων 
γλωσσών θα συνεκτιμηθεί 
•Άριστη γνώση χειρισμού ξενοδοχειακού  
λογισμικού fidelio/opera, softone, Η/Υ καθώς  
και άριστη γνώση τήρησης ταμείων 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και διάθεση 
εξυπηρέτησης του πελάτη 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων  
και προβλημάτων 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά, 
οργανωτικά και διοικητικά προσόντα, ομαδικό 
πνεύμα εργασίας 
•Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα  
υπό συνθήκες πίεσης  
Προσφέρονται: 
•Οικονομικές απολαβές αναλόγως προσόντων 
•Διαμονή για εργαζόμενους με μόνιμη κατοικία 
εκτός Κω 
•Διατροφή 
•Σταθερό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης

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

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

Υπάλληλος Υποδοχής-Κρατήσεων 
Front And Back Office

Για την καλοκαιρινή σεζόν 2016.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στην ίδια ή παρόμοια θέση, σε  
ξενοδοχεία 3 ή 4 αστέρων, τουλάχιστον 2-3 ετών 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων σε σύντομο 
χρονικό διάστημα 
•Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας και πολύ 
καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη καθώς 
και ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία 
•Πνεύμα συνεργασίας και οργάνωσης 
•Ικανότητα διαχείρισης πωλήσεων 
•Άνεση στην επικοινωνία σε γραπτό  
και προφορικό λόγο 
•Άριστη χρήση Η/Υ και ms office 
•Ηλικία 22-40 ετών  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Άριστη γνώση άλλων ξένων γλωσσών 
(σέρβικα, ρώσικα, γερμανικά, γαλλικά κ.α.) 
•Δίπλωμα σχολής Τουριστικών επαγγελμάτων 
•Γνώση προγράμματος sunsoft Αλέξανδρος

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@ledahotel.gr κωδ. θε.: ΥΠΟΔΟΧΗ

Hotel Manager 
Cyprus

Προσόντα: 
•Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Τουριστικής  
σχολής 
•Προηγούμενη εμπειρία με τουλάχιστον  
2 ή 3 χρόνια σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχείο  
πολυτελείας 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και γνώση 
επιπλέον γλωσσών θα εκτιμηθεί 
•Άριστη γνώση Η/Υ (word, excel, powerpoint, 
access, outlook) και ξενοδοχειακών προγραμμάτων 
•Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα με διάθεση 
για εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη  
με επαγγελματισμό 
•Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης 
•Εξυπηρέτηση πελατών και διαχείριση  
παραπόνων/προβλημάτων 
•Επαγγελματική συμπεριφορά με οργανωτικότητα 
και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Επιθυμητή ηλικία έως 40 ετών  
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές  
απολαβές, αναλόγως προσόντων

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
careers@aquavistahotels.com
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Reservations Manager

Απαιτούμενα προσόντα 
•Πτυχίο Τουριστικής σχολής  
•Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε παρόμοια θέση  
σε boutique ξενοδοχείο  
•Άριστη γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά) 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Εμπειρία σε οργάνωση προσωπικού και διαχείριση 
καθημερινών θεμάτων του ξενοδοχείου

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
reception@activus.gr

Το ξενοδοχείο Elounda επιθυμεί να προσλάβει για 
τη σαιζόν 2016:

Καμαριέρα
Απαραίτητα: 
•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•3 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
humanresources@elounda-sa.com

H Club Mykonos AΕ, ζητεί προσωπικό για τη στελέχωση 
των 5 αστέρων ξενοδοχείων και εστιατορίων της στη 
Μύκονο για την επόμενη τουριστική περίοδο 2016:

Υπάλληλοι Υποδοχής

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η Τουριστικής σχολής 
•Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.  
Δεύτερη γλώσσα επιθυμητή 
•Άριστο οργανωτικό και επικοινωνιακό προφίλ  
Απαιτούμενες δεξιότητες: 
•Παρατηρητικότητα και μεθοδικότητα 
•Δυναμική και επικοινωνιακή προσωπικότητα  
Οφέλη: 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση 
•Παροχή διαμονής και διατροφής

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

H ξενοδοχειακή εταιρεία Castello Hotels στο Σίσσι 
Λασιθίου

Rooms Division Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 5 έτη εμπειρίας σε ανάλογο τμήμα 
σε ξενοδοχεία πολυτελείας 
•Ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση 
•Άριστη γνώση αγγλικών και γερμανικών  
(επιπλέον ξένες γλώσσες θα θεωρηθούν προνόμιο) 
•Άριστη γνώση και εμπειρία στα προγράμματα 
protel και ερμής win, i-sales, newsletters και 
reporting  
Επαγγελματικές ικανότητες: 
•Άριστη επαφή και επικοινωνία με πελάτες,  
συνεργάτες και υπαλλήλους 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Σοβαρότητα και υπευθυνότητα 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά  
Η εταιρία μας προσφέρει: 
•Μακροχρόνια συνεργασία σε ετήσια βάση  
και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Ανταγωνιστικός μισθός και bonus αναλόγως 
προσόντων, σε ένα άνετο εργασιακό περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικού με πρόσφατη  
φωτογραφία και συστάσεις στο e-mail: 
kasmirlis@castellohotels.com

Το ξενοδοχείο πολυτελείας The Lesante Luxury 
Hotel & Spa, επιθυμεί να προσλάβει:

Housekeeping Manager

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων 
•Προϋπηρεσία 2-4 έτη σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, επιθυμητή 
η γνώση δεύτερης 
•Γνώση λειτουργίας τμήματος laundry 
•Δυνατότητα προσαρμογής στα λειτουργικά πρό-
τυπα και τον τρόπο λειτουργίας του ξενοδοχείου 
•Προσήλωση στην επίτευξη των ποιοτικών και 
οικονομικών στόχων της επιχείρησης 
•Επαγγελματική συμπεριφορά 
•Ομαδικότητα - πνεύμα συνεργασίας  
Προσφέρονται 
•Διαμονή και διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Μισθός αναλόγως προσόντων

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
fbmanager@lesante.gr

Το ξενοδοχείο Atrium Hotel**** στη Σκιάθο, επιθυμεί 
να προσλάβει για την σαιζόν 2016:

Reservation Agent-Υπάλληλο Κρατήσεων
Aπαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών, σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχείο 4* ή 5* 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  
(ιταλικά, γερμανικά) 
•Γνώση Η/Υ και ξενοδοχειακών προγραμμάτων 
•Επικοινωνία-ευελιξία-ομαδικότητα- 
οργανωτικότητα-προσαρμοστικότητα  
Προσφέρονται: 
•Απασχόληση από Μάϊο έως και Σεπτέμβριο 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: info@atriumhotel.gr. Βιογραφικά χωρίς 
πρόσφατη φωτογραφία δε θα ληφθούν υπόψη.

Front Office Manager

Amathus Beach Hotel Rhodes 5 star family hotel in 
Rhodes island. Set on the beautiful beach of Ixia, the 
charming Amathus beach hotel is a peaceful sanctuary 
for tranquil escapes offering sweeping uninterrupted 
views to the dazzling Aegean. Exuding an aura of 
calm this waterfront family beach hotel in Rhodes 
Island offers the most idyllic venue for family holidays.

Job description: The front office manager reports 
directly to the rooms division manager and he/she 
is responsible for the reception team.

Being part of our front office team you will: 
•Co-ordinate all activities, operations and 
running of front office - whilst actively displaying 
a proactive front of house leadership style 
•Provide excellent guest service by discovering 
all of our guests needs and acting on these needs 
proactively, effectively and promptly 
•Maintain, implement and adhere to standard 
policies, systems and procedures relating to 
hotel operations, including health and safety 
systems and quality standards 
•Set up and maintain a high level of personal 
service and guest recognition, with particular 
attention to vip’s 
•Maintain a professional and high quality service 
oriented environment at all times 
•Manage the front office team, including bellboys 
and receptionists and organize its work and 
schedules 
•Maintain working relationships and 
communicate with all departments 
•Welcome guests and resolve any possible 
problem /complaint quickly and courteously 
•Be responsible for variant tasks in accounting 
functions in cooperation with companys finance 
department 
•Allocate guests in each room according  
to the reservation and their preferences 
•Supply and co-ordinate effective training  
to enable all front office staff to carry out  
their duties as required 
•Ensure accuracy in the weekly time sheets 
and that they are in accordance with the weekly 
forecast 
•Continually develop and enhance the front office 
incentive program to ensure that opportunities 
and incremental revenues are maximized  
The ideal candidate should have: 
•Have minimum 2 years experience as a front 
office manager or 3 years as an assistant front 
office manager 
•Have a College Degree in Business Tourism / 
Hospitality Management 
•Be an excellent communicator in English 
(written and spoken) 
•knowledge of greek an extra foreign language 
will be considered as an extra advantage 
•Have excellent organization and communication 
skills with high ability to multitask 
•Possess strong computer skills and knowledge 
of Hotel software 
•Desire to exceed guests expectations 
•Ability to lead, motivate and develop front office 
team 
•Dynamic and flexible  
Amathus beach hotel offers: 
•Competitive compensation package 
•Annual bonus based on targets 
•Ongoing training opportunities 
•Meals during the shift 
•Use of Amathus beach hotel facilities, according 
to the relevant policies

Please send your cv to e-mail:  
hr@amathusrhodes.com

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Kάνικα Hotels & Resorts 
αναζητά για τις μονάδες της σε Πάφο, Λεμεσό και 
Αγία Νάπα την παρακάτω θέση για τη σεζόν 2016:

Υπάλληλο Υποδοχής B’

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε ανάλογη 
θέση, σε 4* ή 5* ξενοδοχεία 
•Απαραίτητη η γνώση της ελληνικής, αγγλικής  
και γερμανικής γλώσσας 
•Καλή γνώση Η/Υ. Εμπειρία με το σύστημα fidelio 
θα θεωρηθεί σαν επιπρόσθετο προσόν 
•Φιλικό και ευγενικό άτομο με ευχάριστη  
προσωπικότητα 
•Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Εργοδότηση από Μάρτιο/Απρίλιο μέχρι το τέλος 
Οκτωβρίου/Νοεμβρίου 2016 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Προσφέρονται 13ος μισθός (αναλογία) 
•Ετήσια άδεια 21 ημερών (αναλογία) 
•1.5 ημέρα ρεπό την εβδομάδα 
•Δημόσιες εργασίες 
•Κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης  
με ιδιωτικό σχέδιο 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης
Εάν ενδιαφέρεστε για εργοδότηση με την Kάνικα 
Hotels & Resorts, αποστολή βιογραφικών στο 
link: http://www.kanikahotels.com/careers-form. 
Η εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυ-
τη εμπιστευτικότητα. Επικοινωνία θα γίνει μόνο με 
τους/τις υποψήφιους/ες που  ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις της κάθε θέσης.

Ο όμιλος Σάνη Α.Ε. με παρουσία τεσσάρων πολυ-
τελών ξενοδοχείων 5* και μιας ιδιωτικής μαρίνας 
στη Χαλκιδική, αναζητά για τη θερινή σαιζόν 2016, 
επαγγελματίες στη θέση

Βοηθός Προϊσταμένης Ορόφων

Περιγραφή Θέσης: Να βοηθά την προϊσταμένη ορό-
φων στην επίβλεψη και τον έλεγχο της καθαριότη-
τας όλων των δωματίων, των εστιατορίων και των 
κοινόχρηστων χώρων ανάλογα με τα πρότυπα του 
ξενοδοχείου εξασφαλίζοντας τη μέγιστη ικανοποίηση 
των επισκεπτών.
Προφίλ υποψηφίου: 
•Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 
•Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές  
δεξιότητες 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά,  
ομαδικό πνεύμα εργασίας, ηγετικές ικανότητες 
•Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα  
υπό συνθήκες πίεσης 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών, θα θεωρηθεί  
πρόσθετο προσόν η γνώση επιπλέον ξένων  
γλωσσών (γερμανικά, ρωσικά ή γαλλικά) 
•Καλή γνώση χρήσης Η/Υ, θα θεωρηθεί πρόσθετο 
προσόν η γνώση του λειτουργικού προγράμματος 
opera 
•Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών 
σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 
4* ή 5* άνω των 300 δωματίων 
•Εμπειρία στην εκπαίδευση υφιστάμενου  
προσωπικού (on the job training) για την υποστή-
ριξη των εργασιών της προϊσταμένης oρόφων

Η εταιρεία προσφέρει: ελκυστικό πακέτο  
αποδοχών σε ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους, επισυνάπτοντας μια  πρόσφατη φωτογραφία, 
στην παρακάτω διεύθυνση ή στο ηλεκτρονικό ταχυ-
δρομείο: τμήμα ανθρωπίνων πόρων και ανάπτυξης 
Κασσάνδρα, Χαλκιδική, 630 77, tηλ: 23740 99 440, fax: 
23740 99 441. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
careers@saniresort.gr

Bill & Coo Suites and Lounge-Bill & Coo Coast 
Suites:

Executive Housekeeper

Bill & Coo Suites and Lounge, the landmark hotel 
of Mykonos and member of the Leading Hotels of 
the World, is celebrating 10 years of operation and 
is now opening its sister property, Bill & Coo Coast 
Suites, at Agios Ioannis Beach.  

While we prepare for Season 2016, we seek 
professionals in the hospitality industry, who are 
full of energy and want to be a part of the operations 
team on both of our properties.

The ideal Executive Housekeeper needs to have 
a diploma from a related national or international 
school, a background of 3-4 years on hospitality and 

to be fluent in English, as well as a second language.
Please send your cv to e-mail: hr@billandcoo.gr

Υπάλληλοι Υποδοχής

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση αγγλικής και ιταλικής  
ή γερμανικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Εμφανίσιμη παρουσία και  
επαγγελματικήσυμπεριφορά 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση και σε ξενοδοχεία 5*  
Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα:  
Γνώση τρίτης ξένης γλώσσας  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίες σε πολυτελές  
& επαγγελματικό περιβάλλον 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Εξέλιξη & συνεχής εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv@hhotels.gr

Τουριστική Ξενοδοχειακή Αλυσίδα αναζητά για ξε-
νοδοχείο πολυτελείας στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης

Front Office Manager για 10μηνη απασχόληση

Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, άριστη 
γνώση αγγλικών και γερμανικών, άριστη γνώση 
ξενοδοχειακών προγραμμάτων και Η/Υ.

Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: hrforhotels+las@gmail.com

Ikos Resorts is a 5* hospitality chain that creates 
and develops a collection of contemporary resorts, 
based on the exciting concept of infinite lifestyle. 
at ikos resorts, we envision to offer an outstanding 
customer experience, based on supreme operational 
excellence, warm hospitality & great teamwork. We 
are currently looking for a:

Front Office Manager - Ref: FOM16

Location: Halkidiki, Greece

Reporting to the Hotel Manager, you will be 
responsible for the operations of the reception, 
concierge & guest relations services ensuring the 
highest standards of service in accordance with the 
operating procedures & ikos resorts standards.

Your main accountabilities will include: 
•Ensure that all services at the front office desk 
are carried out in a smooth and exceptional 
manner (check-in, check-out, etc.) 
•Control & draw up the duty roster & holiday rota 
for front office staff guaranteeing quality as well as 
considering the highest personnel cost efficiency 
•Maintain effective communication with all 
related departments especially housekeeping and 
maintenance to ensure smooth service delivery 
•Participate in departmental staff selection 
•Identify training needs, in order to develop and 
manage performance 
•Ensure quality standards are met by conducting 
daily walk troughs 
•Maintain high visibility with guests and 
employees, handle customers’ complaints and 
take proactively immediate corrective action 
•Have constant detailed hotel product 
knowledge, up-to-date with guest & vip arrivals 
& events within the hotel 
•Supervise all front office, guest relations & vip 
staff and offer guidance and support to entire 
supervisory and line team 
•Ensure all guest registrations are completed 
and correspond with opera pms guest information  
Your main qualifications/skills need to include: 
•Minimum 1-2 years’ experience as a front 
office or assistant front office manager or guest 
relations manager in a 4* or 5* hotel 
•Degree in Hospitality /Tourism (desirable) 
•Computer literacy. knowledge of hospitality 
software (opera, fidelio) 
•Fluency in greek & english, extra language 
(german or russian would be considered a plus) 
•Strong communicative, interpersonal, 
managerial & problem solving skills 
•Excellent time management, multitask  
& organizational skills 
•We are an equal opportunities employer.  
All applications will be considered as 
confidential. Follow us on website & LinkedIn  
for more company news and job updates.  
Site: www.ikosresorts.com
Please send your cv to e-mail:  
careers@ikosresorts.com
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συνέχεια στη σελ. 24

ΝΟΜΙΚΟΙ
Eurofast is a regional business advisory organization 
employing over 200 people is operating in South 
East Europe and East Mediterranean, through 21 
fully fledged offices. Eurofast is currently looking 
to recruit a lawyer with expertise in shipping & 
maritime law for their offices in Nicosia.

Maritime Lawyer
Qualifications: 
•University degree in Law 
•Postgraduate degree in Maritime Law  
will be considered an advantage 
•1-3 years experience in maritime law in Greece 
and/or Cyprus ; experience in any of the fields 
of corporate, commercial, tax and property law, 
double tax treaties, transfer pricing  
will be considered an advantage 
•Proven ability to have worked in shipping 
company or a law office or a consulting company 
dealing mainly with maritime law-ability to meet 
tight deadlines and to work in young and dynamic 
environment 
•Excellent communication, analytical  
and organization skills 
•Fluent spoken and written english  
Responsibilities: 
•Provide advisory services in the fields  
of maritime and related laws including ship 
registration, ship finance and sale transactions 
•Communicate with regulatory authorities  
and reporting to competent authorities 
•Plan and carry out engagements  
•Liaise & attend meetings with clients  
in Cyprus and abroad 
•Business development activities including 
identify and research target clients, attend 
conferences, liaise with clients and prospective 
clients
Please send your cv’s by December 31th, 2015 to 
e-mail: hr@eurofast.eu or by fax at +357 22699222. 
All applications will be treated in strict confidence.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Η Agrology ABEE που δραστηριοποιείται πετυχη-
μένα εδώ και 30 χρόνια στον κλάδο των γεωργικών 
εφοδίων, αναζητά άμεσα: 

Γεωπόνο 
Για την θέση του πωλητή Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, με έδρα τις Σέρρες ή την Καβάλα  
για να ενισχύσει το δυναμικό της.
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

TEXNIKOI
Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας

Περιοχή: Αθήνα-Μαρούσι 
Τύπος απασχόλησης: Πλήρης απασχόληση 
Κωδικός θέσης: MTΚ 0414
Η E-gate Ε.Π.Ε. μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες 
εταιρείες προϊόντων πληροφορικής και κινητής τε-
χνολογίας, ζητά να προσλάβει Τεχνικούς Κινητής 
Τηλεφωνίας για την καλύτερη υποστήριξης των 
πελατών της.
Αντικείμενο εργασίας: Θα πρέπει να μιλάτε με τους 
πελάτες κάθε μέρα και να είστε σε θέση να εξηγήσετε 
όλες τις επισκευές και την τεχνική γλώσσα ώστε να 
γίνετε κατανοητή προς αυτούς. Θα πρέπει να κρατάτε 
τους πελάτες ενήμερους για τις επισκευές και να 
ολοκληρώνετε τις επισκευές όσο το δυνατόν γρηγο-
ρότερα με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα επισκευής.
Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 2 έτη 
•Πολύ καλές γνώσεις υποστήριξης: κινητών  
τηλεφώνων & Η/Υ 
•Επιθυμητό πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης σχολής 
ηλεκτρονικών ή συναφούς κλάδου 
•Αποδεδειγμένες οργανωτικές και διοικητικές 
ικανότητες 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Επιθυμητό δίπλωμα μοτοσυκλέτας  
και/ή αυτοκινήτου
Η E-gate Ε.Π.Ε. προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πα-

κέτο αποδοχών (μισθό, ασφάλιση, bonus), σύγχρο-
νο, νεανικό και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας, 
σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης στο πλαίσιο μίας 
δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρείας στο χώρο της 
πληροφορικής.
Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας, 
αναφέροντας τον κωδικό της θέσης εργασίας στο 
e-mail: hr@e-gate.gr

Η εταιρεία Bizerba Hellas με έδρα την Λυκόβρυση- 
Πεύκη Αττικής, επιθυμεί να προσλάβει:

Τεχνικό για το τμήμα υποστήριξης 
των προϊόντων της

Απαραίτητα προσόντα: 
•25-30 ετών με εκπληρωμένες τις στρατιωτικές 
υποχρεώσεις 
•Πτυχιούχος ΤΕΙ/ΙΕΚ Ηλεκτρονικών  
ή άλλης ομότιμης σχολής 
•Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού  
υπολογιστή (περιβάλλον win, office) 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας  
(γραπτά και προφορικά) 
•Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου  
Β’ κατηγορίας 
•Δυνατότητα ταξιδιών στην επαρχία  
και στο εξωτερικό 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη ατομικών  
και ομαδικών στόχων 
Επιπλέον προσόντα που θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα:

•Γνώση γερμανικής γλώσσας 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
Προσφέρονται 
•Προοπτικές εξέλιξης σε άριστο εργασιακό  
περιβάλλον 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Επιπλέον παροχές 
•Συνεχής εκπαίδευση
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το  βιο-
γραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: bizerba-
hellas@bizerba.com. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

UI/UX Designer- Managerial Position

Are you looking for something to passionate? To 
build yourself in a team? To share/expand your 
knowledge and learn new methodologies?! It is 
the time to join the team...
The client: An innovative shipping start-up with a 
passion for technology, is looking for a high-calibre 
UI/UX Designer to join, as a key member, its strategic 
Information function in Athens.
Responsibilities: 
•Responsible for the UI/UX design of all products 
•Constantly communicate with the it department 
in order to complete changes 
•Responsible for all the mock ups 
•Define the UI/UX strategy for the products  
and adjust to new needs 
•Responsible for the whole life cycle  
for all products in UI/UX terms 
•Develop a designers team  
Requirements: 
•Working experience in user interface and user 
experience design 
•Strong knowledge in HTML5 / CSS3 
•Strong knowledge in Javascript  
(jQuery, Angular etc) 
•Extensive experience in UI/UX design, 
particularly in data visualization  
(dashboards, graphs/charts, maps, etc.) 
•Experience in digital product design  
and development 
•Experience in defining ui/ux strategy 
(information architecture design, user research, 
mvp definition, user-driven design, personas, 
styleguides, etc) 
•Experience in UI/UX design through the use  
of wire framing or other relevant tools 
•Front end ProofOfConcept development skills 
•Experience in financial projects will be 
considered as an asset  
•An excellent command of written and spoken 
english  
The company offers: 
•Strong remuneration package 
•Aggressive target bonus 
•Private health insurance
Please send your cv to e-mail: 
recruitingkariera@gmail.com

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ 

Για τη θέση εργοδηγού συναρμολόγησης  
και εγκατάστασης συστημάτων διακίνησης  
και συσκευασίας.
Η Ζήνων Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ για να καλύψει τις 
συνεχώς αυξανόμενες δραστηριότητές της στο χώρο 
των αυτοματισμών και της ρομποτικής, ζητά για άμεση 
πρόσληψη έμπειρο μηχανικό για επίβλεψη εργασι-
ών συναρμολόγησης και εγκατάστασης συστημάτων 
διακίνησης και συσκευασίας.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕ 
•Άνεση σε εργασίες μηχανολογικής  
συναρμολόγησης 
•Εξοικείωση σε ανάγνωση μηχανολογικού σχεδίου 
•Πενταετή εργασιακή εμπειρία σε κατασκευή  
μηχανημάτων και συστημάτων διακίνησης 
•Αναλυτική σκέψη, μεθοδικότητα  
και οργανωτικότητα 
•Ικανότητα ομαδικής εργασίας 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών  
και καθοδήγησης ομάδας εργασίας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Δυνατότητα ταξιδιών σε όλη την Ελλάδα  
Προσφέρονται: 
•Συναρπαστικό αντικείμενο εργασίας 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση  
στις τεχνολογικές εξελίξεις του χώρου 
•Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια εταιρία ηγέτιδα 
στο χώρο των βιομηχανικών αυτοματισμών
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικά 
στο e-mail: hr@zenon.gr αναφέροντας απαραίτητα 
στο θέμα: Μ12/15

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Η Elvial ΑΕ λόγω της συνεχούς ανάπτυξής της στον 
κλάδο του αλουμινίου ζητά νέο συνεργάτη για το 
τμήμα βιομηχανικού σχεδιασμού:

Σχεδιαστής Βιομηχανικού Προφίλ

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ Βιομηχανικού Σχεδιασμού  
ή ΤΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού 
•Πολύ καλή γνώση Autocad, επιθυμητή γνώση 
SolidWorks ή Pro Engineer 
•Γνώση αγγλικών και γερμανικών 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Ανάλογη προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί  
Προσφέρουμε: 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Αν πιστεύετε ότι πληροίτε τις παραπάνω προϋποθέ-
σεις, παρακαλούμε όπως στείλατε πλήρες βιογραφι-
κό σημείωμα στην παρακάτω διεύθυνση: ΕΛ.ΒΙ.ΑΛ. 
Α.Ε  Βιπε Αγίου Παντελεήμονα Κιλκίς, ΤΚ 61100. Υπόψη 
κας Προύτσου Μαρίας ή στο e-mail: hr@elvial.gr

LOGISTICS
Στέλεχος Προμηθειών-Logistic

Ζητείται απο μεγάλη εισαγωγική εταιρεία Υλικών 
Συσκευασίας για την οργάνωση του Τμήματος Αγο-
ρών με καθήκοντα οργάνωσης προβλεψης παραγ-
γελιών-οργάνωση εισαγωγών-διανομών, μείωση 
κοστολογίων κτλ.:

Στέλεχος Προμηθειών-Logistics 
Δίνεται σταθερός μισθός-bonus-ΙΧ-κινητό, αγγλικά, 
Η/Υ, CRM απαραίτητα.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@denelavaspack.gr, fax: 210 2533070

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Το ξενοδοχείο Royal Paradise Beach Resort & 
Spa 5* στη Θάσο ζητά για το 2016:

Αποθηκάριο
Προσόντα: 
•Απαραίτητη 3ετής προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο 5* 
σε αντίστοιχη θέση 
•Γνώση της αγοράς εστίασης 
•Όρεξη για δουλειά 
•Οργανωτικότητα, εργατικότητα, ομαδικό πνεύμα  
Καθήκοντα: 
•Παραγγελίες βάσει των διαδικασιών 
•Παραλαβή προμηθειών και παράδοση στα τμήματα 
•Έλεγχος αποθηκών 
•Απογραφές τμημάτων 

Παροχές: 
•Διαμονή & διατροφή 
•Ανταγωνιστικός μισθός 
•Προοπτική μακροχρόνιας συνεργασίας 
•Πλήρης εποχιακή απασχόληση (7 μήνες) 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστεί-
λουν βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: manager@royalparadise.gr

ΕΣΤΙΑΣΗ
Το ξενοδοχείο Honeymoon Petra Villas  στo Ημε-
ροβίγλι της Σαντορίνης, ζητά να προσλάβει:

Κοπέλα για Service για το Pool Bar 
για την 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

Το Delphi Beach Hotel είναι ένα πλήρως ανακαινισμένο 
4* ξενοδοχείο στο κέντρο της Στερεάς Ελλάδας πάνω 
στην παραλία του Κορινθιακού, δυναμικότητας 450 
ατόμων με εποχική λειτουργία ως γαλλικό club all-
inclusive. Εδώ και σχεδόν πενήντα χρόνια λειτουργίας 
η εταιρία πρωτοστατεί στην φιλοξενία σε όλες τις 
μορφές της και οδηγεί τις εξελίξεις της ξενοδοχεια-
κής τέχνης. Η συνταγή είναι απλή, και την λέμε…είναι 
θέμα ανθρώπων... Ακολουθώντας την αναπτυξιακή 
της πορεία η εταιρία αναζητεί να εντάξει στο ανθρώ-
πινο δυναμικό της νέα ταλαντούχα, δημιουργικά και 
δυναμικά στελέχη για την σεζόν 2016 στη θέση του:

Chef-Sous Chef
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι γνώστης  
της μοντέρνας κουζίνας τύπου μπουφέ  
να διακατέχεται από πάθος για την μαγειρική  
τέχνη και ενημερομένος για τις καινούργιες  
τάσεις της γαστρονομίας 
•Τρία χρόνια προυπηρεσία σε τουλάχιστον  
4* ξενοδοχείο και ανάλογης δυναμικότητας 
•Γνώστης των ευρωπαϊκών κανονισμών (hacpp) 
για την υγειινή και ασφάλεια της κουζίνας 
•Ηγετικές ικανότητες και επικοινωνιακές  
δεξιότητες για την αποτελεσματική διαχείριση  
του τμήματος της κουζίνας 
•Ομαδικό πνεύμα, παρατηρητικότητα,  
μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα για  
την επίτευξη ποιοτικών και οικονομικών στόχων  
Τι προσφέρουμε: 
•Άριστο επαγγελματικό περιβάλλον:  
Φιλικό για την άμεση ένταξη και προσαρμογή 
•Εργασία από Απρίλιο έως και Οκτώβριο  
(δυνατότητα εργασίας όλο τον χρόνο) 
•Διαμονή και διατροφή
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: a.lavdas@
delphibeach.gr. Τηρείται απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Αλυσίδα Αρτοζαχαροπλαστείων στις περιοχές  Νέας 
Πεντέλης, Χαλανδρίου & Κολωνακίου ζητεί:

Κύριο ή κυρία έως 40 ετών για παρασκευή  
σάντουιτς και βοηθητικών εργασιών  

εργαστηρίου αρτοποιίας

Πλήρης απασχόληση. Προϋπηρεσία θεμιτή.
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
career@thebakers.gr

To εστιατόριο Hytra, βραβευμένο με ένα αστέρι Michelin 
και χρυσό σκούφο το οποίο στεγάζεται στην Στέγη 
Γραμμάτων και Τεχνών ζητά:

Restaurant Manager
Απαραίτητα προσόντα: 



Secretary and Services Officer
Nubis is looking for a full time administrative secretary and services officer for our headquarter offices 
in Athens. Our company has created an innovative cloud platform for managing data in a whole new 
way and products for vertical local and international markets. We are looking for a career-oriented 
person, with a teamwork spirit, who will join our team and share our vision for innovation.
The required administrative secretary and services officer skill-set includes: 
•3 years minimum experience in a similar position 
•Taking initiatives and self-motivation 
•Professional conduct 
•Good experience on microsoft office excel, word, powerpoint, outlook 
•Familiarity with erp systems 
•Full-filled military obligations [for male candidates]  
Description of job duties: 
•Incoming and outgoing phone calls administration, taking memos, proofreading documents,  
office files management 
•Sending and receiving correspondence, emails, faxes 
•Planning business meetings (inquiring about participants’ availability, scheduling appointments 
and preparing presentation materials, catering for the meetings, dictation of meetings minutes) 
•Monitoring and recording of office supplies and other related expenditures (checking stock, 
determining inventory level, anticipating needed office supplies, placing and expediting orders  
for supplies, verifying receipt of supplies) 
•Maintaining payroll, employee expenses, and related HR files of companys employees  
(in communication with the accounting department) 
•Administration of the companys car leasing contracts 
•Sales department secretarial support (preparing pre-sales material, receiving and sending emails, 
issuing invoices to clients) 
•Administrative requirements assigned by the services department manager to preserve the 
smooth operation of the department (following up on services employees to record project actions, 
scheduling meetings) 
•Nubis offers a beneficiary salary package dependent on qualifications and experience, continuous 
training on new technologies and a great working environment
If you believe that you are ready to join our company please submit your digital cv to e-mail:  
jobs@nubis.gr or send it by post to: Nubis S.A. Kifisias 197, 15124, Marousi Athens, quoting the reference 
number #SSO213.

Commercial Manager 
Services (Ref: RCM 11/15)

Our client, an international company, operating in the hospitality and recreation sector, is looking for 
a regional commercial manager, based in Athens. The company, part of an international group, owns 
and manages 21 venues in a number of countries, achieving a turnover of € 195 million and employs 
more than 2.200 employees.

The company organizes her activities in regions and the commercial manager will be responsible for 
the following countries: Greece, Lebanon, Egypt, Russia and Kazakhstan.

He /she will report to the regional general manager, who is based in Turkey. Will supervise a sales 
team of ten people and a marketing team of three, all of different nationalities.

As a regional commercial manager, the incumbent will be responsible to formulate the commercial strategy 
and implement the commercial targets of the region. He /she will be responsible to manage business 
agreements with organizations that generate and enhance company sales. He /she will participate in 
international exhibitions and conferences, promoting the companys services. Will be also responsible to 
promote the image of the companys venues, wish is targeting customers seeking high quality services.

The position requires extensive travelling and interaction with different nationals and different business 
environments. The position requires, therefore, flexibility, understanding and adaptation to different 
environments, as well diplomacy and excellent communication skills.

Candidates should have a successful track record in sales or marketing, holding a university degree 
and preferably an MBA. Previous experience of the hospitality sector is not a prerequisite, but it will 
be preferable. Candidates should have an excellent command of the English language, but also of 
other languages.

The company offers a very attractive salary and a bonus scheme up to 30%. It also offers a comprehensive 
insurance program, discount family air tickets and holiday packages.

If you find the position interesting, please send your cv to e-mail: cv@futuretrend.gr, stating the 
position Ref: RCM 11/15a

Κυρίαρχη εταιρία logistics του Ηνωμένου Βασιλείου αναζητά:

Οδηγό Φορτηγού E’ Κατηγορίας
Για εργασία κια διαμονή στο 
Ηνωμένο Βασίλειο.

Αρμοδιότητες: Θα είστε υπεύθυ-
νος για τη διανομή container ή 
προιόντων σουπερ μάρκετ στην 
ευρύτερη ζώνη του Ηνωμένου 
Βασιλείου.

Πλεονεκτήματα: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
έως 4.000€/μηνα 

•Δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια 
•Δωρεάν διαμονή (κατά  
τη διάρκεια της εκπαίδευσης) 
•Δωρεάν παραλαβή  
απο το αεροδρόμιο 
•Εβδομαδιαίο εισόδημα  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Άδεια οδήγησης φορτηγού 
κατηγορίας Ε' 
•Απαιτείται ΠΕΙ και κάρτα  
ταχογράφου 

•Απαραίτητη καλή γνώση  
αγγλικών 
•Διεθνής εμπειρία είναι  
επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη

Παρακαλούμε υποβάλλεται  
το βιογραφικό σας στα αγγλικά 
με όλες τις πληροφορίες  
επικοινωνίας ώστε ο σύμβουλός 
μας να επικοινωνήσει  
άμεσα μαζί σας στο e-mail: 
Cv.gr@blu-global.com

Η Συνοδίας ΑΕ με 20ετή παρουσία στο χώρο των εξαρτημάτων κουφωμάτων και στεγανοποιητικών 
υλικών, αναζητά:

Έμπειρο Πωλητή

Software Competitiveness International (Soft Com International), is a rapidly growing, innovative 
software house, located in Athens. Through our team, of highly motivated software engineers with a 
strong technical background and long experience in complex international projects, we provide to our 
customers, both locally and internationally, technical excellence and valuable services. in the year 2014, 
among other companys achievements, we doubled our team, we established new and very promising 
long term cooperation, enhancing in parallel our existing ones and our presence in middle Europe, we 
became awarded with a business award and we expanded our certifications portfolio technically and 
with ISO 9001:2008 and ISO 27001:2013. This year our company participated as an exhibitor at the 
international exhibition for information technology cebit 2015 (Hannover-Germany) and is awarded 
with three Hr Community Awards 2015. Due to the positive growth prospects for our company and 
because we know that success is possible only through a motivated and dedicated team, we currently 
are looking for:

Software Engineers embedded 
for Automotive

Διευθυντής Καταστήματος

Η Eval Marine Accessories, με εδρα τα Ανω Λιόσια δραστηριοποιείται στο σωστικό και ναυτιλιακό 
εξοπλισμό σκαφών, από το 1976, σε 85 χώρες ζητάει:

Στελεχος Τμήματος Εξαγωγών

Για την στήριξη και ανάπτυξη 
υπάρχοντος πελατολογίου σε 
Θεσσαλονίκη και επαρχία.

Προσφέρονται: 

•Βασικός μισθός 
•Bonus 
•Ασφάλεια 
•Αυτοκίνητο 

•Κινητό 
•Συνεχή εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών στο 
e-mail: sinodias@otenet.gr

To offer their services (SW analysis, design, coding, 
testing) to one of our newest international long 
term cooperations, for the german automotive 
market, from our companys premises in Athens. 

Required skills: 
•a talented software engineer, passionate 
about the C programming language 
willing to take on new challenges 
•a strong analytical, problem solving  
and quantitative ability 
•able to adapt quickly to new and challenging 
technical and business related environments 
•able to work independently 
•a team player, able to cooperate with others 
within a multi-national team 
•flexible enough to work in a fast paced 
environment, according to the customers 
mentality 
•willing to be part of a very dynamically working 
company 
•University Degree in Computer Science, 
Electrical /Electronics Engineering or relevant 
discipline 
•Excellent 
•programming skills in embedded C  
Experience with: 
•uC platforms (spansion fcr4/5, mpc, tricore etc) 
•Cross C Compilers (green hills, diag etc)) 
•Lauterbach debugger 
•tooling: make, SVN, Jira  
Proven working experience of: 

•2 - 4 years (for experienced S/W engineers) 
•4+ years (for senior S/W engineers) 
•as a minimum, as a professional software 
engineer, using the required technologies 
•Very good oral and written communication 
skills in english and greek  
The following will be considered as an asset: 
•Experience with automotive sw development 
•Autosar knowledge 
•Communication (oral and written) in geran

The successful candidates will be part of a team of 
highly qualified professionals, to be established in 
Greece (Athens), being involved in the full software 
development lifecycle. They will have an enabling 
in market- and product- specifics in Germany.

Prerequisites: 
•Ability to stay abroad (germany) for 1-2 
months, during the enabling period 
•Ability to travel abroad, as needed 
•Participation to a technical test

In case you are willing to become part of our team 
and make the difference, please send your detailed 
cv in english, quoting reference ref: EB_S/11/15, to 
the following e-mail: hr@softcom-int.com not later 
than  20.12.2015. Starting date of the cooperation: 
asap. We offer a competitive remuneration package, 
based on qualification, experience, and benefits, and 
work in a challenging multinational environment. 
All applications will be treated as confidential. For 
information regarding our company, please consult 
our web site: www.softcom-int.com

Η εταιρεία Διβέρης-Γεωργιάδης κ ΣΙΑ ΟΕ, η οποία 
λειτουργεί κατάστημα εργαλείων και εξαρτημάτων 
από το 1971 στην Ηλιούπολη, ζητεί Στέλεχος που 
θα αναλάβει τη λειτουργία του καταστήματος.

Στο πλαίσιο ευθυνών του διευθυντή  
καταστήματος περιλαμβάνονται: 
•Η διασφάλιση της ταχείας και πλήρους  
εξυπηρέτησης των πελατών 
•Ο συνεχής εφοδιασμός του καταστήματος  
με προιόντα 
•Η διατήρηση του σωστού επιπέδου αποθεμάτων 
•Το merchandising και η δημιουργία προσφορών 
•Η συνεχής εκπαίδευση του δεκαμελούς  

προσωπικού της 
•Η παρακολούθηση του ανταγωνισμού 
•Η διασφάλιση της κερδοφορίας  
του καταστήματος βάσει στόχων  
Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Τεχνική κατάρτιση επιπέδου ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•Εμπειρία στη διοίκηση καταστήματος 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Ολοκληρωμένη αντίληψη επιχειρηματικής  
λειτουργίας
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται  
να αποστείλουν βιογραφικό στο e-mail: 
Jgeorgiadis@dgtools.gr

Καθήκοντα: 
•Ανάπτυξη πωλήσεων 
•Καθιέρωση, υλοποίηση και επίτευξη ποσοτικών 
και ποιοτικών στόχων 
•Διασφάλιση εφαρμογής της πιστωτικής  
πολιτικής της εταιρίας 
•Εύρεση και ανάπτυξη νέων αγορών  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ 
•Άριστη γνώση αγγλικών, επιθυμητή η 2η γλώσσα 
•Ικανότητα επικοινωνίας, προσωπική παρακίνηση, 
ευελιξία & πνεύμα ομαδικής εργασίας 

•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχο τμήμα πωλήσεων, 
3 ετών 
•Επιθυμητό προσόν η γνώση του marine 
accessories & yacht 
•Συστάσεις απαραίτητες, δυο τουλάχιστον 
•Δυνατότητα ταξιδιών στον εξωτερικό 
•Παρακολούθηση ανταγωνισμού 
•Αριστη γνώση Η/Υ, ms office, erp 
•Ηλικία έως 40 ετών
•Η αγγελία απευθύνεται μόνο σε άντρες.

Αποστολή βιογραφικών μόνο στα ελληνικά  
στο e-mail: hr@eval.gr
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•Επαγγελματική εμπειρία 5 χρόνια σε alacarte 
εστιατόριο ξενοδοχείου ή εστιατόριο finedining 
•Γνώση οινολογίας & κατάρτισης wine list 
•Διαχείριση εκδηλώσεων 
•Εμπειρία εκπαίδευσης & αξιολόγησης προσωπικού 
•Γνώση Εστιατοριακής τέχνης 
•Πτυχίο Τουριστικής σχολής (επιθυμητό) 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο 5* (επιθυμητό) 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία 
•Ηλικία από 28 μέχρι 38 ετών 
•Γνώση αγγλικών  
Προσωπικές ικανότητες: 
•Ευελιξία, προσαρμοστικότητα και ομαδικό  
πνεύμα συνεργασίας 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Εργασία υπό συνθήκες πίεσης 
•Προγραμματισμός εργασιών  
H εταιρία προσφέρει: 
•Αποδοχές βάση προσόντων 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε πολυτελές  
περιβάλλον
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: pediaditis@
hytra.gr. Yπόψη: Πεδιαδίτη Αναστάσιου www.hytra.gr

To εστιατόριο Hytra, βραβευμένο με ένα αστέρι Michelin 
και χρυσό σκούφο το οποίο στεγάζεται στην Στέγη 
Γραμμάτων και Τεχνών ζητά:

Σερβιτόρο -α

Απαραίτητα προσόντα: 
•Επαγγελματική εμπειρία 2 χρόνια σε alacarte 
εστιατόριο ξενοδοχείου ή  εστιατόριο finedining 
(επιθυμητό) 
•Γνώση Εστιατοριακής τέχνης 
•Πτυχίο Τουριστικής σχολής (επιθυμητό) 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο 5* (επιθυμητό) 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία 
•Ηλικία από 22 μέχρι 30 ετών 
•Γνώση αγγλικών  
Προσωπικές ικανότητες: 
•Ευελιξία, προσαρμοστικότητα και ομαδικό  
πνεύμα συνεργασίας 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Εργασία υπό συνθήκες πίεσης  
H εταιρία προσφέρει: 
•Αποδοχές βάση προσόντων 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε πολυτελές  
περιβάλλον
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: pediaditis@
hytra.gr. Yπόψη Πεδιαδίτη Αναστάσιου www.hytra.gr

Το ξενοδοχείο St. George Lycabettus 5* αναζητά:
Μάγειρα A’

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Μαγειρικής σχολής 
•Εργασιακή εμπειρία (3-5 έτη) σε 5* ξενοδοχείο, 
ala carte εστιατόριο, συνέδρια και banquets 
•Πολύ καλή γνώση του συστήματος υγιεινής,  
διαχείρισης και ασφάλειας των τροφίμων 
•Ακρίβεια και συνέπεια στην εκτέλεση συνταγών 
•Ικανότητες οργάνωσης και ομαδικό πνεύμα  
Προσφέρονται: 
Άριστες συνθήκες εργασίας 
Προοπτικές εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στο 
e-mail: mirka@sgl.gr. Yπ’ όψιν Ρουσιώτη Μίρκας

Το καφεζαχαροπλαστείο Ατενέο στη Γλυφάδα αναζητά:
Ζαχαροπλάστη

Mε παράλληλη εργασία σε θέση πώλησης (πλήρης 
απασχόληση) για τις ανάγκες  λειτουργίας του καταστή-
ματος. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητη.
Αποστολή βιογραφικών με επισυναπτόμενη 
φωτογραφία και κωδικό θέσης ΑΤ1 στο e-mail: 
jobs@ateneo.gr

Kivo Skiathos Collection Group located in Skiathos 
island, seeking for dynamic individuals for Kivo Art 
& Gourmet Hotel: 

Chef de Cuisine A’ la carte
Required experience & qualifications: 
•Professional qualification from an accredited 
culinary school 
•Min. 5 years of experience in the same position 
in 4*/5* hotels 
•Adaptability to operating standards and efficiency 
•Excellent and thorough knowledge primarily  
of the Mediterranean cuisine and also  
of international cuisine 

•Creative, innovative, and with a genuine passion 
for the culinary arts 
•Hands-on approach, flexible, with a positive 
attitude 
•Cost aware and with excellent numerical skills 
•Excellent knowledge of English language, second 
language will be considered as an advantage  
An attractive package of benefits is offered: 
•According to experience and qualifications 
•Accommodation and meals offered. 
•Continuous education (on the job training)
Send your cv to this e-mail: maniatis@kivohotel.
com. All cv’s will be treated in strict confidence. 
Communication will be done only with the 
candidates who meet the requirements of the position 
www.kivohotel.com

H XenodoxoS, μια νέα, δυναμική εταιρία στον χώρο 
του Ξενοδοχειακού Management, ζητεί να προσλάβει 
για εποχική απασχόληση-σεζόν 2016 για το ξενο-
δοχείο που συνεργάζεται στην Κω Kos Palace 4* 
(117 δωμάτια):

Σερβιτόρος /α-Κεντρικό bar

Επιθυμητή η γνώση γερμανικών. 
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο Τιγκάκι της Κω, είναι 
4 αστέρων, και λειτουργεί με βάση το Half Board με 
υψηλά standard εξυπηρέτησης. Διαθέτει 117 δωμάτια 
και σουίτες, 1 κεντρικό εστιατόριο, self service/snack 
bar, κεντρικό bar, spa, mini market.
Παρέχεται:  
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.  
•Δυνατότητα γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης 
για άτομα που επιθυμούν καριέρα.
Aποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
στα e-mail: petros.michalakopoulos@kospalace.gr 
& xenodoxos@windowslive.com

Ikos Resorts is a 5* hospitality chain that creates and 
develops a collection of contemporary luxury Greek 
resorts, based on the exciting concept of infinite 
lifestyle. with 4 à la carte restaurants, (asian, french, 
italian & greek) designed by michelin starred chefs 
and luxury pool and beach bars we are looking for 
career motivated individuals to join our developing 
company. We are currently looking for:

Restaurant Supervisor-Ref: RSR016

Location: Halkidiki, Greece
Your main accountabilities will include: 
•Supervise the restaurant function  
(one of Hotels à la carte restaurants) 
•Ensure that all waiters perform effectively and are 
compliant with company service standards 
•Assist in all restaurant and F & B related tasks  
as assigned by the F & B or restaurant manager 
•Help waiters in orders and service always 
following service standards set by company; advise 
customers on menu and wine choices 
•Inspect storage areas for organization and 
cleanliness; ensure proper safety and sanitation  
in the restaurant 
•Ensure quality of meals presentation and high 
service standards 
•Ensure that all restaurant staff adheres to Ikos 
Resorts uniform and grooming standards  
Your main qualifications need to include: 
•Tourism Degre /Diploma (desirable) 
•Minimum 1-2 years’ experience as a head waiter/ 
restaurant supervisor within a 4* or 5* hotel  
or a luxury restaurant 
•Excellent knowledge of english, additional 
language would be a plus 
•Excellent verbal and written communication skills 
•Highly organized, team player, sociable and 
customer focused 
•Excellent appearance-fully groomed, clean  
and presentable at all times
We are an equal opportunities employer.  All 
applications will be considered as confidential. 
Follow us on website & linkedin for more company 
news and job updates. Please send your  
cv to e-mail: careers@ikosresorts.com

Σερβιτόροι Α’ A La Carte

Ζητούνται από τον όμιλο ξενοδοχείων Ledra Hotels 
and Villas στην Κρήτη. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι είναι 
απόφοιτοι Τουριστικής-ξενοδοχειακής σχολής, ηλικίας 
έως 30 ετών, γνωρίζουν άριστα την αγγλική γλώσσα και 
κατέχουν σε ικανοποιητικό επίπεδο μία ακόμη. Διαθέ-
τουν τουλάχιστον 4 χρόνια προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη 
θέση σε τμήματα a la carte ξενοδοχείων πολυτελείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισυνάψουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα σε μορφή europass με μία πρόσφατη 
φωτογραφία και να το αποστείλουν στο e-mail: cv@
ledrahotelsandvillas.com. Αιτήσεις που δεν πληρούν 
τις ανωτέρω  προϋποθέσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Σερβιτόροι Α’ A La Carte

Ζητούνται από τον όμιλο ξενοδοχείων Ledra Hotels 
and Villas στην Κρήτη. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι είναι 
απόφοιτοι Τουριστικής-ξενοδοχειακής σχολής, ηλικίας 
έως 30 ετών, γνωρίζουν άριστα την αγγλική γλώσσα και 
κατέχουν σε ικανοποιητικό επίπεδο μία ακόμη. Διαθέ-
τουν τουλάχιστον 4 χρόνια προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη 
θέση σε τμήματα a la carte ξενοδοχείων πολυτελείας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισυνάψουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα σε μορφή europass με 
μία πρόσφατη φωτογραφία και να το αποστείλουν 
στο e-mail: cv@ledrahotelsandvillas.com. Αιτήσεις 
που δεν πληρούν τις ανωτέρω  προϋποθέσεις δεν 
θα ληφθούν υπόψη.

Σπουδαστές / Μαθητές για Πρακτική Άσκηση

Ζητούνται από τον όμιλο ξενοδοχείων Ledra Hotels 
and Villas στην Κρήτη. Σπουδαστές και σπουδάστρι-
ες τριτοβάθμιας ή και μαθητές και μαθήτριες μεσο-
δευτεροβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδευσης 
σχολών του εσωτερικού ή/και του Εξωτερικού για να 
εκπληρώσουν την πρακτική τους άσκηση. Απαραίτητη 
προϋπόθεση η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισυνάψουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα σε μορφή europass με μία πρόσφατη 
φωτογραφία και να το αποστείλουν στο e-mail: cv@
ledrahotelsandvillas.com. Αιτήσεις που δεν πληρούν 
τις ανωτέρω  προϋποθέσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

ΦΥΛΑΞΗ
Security-Ιδιωτική αφάλεια

Προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας (security) ζητείται 
από μεγάλες και επώνυμες  επιχειρήσεις του κλάδου. 
O εκπαιδευτικός οργανισμός Νέα Γνώση με έδρα στην 
Αθήνα αναλαμβάνει την επιμόρφωση και προώθηση 
σε θέσεις εργασίας, στο αντικείμενο της παροχής 
υπηρεσιών ιδιωτικής ασφαλείας μέσω συμμετοχής 
σε αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 
Οι θέσεις αναφέρονται σε ενδιαφερόμενους  
με ή άνευ προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας.  
Άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. 
Παρακαλούμε στείλτε βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: 
ng@nea-gnosi.gr με θέμα ΚΕΜΕΑ, ή καλέστε μας 
στο 210 9029780 για μία προσωπική συνάντηση. 
Διεύθυνση: ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ Α.Ε.-Κασομούλη 108-Αθή-
να-Δίπλα στο Μετρό Αγ. Ιωάννης. 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Rest & Relaxation Manager- 

Spa Manager fixed term

Job description: Do you know that your role is to 
set the leadership standard, provide direction and 
supervision to managers and associates in the daily 
operations of the spa, including but not limited to, 
providing the highest quality services, products and 
programming while supporting the property’s vision, 
mission and values? Are you aware that you shall be 
held accountable for spa profitability and completion 
of the established annual business plan and marketing 
initiatives for this section whilst working closely 
with all departments in an effort to maximize spa 
services and retail sales to all guests? Do you have 
the understanding of internal hotel dynamics and 
operational needs including but not limited to sales & 
marketing, revenue generation, inventory, procurement, 
forecasting and budgeting for this section? If you 
have answered yes to all of our questions above, you 
might be our Nikki beach fit for this role.
Job requirements: 
•Minimum 2 years in managing a spa  
in a leadership role with high volume 
•College degree or equivalent industry 
experience, required 
•Familiarity with retail is advantageous, such as 
development and management of spa journeys, 
associate training programs in spa therapies, 
nails, face and hair 
•A certification from a renowned spa such as 
espa or others may be relevant to this role 
•The role reports to the general manager
Tell only your best friends! Interested candidates are 
welcomed to apply on line: www.nikkibeachhotels.
com and click on careers. Please send your cv to 
e-mail: jo.mingina@nikkibeachhotels.com

Η ξενοδοχειακή εταιρεία Atrium Hotels (www.
atriumhotels.gr),  ιδιοκτήτρια τριών πολυτελών 
ξενοδοχείων στη Ρόδο,  επιθυμεί να προσλάβει:

Spa Manager
Duties: 
•Customer greeting-service, treatment sales, 
product sales, marketing, merchandising, 
reports, statistics, control of staff and budget, 
target orientated 
•Former experience essential in 5* spa 
establishments 
•Mandatory english language (other languages 
are a plus)
Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημεί-
ωμα με φωτογραφία στο e-mail: atriumhotels2016@
gmail.com. Αιτήσεις που δεν αναγραφούν την επι-
θυμητή θέση προς αξιολόγηση, δεν θα ληφθούν υπ’ 
όψιν. Όλες οι αιτήσεις διαχειρίζονται με απόλυτη 
εμπιστευτικότητα. Η ενημέρωση θα γίνει τηλεφωνικά 
μόνο για τους  υποψήφιους που ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις των θέσεων.

Αισθητικός
Προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής και  
ελληνικής γλώσσας- γνώση της ρώσικης  
γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Απόφοιτος σχολής-κάτοχος πτυχίου θεραπευτή 
•Άριστες ικανότητες επικοινωνίας-ικανότητα  
στις πωλήσεις και προώθηση προϊόντων  
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Γνώστης μια γκάμας θεραπειών-μασάζ  
(χαλαρωτικό, deep tissue, ayurveda, thai etc.) 
•Ικανότητα διδασκαλίας yoga-pilates  
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα  
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Διαμονή και διατροφή 
•6μηνη απασχόληση
Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας αναφέροντας 
τον κωδικό της θέσης στο e-mail: humanresources@
elounda-sa.com

Ο όμιλος Carlson Rezidor Hotel Group, αποτελεί 
έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους ξενοδοχείων 
παγκοσμίως, με περισσότερα από 1.350 ξενοδοχεία 
και παρουσία σε πέραν των 105 χωρών ανά τον κόσμο. 
Η Rezidor, μέλος του Carlson Rezidor Hotel Group, 
καλωσορίζει στην οικογένειά της το νέο Radisson 
Blu Beach Resort Crete στη Μίλατο Λασιθίου, το 
οποίο ανοίγει τις πύλες την άνοιξη του 2016.
Έχοντας σαν πρωταρχικό στόχο την προσφορά πο-
λυτελούς διαμονής και εξυπηρέτησης στους πελάτες 
μας, ψάχνουμε νέους, δυναμικούς και ταλαντούχους 
συνεργάτες. Αναζητάμε σοβαρούς επαγγελματίες, οι 
οποίοι σκοπεύουν να οικοδομήσουν μία μακρόχρονη 
σχέση με την παγκόσμια βιομηχανία τουρισμού.
Το Radisson Blu Beach Resort Crete αναζητά:

Spa Τherapists

Με γνώσεις θεραπειών προσώπου, σώματος, 
μανικιούρ και πεντικιούρ.  
Απαιτούμενες δεξιότητες:  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχεία 4* ή 5* Ελλάδας  
ή εξωτερικού 
•Προφορική γνώση της αγγλικής γλώσσας  
(επιθυμητή η γνώση περισσότερων  
ξένων γλωσσών) 
•Ηλικίας έως 35 ετών 
•Ευπαρουσίαστη & επαγγελματική εμφάνιση 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Απόφοιτος Τουριστικής ή ανάλογης σχολής  
θα εκτιμηθεί  
Η εταιρεία μας προσφέρει:  
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητα διαμονής σε κατοίκους εκτός Κρήτης 
•Δωρεάν μεταφορά με υπηρεσιακό λεωφορείο 
από και προς το Ηράκλειο
Βιογραφικά τα οποία δεν πληρούν τις παραπάνω 
προϋποθέσεις και στέλνονται χωρίς πρόσφατη φω-
τογραφία δεν θα γίνονται δεκτά. Τα άτομα που θα 
επιλεχθούν για συνέντευξη θα ενημερωθούν μέσω 
e-mail με σειρά προτεραιότητας. Παρακαλούμε να 
γράφετε για ποια θέση ενδιαφέρεστε.
Για αποστολή βιογραφικών & αιτήσεων (υποχρεωτικά 
με πρόσφατη φωτογραφία), καθώς και για συνεντεύξεις, 
παρακαλώ επικοινωνήστε με: κα Έλλη Γενιατάκη, 
κεντρικά γραφεία: 25ης Αυγούστου 11, Ηράκλειο 
Κρήτης, τηλέφωνο: 2810 240 222. Αποστολή Βιο-
γραφικού στο e-mail: hr.milatos@radissonblu.com



H Nippon – Δ. Μαυρογένης Α.Ε., αποκλειστικός αντιπρόσωπος των κλιματιστικών gree, αναζητά για 
την έδρα της στη Θεσσαλονίκη

Imports-Exports Coordinator
Αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση παραγγελίων και εισαγωγών 
•Οργάνωση φορτώσεων με μεταφορικες/ναυτιλιακές εταιρίες 
•Παραλαβή και έλεγχος εμπορικών εγγράφων από προμηθευτές 
•Προετοιμασία φορτωτικών εγγράφων για τελωνιακές διαδικασίες και ενημέρωση εκτελωνιστών 
για αφίξεις από τρίτες χώρες 
•Δημιουργία παραστατικών στο ERP για όλες τις φάσεις εισαγωγής/εξαγωγής και ενημέρωση.  
Λογιστηρίου & ειδικού λογιστικού αρχείου για κάθε φόρτωση 
•Δημιουργία reports για τη διοίκηση 
•Αναζήτηση νέων προμηθευτών και πελατών  
Επαγγελματικό και ακαδημαϊκό υπόβαθρο: 
•Προϋπηρεσία 1-3 έτη σε αντίστοιχη θέση είναι απαραίτητη 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ σε Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Logistics 
•Άριστη γνώση Η/Υ και ERP 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  
Ικανότητες: 
•Άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Άψογος χειρισμός αριθμητικών στοιχείων

Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρία μπορείτε να δείτε στο site μας: www.nipponsa.gr,  
αποστολή βιογραφικών στο e-mail: biosnippon@gmail.com

H εταιρία Fullah Sugah αναζητά:

Assistant Product Coordinator
•Επικοινωνία με προμηθευτές εξωτερικού για την υποστήριξη παραγγελιών 
•Διαχείριση τραπεζικών συναλλαγών 
•Κωδικοποίηση δειγμάτων και προϊόντων 
•Παραλαβή δειγμάτων- στήσιμο δειγματολογίου  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Γνώση windows, internet, outlook, word, excel 
•Επαφή με το χώρο της μόδας

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: grammatia@fullahsugah.gr

Project Engineer
Osmo sistemi s.r.l. Italy, a member of the caramondani group of companies, is seeking a project engineer 
for the company’s italy-based water treatment manufacturing plant in fano.

Job role: Direct and manage all aspects of individual multi-discipline engineering, procurement and 
construction of water treatment projects from inception to completion.

Key duties and responsibilities: 
•Prepare bid packages based on tender specifications for complex, water treatment focused 
projects 
•Prepare engineering calculations, technical proposals, process flow and layout diagrams, and 
construction drawings 
•Specify water treatment equipment and systems, and review equipment specifications and bid 
packages 
•Oversight of the development of a plant during construction 
•Collaborate with colleagues, engineers, designers and administrative staff supporting their 
assignments 
•Interface with key client and project staff in project team meetings 
•Plan, organize and control all aspects of projects including proposals, studies, detailed designs and 
construction and commissioning support 
•Provide clients with assistance during installation, start-up, commissioning and during after sales 
service on purchased equipment and related systems  
Qualifications and experience: 
•A Mechanical, Chemical or Electrical Engineering related degree 
•3 years post graduate experience including a minimum of 2 years capital project consulting 
experience in manufacturing or chemical process industries. Experience with primary water 
treatment process, piping systems and chemicals for water treatment processes will be considered 
an advantage 
•Ability to apply engineering techniques commonly used in industrial capital projects 
•Ability to identify, interpret, and apply relevant knowledge, codes and standards to engineering 
designs, meeting industry design norms, standards of care and client expectations 
•Excellent written and verbal communication skills in english language. Knowledge of Italian  
and/or french will be considered an advantage 
•Excellent organizational and managerial skills are a basic prerequisite 
•Demonstrated ability to prepare technical proposals and engage in business development 
opportunities, and ability to manage client relations 
•Working knowledge of microsoft office software including spreadsheets and word processing. 
Knowledge of AutoCAD will be considered an advantage 
•Candidate will be required to travel to Europe, Africa and Middle East

Remuneration package: Competitive remuneration will be offered depending on qualifications including 
set monthly compensation and a relocation expenses package.

Cvs should be sent to email: info@caramondani.gr latest by 31/12/2015.  
Website: http://www.osmosistemi.it/

100,000 Σύμβουλοι Ακινήτων, 6,800 Γραφεία, 78 Χώρες. Νο 1 Παγκόσμιο Real Estate Δίκτυο. Με πε-
ρισσότερους από 100,000 Συμβούλους Ακινήτων και πάνω από 6,800 γραφεία σε 78 χώρες, η Century 
21® είναι με διαφορά το μεγαλύτερο και ταχύτερα αναπτυσσόμενο δίκτυο κτηματομεσιτικών υπηρεσιών 
στον κόσμο και αναζητά άτομα για τη στελέχωση των γραφείων στην Αθήνα.

Σύμβουλος Οικιστικών Ακινήτων

Η Mini Raxevsky Α.Ε., ζητά:

Διακοσμήτρια-Στυλίστρια 

Περιγραφή αρμοδιοτήτων: 
Καθοδήγηση πελατών στις αγοραπωλησίες  
ακινήτων 
Συλλογή και υπόδειξη ακινήτων 
Διαπραγμάτευση και ολοκλήρωση συναλλαγών  
Προφίλ υποψηφίων: 
Ευχάριστη προσωπικότητα 
Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων 
Δίψα για μάθηση και υψηλά εισοδήματα 
Επαγγελματικό ήθος 
Τυχόν προϋπηρεσία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο 
προσόν  
Παροχές: 
Υψηλότατες αποδοχές βάση απόδοσης 

Αρχική εκπαίδευση και συνεχής ανάπτυξη 
Σχεδιασμός, παρακολούθηση και ανάπτυξη  
καριέρας με την υποστήριξη του νο1 παγκόσμιου 
οργανισμού ακίνητης Περιουσίας 
Ευελιξία ωραρίου  
Θέσεις-περιοχές: Reras-σύμβουλος  
οικιστικών ακινήτων-Αθήνα/Νότια Προάστια - 
Γλυφάδα

Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας σημεί-
ωμα άμεσα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης και 
την περιοχή, στο e-mail: info@century21greece.
com ή μέσω fax στον αριθμό 210 6148116. Όλες οι 
αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Site: 
www.century21greece.com

που θα ενταχθεί στο τμήμα marketing της εταιρείας, 
για βιτρίνες & visual merchandising των καταστη-
μάτων της σε Ελλάδα & εξωτερικό.

Περιγραφή θέσης: 
•Σχεδιασμός /concept /οργάνωση & styling 
βιτρινών, εκθεσιακών περιπτέρων & καταλόγων 
εταιρίας 
•Εκτέλεση βιτρινών & visual merchandising 
καταστημάτων 
•Επιμέλεια εταιρικής εικόνας και σωστής  
προβολής προϊόντων στα σημεία πώλησης 
•Προτάσεις /μακέτες και παραγγελίες  
προωθητικών υλικών καταστημάτων & υλικών 
διαφήμισης 
•Συντονισμός, οργάνωση και στήσιμο  
στο άνοιγμα νέων καταστημάτων 
•Styling & οργάνωση φωτογράφισης ρούχων 
e-shop 
•Ένταξη στο τμήμα marketing της εταιρείας. 
•Μόνιμη in-house απασχόληση 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση adobe photoshop-illustrator- 
microsoft office programs 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Δίπλωμα οδήγησης και κάτοχος αυτοκινήτου 
•Δυνατότητα για ευέλικτα ωράρια εργασίας  
και ταξίδια σε Ελλάδα και εξωτερικό 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε εταιρεία 
ένδυσης 
•Δεξιότητες: οργάνωση, έρευνα αγοράς,  
επικοινωνία, πρωτοβουλία, προθυμία,  
συνεργασία, συντονισμός ομάδας, follow-up.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση μπορούν να στείλουν 
το βιογραφικό τους με κωδικό θέματος STYLE, υπό-
ψιν κας Παλαντζιάν-Ραξέβσκυ, στο email: marie@
mini-raxevsky.gr. Συνοδευτικά, μία φωτογραφία και 
μία επιστολή εξηγώντας γιατί ενδιαφέρεστε για τη 
συγκεκριμένη θέση και περιγράφοντας προηγούμε-
νη αντίστοιχη προϋπηρεσία. Αποστολή Portfolio σε 
ηλεκτρονική μορφή θα θεωρηθεί +plus.

Senior Sales Executive
DB Schenker is a global employer. being the transport 
and logistics division of deutsche bahn we’re constantly 
looking for enthusiastic, motivated employees for over 
2.000 locations in 130 countries, to move goods and 
projects across borders. Whatever your background, 
we offer the ideal environment for new starters, 
career changers and anyone looking for development 
opportunities. In other words a job at DB Schenker 
is: A job like no other. For our sales department in 
Athens, we are looking for a senior sales executive, 
starting in January 2016.

Position overview: Based in our offices in Athens, 
you will take complete ownership of acquiring 
new customers based on schenker’s network and 
integrated solutions provision.

Your tasks: 
•Develop field sales in greece, pursuing an 
integrated approach across all transport modes 
focusing in specific vertical markets 
•Manage route development targets to 
ensure profitable and sustainable business 
opportunities  
Your profile: 

•Comprehensive knowledge and understanding 
of local and global integrated logistics 
requirements and freight forwarding solutions 
across all logistics modes 
•Min. 3 years relevant experience with a good 
sales track record in strong freight forwarding 
and logistics companies 
•Strong communications, negotiation and 
customer focus skills 
•Good user of ms-office and erp tools 
•Fluency in english, any additional languages 
are a plus  
Our offer: 
•Attractive remuneration package and bonus 
based on targets achievement 
•Continuous training and career opportunities

Interested in working with us on xxx in the 
logistics environment? We look forward to 
receiving your application. Please send your cv, 
cover letter and references mentioning “SSE 
ATH0415” in the subject to: Mr Georgakopoulos, 
e-mail: paulos.georgakopoulos@dbschenker.
com deadline: 31.12.2015



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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Διοικητικά & Επιτελικά  
Στελέχη Επιχειρήσεων
ΟΜΙΛΟΣ ξενοδοχείων πολυτελείας στη Σαντορί-
νη Προσωπικό για τη στελέχωση της θέσης του 
Οικονομικού Διευθυντή. Βιογραφικά στο e-mail: 
santorinihotels2016@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Εμπορικής Διεύθυνσης για 
σύνταξη φακέλων-διαγωνισμούς Δημοσίου. 
Επικουρία τμημάτων πωλήσεων, εξαγωγών και 
marketing, πτυχίο ΑΕΙ οικονομικού ή νομικής, 
εμπειρία υποβολής φακέλων, διαγωνισμών 
δημοσίου, άριστη γνώση Αγγλικών, δυνατότητα 
ταξιδιών. E-mail: gsamaras@otenet.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στη Χαλκιδική αναζητά Διευθυντή 
Κρατήσεων - Πωλήσεων με πολύ καλή γνώση 
των IDS/GDA, contracting, pricing, χρήση channel 
manager, προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών και 
άπταιστη γνώση Αγγλικών-Γερμανικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: ioannidouefi@gmail.com.

ΔΙΕΘΝΗΣ όμιλος με ηγετική θέση στην αγορά 
και έδρα στην Αθήνα ζητά 3 φιλόδοξους πτυχι-
ούχους ως Στελέχη Management (AEI–TEI) για 
στελέχωση νευραλγικών θέσεων. Εκπαίδευση, 
υψηλές αμοιβές-διακρίσεις. E-mail: patras192@
yahoo.gr, κος Πάτρας.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ μίσθωσης οχημάτων ζητείται Στέλεχος 
για την πλήρωση θέσης Υπεύθυνου Οργάνωσης 
και Διαχείρισης Στόλου. Προϋπηρεσία σε εταιρίες 
πώλησης, μίσθωσης ή και διαχείρισης οχημάτων 
θεωρείται απαραίτητη. E-mail: hr@auto365.gr.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ εσωτερικών και διεθνών μεταφο-
ρών ζητείται Εμπορικός Διευθυντής Πωλήσεων, 
τιμολόγησης, εσωτερικής μεταφοράς. Bιογραφικά 
στο e-mail: transportation95@gmail.com.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών ζητά 10 απόφοιτους Διοίκησης 
Επιχειρήσεων για τη στελέχωση νέας μεγάλης 
μονάδας. Απαραίτητη τουλάχιστον 5ετή προϋπηρε-
σία. Βιογραφικά στο e-mail: karram192@yahoo.
gr, τηλ: 210 6773990, κα Καρρά.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διευθυντής Ξενοδοχείου να εργαστεί 
στην Τσεχία, έμπειρος με γνώση Αγγλικών, προ-
ϋπηρεσία σε 4 starhotels και άνω. Παρέχονται: 
δωρεάν διαμονή και μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: 
k.ornithopoulou@hotmail.com, τηλ: 6945 753413.

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη 
ζητεί για το τμήμα εξαγωγών έμπειρο άτομο σε 
θέση Back Office Πωλήσεων εξωτερικού-τμή-
ματος εξαγωγών. Απαιτούνται: πτυχίο, άριστη 
γνώση Αγγλικών, Γερμανικών, Ιταλικών, Η/Υ, 
ERP. E-mail: hr@bizexperts.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Προμηθειών για τη σεζόν 
2016 (προοπτική μόνιμης συνεργασίας) από ξε-
νοδοχιακή μονάδα στο Νομό Αργολίδος με 4ετή 
εμπειρία σε ξενοδοχεία 4*. Βιογραφικά στο e-mail: 
argolhr1@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διευθυντής 4* ξενοδοχείου στην Τορώνη 
Χαλκιδικής 8μηνης συνεργασίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@toronibluesea.com, τηλ: 6945 695721.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Τμήματος Εξαγωγών και 
Εξωτερικού με εμπειρία, από εργοστάσιο παρα-
γωγής χρωμάτων στα Διαβατά. Απαραίτητη γνώση 
Αγγλικών και Γαλλικών, επικοινωνία, ευελιξία, 
κάτοχος ΙΧ. Βιογραφικά στο e-mail: cv@vernicol.com.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Διοίκησης ζητείται από εμπορική 
εταιρία στο Ωραιόκαστρο. Απαραίτητη η άριστη 
γνώση Αγγλικών, Η/Υ και ΚΕF. Βιογραφικά στο 
e-mail: markou@myfabrics.gr.

LOOKING for Assistant General Manager with 
minimum 3 languages, maximum 2-3 years experience 
[beginning of management career], strong client 
communication skills-solid knowledge of booking 
channel management-social media. Excellent 
growth opportunity. CVs: mykonospalace@aol.com.

ΜΕΓΑΛΗ βιομηχανία γάλακτος ζητά Υπάλληλο 
Γραφείου για την περιοχή του Κορωπίου, από-
φοιτη Οικονομικού Πανεπιστημίου. Απαραίτητες 
γνώσεις Η/Υ, προϋπηρεσία επιθυμητή. Βιογραφικά 
στο e-mail: a.theodoraki@kolios.gr.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ζητείται από διαφημιστικό όμιλο 
εταιριών με διοικητικές ικανότητες, για δημιουρ-
γία και ανάπτυξη ιατρικής κάρτας υγείας. Περιοχή 
Συγγρού Φιξ. Tηλ: 211 9966355.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διοικητικά και Οικονομικά Στελέχη 
για διοικητική και οικονομική υποστήριξη κοινω-
φελούς οργανισμού. Προτιμούνται απόφοιτες ΑΕΙ. 
Βιογραφικά στο e-mail: gynaikes.fragistas@gmail.
com, τηλ: 6986 648515.

Η PLANET ΤECHNOLOGIES προσφέρει θέση 
πρακτικής άσκησης σε απόφοιτο /η σχολής IEK 
ή TEI. Ο υποψήφιος θα καλύψει ανάγκες σε social 
media marketing και διοικητικά θέματα της επιχεί-
ρησης. E-mail: info@planet.gr, τηλ: 210 6090592.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ όμιλος με ξενοδοχείο στο Πήλιο 
4* στην Κέρκυρα 200 κλινών και στην Κρήτη 3* 
ζητά για τη σεζόν 2016 Διευθυντή με προϋπηρε-
σία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: 
planetholidays@outlook.com.gr.

Υπάλληλοι Γραφείου  
& Υποδοχής-Γραμματείς
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι-Γραμματείς 
για μεγάλο, ξενόγλωσσο οργανισμό Θεσσ/κης. 
Προσόντα εμπειρία πωλήσεων, οργανωτικές, 
επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανό-
τητες, γνώση ξένων γλωσσών, πληροφορικής. 
Βιογραφικά με ένδειξη κωδ: HR.155 στο e-mail: 
eduschoolscv@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου πλήρους απασχό-
λησης, από μεγάλη μεταφορική εταιρία με πτυχίο 
Λογιστικής. Γνώσεις Βουλγαρικών και Αγγλικών. 
Δίπλωμα Ι.Χ. Τηλ: 2310 793622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος χωρίς ιδιαίτερη προϋπηρεσία από 
τουριστικό όμιλο ως Γραμματειακή Υποστήριξη. 
Τηλ: 6971 747017.

ΓΡΑΦΕΙΟ διαχείρισης ακινήτων ζητά νέα για 
Γραμματειακή Υποστήριξη με καλή γνώση Αγ-
γλικών και καλό χειρισμό Η/Υ. Προϋπηρεσία σε 
ανάλογη θέση θα θεωρηθεί προσόν. Βιογραφικά 
στο e-mail: gthanopoulos1@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου με πείρα στους 
διαγωνισμούς δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου 
τομέα, με καθήκοντα την αναζήτηση διαγωνισμών, 
τη σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση προ-
σφορών μέχρι την υλοποίησή τους. Βιογραφικά 
στο e-mail: gthanopoulos1@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα στο Ωραιόκαστρο ζητά Στέ-
λεχος απόφοιτο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης 
για Γραμματεία. Άριστη γνώση Αγγλικών και 
Ιταλικών. Βιογραφικά στο e-mail: despina@
americangeneticsinc.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α από γραφείο στο κέντρο της 
Κηφισιάς με άριστη γνλώση Amadeus, Αγγλικών, 
Η/Υ και ακτοπλοϊκών εισητηρίων. Βιογραφικά 
στο e-mail: captain@navigatorltd.gr, τηλ: 6937 
029299.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Απόφοιτοι Γυμναστές /τριες ΤΕΦΑΑ 
με 3 χρόνια προϋπηρεσία στον τομέα γυμναστι-
κής, αθλητισμού για θέση Γραματείας σε αθλητική 
σχολή στο Νέο Ψυχικό. Βιογραφικά στο e-mail: 
dmkoim@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου - Κρατήσεων για 
την καλοκαιρινή σεζόν από την Bellonias Travel. 
Τηλ: 22860 32026, 6974 633380.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία Πληροφορικής με έδρα στη 
Θέρμη Θεσσαλονίκης αναζητά Γραμματεία με 
5ετή εμπειρία σε Γ' κατηγορίας, γνώση Αγγλικής 
γλώσσας, γνώση Η/Υ, κάτοχος ΙΧ. Βιογραφικά 
στο e-mail: patsalis@gmail.com.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία αναζήτα άτομα για πρακτική 
άσκηση από ΙΕΚ ειδικότητας Διοίκησης Επιχειρή-
σεων, Διοίκησης και Οικονομίας, Γραμματειακής 
Υποστήριξης, Λογιστικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
human.resources.ath@gmail.com.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου ζητείται με εμπειρία 
σε εργασίες εμπορικού τμήματος, τιμολόγηση, 
διεκπαιρέωση παραγγελιών κλπ, γνώσεις σε 
H/Y ΕRP, Office. Βιογραφικά στο e-mail: info@
epbooks.gr, fax: 210 2817127, ώρες επικοινω-
νίας: 10:00-16:00.

ΑΤΟΜΟ με γνώση Γραμματείας ζητείται από εταιρία 
κατασκευών. Τηλ: 210 8640201, 6977 450986.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ νέου υποκαταστήματος προσλαμβάνει 
άμεσα 6 Υπάλληλους Γραφείου για Ρεσεψιόν, 
Γραμματεία, Τηλεφωνικό Κέντρο, Αρχειοθέτη-
ση. Ωράρια: 4ωρα, 6ωρα, 8ωρα πρωινά. Υψηλές 
αποδοχές. Τηλ: 211 9966355.

ΟΜΙΛΟΣ μεγάλων εταιριών προσλαμβάνει άμεσα 
Υπάλληλους Γραφείου στα τμήματα: Γραμματείας, 
Ρεσεψιόν, Αποθήκης, Μηχανογράφησης, Εξυπη-
ρέτησης πελατών. Σταθερός μισθός. Τηλ: 211 
4802001.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου με γνώσεις Office και 
άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας ζητείται 
από φοροτεχνική εταιρία στην Αγία Παρασκευή. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@mifo.gr, fax: 210 
6615989.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δραστήρια άτομα για εργασία. Βιο-
γραφικά στο e-mail: typodes@mail.com.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου - Βοηθός Λογιστή με άριστη 
γνώση Η/Υ και Αγγλικών για τμήμα λογιστηρίου 
και λιανικών πωλήσεων ζητείται. Εκπληρωμένες 
οι στρατιωτικές υποχρεώσεις: Βιογραφικά στο 
e-mail: marketing@gianso.gr, τηλ: 210 5541161.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου με γνώση Βουλγαρικών 
και Αγγλικών ζητείται από μεταφορική εταιρία με 
έδρα τον Ασπρόπυργο. Βιογραφικά στο e-mail: 
giorgosgeorgiles@yahoo.com, τηλ: 6945 995310.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Υπάλληλος Γραφείου για πλήρη 
απασχόληση από ανώνυμη εταιρία. Άριστη γνώση 
Η/Υ, κάτοικοι περιοχών Σπατών, Κορωπί, Παιανία, 
Γλυκά Νερά. Τηλ: 210 2315101.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Υπάλληλος Γραφείου για πλήρη 
απασχόληση από ανώνυμη εταιρία. Άριστη γνώση 
Η/Υ, κάτοικοι περιοχών Σπατών, Κορωπί, Παιανία, 

Γλυκά Νερά. Τηλ: 210 2315101.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ κέντρο στα Βόρεια Προάστια ζητά 
Γραμματέα με ανάλογη προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: pntounas@otenet.gr, fax: 210 2830026.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Γραμματεία Manager ευπαρουσί-
αστη με άνεση στην επικοινωνία, γνώση Η/Υ και 
Αγγλικών με δυνατότητα ταξιδίων. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: gidathensgroup@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή Υπάλληλος Γραφείου 
από λογιστικό γραφείο στη Νεάπολη Θεσσαλο-
νίκης για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 3 έτη. 
Διεύθυνση: Αλ. Μπινιώρη 29 Νεάπολη. Τηλ: 2310 
537633, 2310 634777.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για service - bar - υποδοχή 
για νεοσύστατο μπαράκι στη Μ. Αλεξάνδρου 37 
(νέα παραλία, απέναντι από ναυτικό όμιλο). Τηλ: 
6906 044898, 6944 657708.

ΔΙΚΗΓΟΡΟ δραστήρια, άριστη γνώστρια Αγγλικών, 
εμφανίσιμη ζητά εταιρία παροχής υπηρεσιών, για 
συνεργασία σε θέματα Γραμματειακής και Νομικής 
Υποστήριξης πελατών της. Βιογραφικά στο e-mail: 
gr_epihirimatias@otenet.gr, τηλ: 210 4110221, 
6943 800161.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για εμπορική 
επιχείρηση Β΄ κατηγορίας στη Νέα Ευκάρπια. 
Απαραίτητα: γνώσεις λογιστικής, πολύ καλά 
Αγγλικά και χρήση Η/Υ. Επιθυμητό δίπλωμα 
οδήγησης. Βιογραφικά στο e-mail: artem@hol.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, ευπαρουσίαστη με άριστη γνώση Η/Υ 
και Αγγλικών ως Γραμματέας Manager εργασίας 
με οργανωτικές ικανότητες, πνεύμα ομαδικότητας, 
άριστη επικοινωνία, περιοχή Φιξ. Βιογραφικά στο 
e-mail: neaarx1@hotmail.com, τηλ: 211 9966354.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας για κέντρο ξένων γλωσ-
σών στα Νότια Προάστια, με καλή γνώση Αγγλι-
κών και Η/Υ και με επικοινωνιακές ικανότητες. 
Ωράριο απογευματινό. Βιογραφικά στο e-mail: 
englishschools.cv@gmail.com.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ζητά άτομο για Υποδοχή Διαφήμισης. 
Απαραίτητα: άριστη γνώση Η/Υ, οργανωτική ικανότητα, 
γνώση Αγγλικής, ομαδικό πνεύμα. Βιογραφικά 
στο e-mail: personnelstr@gmail.com, κωδ: gr1.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Διοίκησης με συναφή προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 2 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, καλή 
γνώση Αγγλικής και Γερμανικής γλώσσας, άρι-
στη γνώση Η/Υ, κατά προτίμηση κάτοικος Νοτίων 
προαστίων ζητείται. E-mail: megadouka@suk.gr, 
τηλ: 210 9719180, κα Μεγαδούκα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου με απαραίτητη 
γνώση Αγγλικής και επιθυμητή γνώση Soft One. 
Εργασία πλήρους απασχόλησης με ασφάλιση, 
υποχρεωτική χρήση οχήματος. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@acryl.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου με προϋπηρεσία 
3 ετών και άνω για γραφείο μελετών επιδοτή-
σεων στο Μετς. Πλήρη απασχόληση 5θήμερη, 
επιθυμητό πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης. Τηλ: 
210 7248620, ώρες επικοινωνίας: 09:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για Γραμματειακή Υποστήριξη σε 
εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Απαραίτητη 
γνώση εμπορικής διαχείρισης και τιμολόγησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: mercedes.service@gmail.
com, fax: 2310 770999.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου ζητείται για το τμήμα 
κρατήσεων, πωλήσεων με εμπειρία σε τουρι-
στικό γραφείο, γνώσεις Ρωσικών, Αγγλικών. 
Περιοχή κέντρο Αθήνας. Τηλ: 210 3621415, 
ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ ερευνών ζητά Ερευνητές /τριες για 
τα γραφεία της στην Αθήνα, απασχόληση εντός 
γραφείου για εργασία σχετική με τη διεξαγωγή 
συνεντεύξεων. Πρωινές - απογευματινές ώρες, 
ικανοποιητικές αποδοχές. Τηλ: 210 7252453, 
εσωτερικό 245.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με άριστα Ελληνικά, γνώσεις Η/Υ, 
επιθυμητά Αγγλικά διαμένουσα στην Καισαριανή, 
Παγκράτι ή κοντινές περιοχές μόνο, χωρίς οικο-
γενειακές υποχρεώσεις, έντιμη, σοβαρή, εργατική 
ως Συνεργάτης σε γραφείο. Τηλ: 211 4070953, 
6951 123347.

ΝΕΟΣ /Α ΖΗΤΕΙΤΑΙ για πρακτική άσκηση σε λο-
γιστικό γραφείο. Τηλ: 210 7487839.

ΡΩΣΟΦΩΝΟΣ /η νέος /α με άριστα Ελληνικά, 
Αγγλικά, σπουδές Πανεπιστημιακού επιπέδου με 
ευγένεια, ήθος, εργατικότητα ζητείται ως Γραμ-
ματέας Manager εργασίας. Τηλ: 211 4070953, 
6951 123347.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, ευπαρουσίαστη, με άριστη γνώ-
ση Η/Υ και Αγγλικών ως Υπάλληλος Γραφείου 
(Γραμματειακή Υποστήριξη) περιοχή Πετρούπολη. 
Ωράριο: 08:00-16:00. Τηλ: 210 5065110, 6973 
372723.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, εμφανίσιμη, για μόνιμη εργασία σε 
έκθεση αυτοκινήτων στο Δήμο Γλυκών Νερών, 
για Υποδοχή και Γραμματειακή Υποστήριξη. Απα-
ραίτητα: γνώση Αγγλικής, Γερμανικής γλώσσας 

και Η/Υ. Tηλ: 6981 156999, ώρες επικοινωνίας: 
09:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ευπαρουσίαστη με άριστη γνώση Η/Υ 
και Αγγλικών ως Γραμματέας Manager εργασίας 
με οργανωτικές ικανότητες και απαραίτητα προ-
ϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Τηλ: 211 4802018.

HOSTESS ζητείται για κρητικό εστιατόριο στην 
Αθήνα για εργασία το Σαββατοκύριακο. Bιογραφικά 
στο e-mail: hr.estiatorio@gmail.com.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο ζητεί άμεσα να προσλάβει 
νέα για Γραμματειακή Υποστήριξη με επιθυμητή 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
stanellos.gr.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητά Υπάλληλους με 
προϋπηρεσία στις πωλήσεις και επικοινωνιακές 
δεξιότητες για το τμήμα κρατήσεων. Βιογραφικά 
στο e-mail: planetholidays@outlook.com.gr, τηλ: 
210 3311240.

Η ΜEDUSA GROUP ζητά Yπάλληλο Γραμματειακής 
Υποστήριξης στο ασφαλιστικό τμήμα της εταιρίας. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία, γνώσεις Αγγλικών, Η/Υ, 
καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιό-
τητες. Βιογραφικά στο e-mail: medusaservice@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου ΤΕΙ ή Λυκείου 
με άριστη γνώση Κεφαλαίου, Η/Υ, Αγγλικών, 3 
χρόνια προϋπηρεσία. Επιπλέον εμπειρία σε δι-
αγωνισμούς δημοσίου και ISO. Βιογραφικά στο 
e-mail: kdremes@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Yπάλληλος Γραφείου για υποστήριξη 
backoffice από εταιρία τηλεπικοινωνιών στο Γέ-
ρακα. 6ωρη απογευματινή απασχόληση δεν αφορά 
τηλεφωνικές πωλήσεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
sales@sequence.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου - Λογιστηρίου 
απόφοιτος ΑΕΙ οικονομικών σπουδών για το τμήμα 
Γραμματείας-Λογιστηρίου κατασκευαστικής - εμπο-
ρικής εταιρίας για μόνιμη απασχόληση. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών (Proficiency), χρήση Η/Υ. Ε-mail: 
pantelidis@pantelidis.com, fax: 2310 787821.

Marketing-Δημόσιες Σχέσεις-
Διαφήμιση
ΠΩΛΗΤΗΣ /ΤΡΙΑ με ικανότητες οργάνωσης ζη-
τείται για ανάπτυξη δικτύου. Άμεση δυνατότητα 
συνεργασίας, σίγουρη προοπτική καριέρας, υψηλά 
εισοδήματα, πολλά bonus, επιδότηση αυτοκινήτου. 
Τηλ: 6909 814220.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για δικτυακό marketing. 
Σίγουρη εργασία, σίγουρο εισόδημα. Τηλ: 6973 
012638.

ΕΤΑΙΡΙΑ δημοσίων σχέσεων αναζητά PR Junior 
Acc.Manager με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη εταιρία, 
εμπειρία στη λειτουργία γραφείου τύπου, άριστη 
γνώση Ελληνικών/Αγγλικών/MS Office και πτυχίο 
στην επικοινωνία. E-mail: contact@extrovert.gr.

ΟΜΙΛΟΣ ΜΜΕ ζητά άτομο άμεσα για Πρακτική στο 
τμήμα marketing για τη θέση υποδοχής διαφήμισης. 
Προσόντα: οργανωτική- διαπραγματευτική ικανό-
τητα-άνεση επικοινωνίας-γνώση Η/Υ-ικανότητα 
διαχείρισης συνεργατών-πελατολογίου. Προοπτική 
εξέλιξης-δυνατότητα μακροχρόνιας συνεργασίας. 
E-mail: cv@nkmediagroup.gr, θέμα: MRKT.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος /η Μarketing από την εταιρία 
Koumantzias Car Specialists SA, με απαραίτητη 
τουλάχιστον 3ετή εμπειρία, άριστη γνώση Αγγλικών. 
Η γνώση Γερμανικών θα εκτιμηθεί και άριστος 
χειρισμός Social Media. E-mail: reception@
koumantzias.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Marketing Assistant (Chemist, 
Biologist, Pharmacist or Similar) από εταιρία 
B2B (pharmaceutical excipients, packaging, 
OTC medicine). Βιογραφικά στο e-mail: info@
mtcltd.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από καφέ μπαρ στο Νέο Ηράκλειο νέος/α 
Υπεύθυνος/η Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώ-
σεων με οργανωτικό πνεύμα, κοινωνικότητα και 
φαντασία για στήσιμο εκδηλώσεων και προώθηση 
αυτών. Αμοιβή με ποσοστά. Τηλ: 6980 342668, 
ώρες επικοινωνίας: 14:00-22:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διαχειριστής Site και E-Shop για δη-
μιουργία προϊοντικών καταλόγων με απαραίτητη 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: skrekis@
gmail.com, μέχρι 13/1/15.

TO ARESSANA SPA HOTEL Santorini ζητά 
Προσωπικό για τη θέση Guest Relations – PR. 
Bιογραφικά στο e-mail: palamas@aressana.gr, 
τηλ: 6979 333124.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για πλήρη απασχόληση από 
εμπορική εταιρία, για στελέχωση τμήματος marketing, 
διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων. Παρέχονται: 
σταθερός μισθός, έξοδα μετακίνησης, απαραίτητα ΙΧ. 
E-mail: terdpsjob@gmail.com, τηλ: 210 2384280.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στον κλάδο του marketing αναζη-
τά Συνεργάτες για μόνιμη εργασία και part time 
για την προώθηση υπηρεσιών. Τηλέφωνο: 6934 

269492, κος Παναγιώτης Αναστασίου.

FREELANCER Sales Advisor ζητείται από μουσικό 
free press, με υψηλά ποσοστά και ευκαιρίες ανέλι-
ξης. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Τηλ: 6945 287151.

H ANATS εταιρία ιατροτεχνολογικού υλικού ζητά 
E-shop Assistant στην υποστήριξη λειτουργίας 
e-shop σε καθημερινή βάση. Διαχείριση υλικού 
marketing, διαχείριση και ενημέρωση εταιρικής 
ιστοσελίδας, καθημερινή τηλεφωνική επικοινωνία 
με πελάτες και παραγγελιοληψία. E-mail: ho@
anats.gr, κωδ: ES151.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Digital Marketer με άριστη γνώση Google 
Adwords και Analytics, Youtube Διαφημίσεων, 
Facebook Ads και Insights με εμπειρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: keramitsis@mms-adv.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα ικανά, σοβαρά με ομαδικό 
πνεύμα για ένταξη στο marketing πολυεθνικής 
εταιρίας. Άριστες αμοιβές, γρήγορη ανέλιξη. Τηλ: 
211 9966355.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, εμφανίσιμη, επικοινωνιακή, με 
εμπειρία στις πωλήσεις για την οργάνωση και τη 
στελέχωση events. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: dimitra@skye-energydrink.gr.

H MEDUSA GROUP ζητά Yπάλληλο πτυχιούχο 
για τη στελέχωση του νέου τμήματος Marketing 
– Public Relations. Βιογραφικά στο e-mail: 
medusaservice@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Τμήματος Marketing από 
εκδοτική εταιρία για ημιαπασχόληση. Γνώσεις 
Η/Υ, Αγγλικής και σπουδές στις ανθρωπιστικές 
επιστήμες. Βιογραφικά στο e-mail: daysartgr@
gmail.com.

TO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ The Island ζητεί άτομο για 
PR με γνώσεις yoga, pilates για μόνιμη εποχική 
απασχόληση με γνώση ξένων γλωσσών. Προσφέ-
ρονται: μισθός, διαμονή, διατροφή. Βιογραφικά 
στο e-mail: theisland@theislandhotel.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διαχειριστής για Site και Ε-shop. 
Απαραίτητες γνώσεις διαδυκτιακού marketing, 
φωτογραφίας και photoshop. Βιογραφικά στο 
e-mail: skrekis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Marketing and Social Media Specialist 
για διαχείριση εταιρικού προφίλ, πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ 
(marketing, δημοσιογραφίας), social media 
management, SEO και SEM. Βιογραφικά στο 
e-mail: clias@nissosgr.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα επικοινωνιακά, δραστή-
ρια, γνώσεις Η/Υ για περιήγηση στο διαδίκτυο 
(Browsing) Social Media. Αφορά προώθηση υπη-
ρεσιών στο διαδίκτυο (Affiliate - προμήθειες 
90%). Βιογραφικά στο e-mail: ksksformula2@
gmail.com, τηλ: 6936 139706.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα που επιθυμούν να εργαστούν 
στο χώρο του δικτυακού marketing. Βιογραφικά 
στο e-mail: nicktoulias@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ E-Commerce and Social Media Manager 
με προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, καλή γνώση 
Αγγλικών-Γερμανικών, επιθυμητή γνώση Ρωσικών, 
καλή χρήση προγράμματος Η/Υ, επαγγελματι-
κή συμπεριφορά-ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, 
εξοικείωση με social media. E-mail: pbehtl@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Lenovo Exclusive-Marketing Assistant 
νέος, δραστήριος με ενθουσιασμό. Απαραίτη-
τα: σπουδές και εμπειρία marketing, γνώσεις 
γραφιστικής (Photoshop, Corel Draw), γνώσεις 
τεχνολογίας προϊόντων PCs, Mobile Devices, 
Βusiness επικοινωνία-υποστήριξη λειτουργίας 
γραφείου. E-mail: cv@lenovoexclusive.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με δικό του αυτοκίνητο ή μη-
χανάκι με δυνατότητα ταξιδίων στην Επαρχία 
από διαφημιστική εταιρία. Καλές αποδοχές, 
μόνιμη εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
polispages.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για internet marketing και 
δημόσιες σχέσεις αυστηρά από Ηλιούπολη και 
γύρω περιοχές. Τηλ: 6976 511673, κος Φώτης 
Μουξιός.

ΔΙΕΘΝΗΣ όμιλος ζητά 8 πτυχιούχους Management 
– Marketing – Finance - Public Relations για 
στελέχωση νέας μονάδας του. Ικανή προϋπηρεσία 
απαραίτητη. Bιογραφικά στο e-mail: mallas192@
yahoo.gr, κος Μάλλας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μarketing and Social Media Specialist 
για διαχείριση εταιρικού προφίλ. Πτυχίο ΑΕΙ/
ΤΕΙ (marketing, δημοσιογραφία), social media 
management, SEO, SEM. Βιογραφικά στο e-mail: 
elias@nissosgr.com.

ΠΩΛΗΤΗΣ /ΤΡΙΑ με ικανότητες οργάνωσης ζη-
τείται για ανάπτυξη δικτύου. Άμεση δυνατότητα 
συνεργασίας, σίγουρη προοπτική καριέρας, υψηλά 
εισοδήματα, πολλά bonus, επιδότηση αυτοκινήτου. 
Τηλ: 6909 814220.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Marketing από την εταιρία 
φαρμακευτικών (Pharmaceutical Primary Packaging, 
Excipients and Machinery). Βιογραφικά στο e-mail: 
info@mtcltd.com.

Μικρές αγγελίες εργασίας



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

Τμήμα Πατρόν-Χειρίστρια Συστήματος  
Lectra για Τοποθετήσεις

Software Engineer

Η εταιρία Bodytalk S.A. αναζητά:

Γραφίστα-Γραφίστρια

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στον χώρο (τουλάχιστον 5 έτη) 
•Ηλικία 25 έως 35 ετών  
Παροχές εταιρίας: 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 

•Σταθερότητα 
•Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι -ες μπορούν να στείλουν  
το βιογραφικό τους στο e-mail:  
m.pistola@attrattivo.gr

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 and 
Tactical Data Links Market.

At ISI, it is our people who make the difference 
and are the bolster of our success. We employ 
some of the most talented and dedicated people 
in Greece. It is not by chance that ISI has been 
the cornerstone of many people’s careers path. 
We are currently searching for highly skilled 
and passionate software engineers to become 
members of our team.

Join ISI and help us 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 project teams 

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 
•Excellent verbal and written communication 
skills in the English language 
•Ability to learn new technologies and enhance 
his/her skills quickly 
•Experience in one of the following is desired 
but not mandatory 
•Computer Networks and Network programming 
•Definition/implementation of messaging 
protocols 
•C2 or GIS HMI development  
•Real-time systems development 
•Data Distribution Service (DDS) or other m2m 
middleware 
•Luciad LightSpeed

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

Προφίλ υποψηφίου: 
•Άριστη γνώση του προγράμματος corel 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση internet 
•Office 
•Adobe 
•Εμπειρία στο σχεδιασμό τυπωμάτων για ρούχα 
και αξεσουάρ 
•Δημιουργικότητα και έμπνευση 

•Άριστη αντίληψη των νέων τάσεων της μόδας  
Παροχές: 
•Eυχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης 
•Αποδοχές αναλόγων προσόντων 
•Άριστες συνθήκες εργασίας

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
executive@bodytalk.com

Η εταιρεία 3π, παραγωγής έτοιμων τροφίμων (salads-sauces-dressings), με έδρα την Καρδίτσα, αναζητά: 
Απόφοιτο ΑΕΙ με κατεύθυνση σπουδών την επιστήμη και τεχνολογία τροφίμων, για την στελέχωση 
του τμήματος παραγωγής.

Οι υποψήφιοι απαραίτητα θα πρέπει να έχουν: 
•Τουλάχιστον 2ετή προυπηρεσία σε μονάδα παραγωγής τροφίμων 
•Άριστη γνώση αγγλικών και χειρισμού Η/Υ, η οποία θα πιστοποιείται με τους αντίστοιχους τίτλους 
σπουδών  
Προσφέρονται: Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 3psalads@otenet.gr

Η Πετρίδης ΑΒΕΕ βιομηχανία σχεδιασμού, παραγωγής  και εμπορίας φωτιστικών σωμάτων ζητεί:

Χειριστής Εργαλειομηχανών CNC
The Embassy of Canada has an opening for a: 

Property & Materiel Assistant
For additional information please visit the following link: http://chc.amris.com/wizards_v2/chc/
vacancyView.php?requirementId=1163&
Please note that the deadline for receipt of applications is December 21st, 2015 at 23:59.

Απαραίτητα προσόντα: Άριστη γνώση αγγλικής 
γλώσσας
Προαιρετικά προσόντα: Γνώση σχεδιαστικού 
προγράμματος Solidworks

Βιογραφικά σημειώματα να σταλούν στην διεύθυν-
ση: Πετρίδης Αβεε, Αγ. Αθανάσιος, 57003, Θεσ/
νικη, fax: 2310 702370, e-mail: cnc@petridis-
lighting.gr

Τεχνολόγος Τροφίμων
Qualifications: 
•2 ετή εμπειρία ως Τεχνολόγος Τροφίμων 
•Τήρηση ISO 22000 & 9001 
•Ευγένεια 
•Αριστη γνώση ms office (excel & word & access & power point) 
•Αριστη γνώση αγγλικών 
•Γνώση λογιστικής- τιμολόγησης και επιπλέον ξένης γλώσσας θα ληφθούν θετικά. 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ioannou-m.gr

MedNet International is a unique Information Technology company. We are specialists in Health 
Insurance and since 1995 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:

Software Product Directo-SPD 004
Profiles: Candidates will be responsible for the product vision, strategy, delivery of releases and the 
entire development lifecycle of one of our health insurance software products. They will be responsible 
for the product road map, the requirements’ management and engineering, solution architecture and 
design, development and support. The position refers directly to the Chief Technology Officer and is 
expected to manage a team of around 30 employees.

Qualifications: 
•Bachelor’s degree in Technical or Business related field (MBA preferred). 
•3-5 years of software product management experience. 
•Knowledge of Insurance Market and preferably Health Insurance Market. 
•Knowledge and experience in Oracle Technologies & tools will be considered an asset. 
•Strategic mindset, customer focus and driving results. 
•Capable of managing complexity and conflict, ensuring accountability and building effective teams. 
•Strong written and verbal communication skills in English and/or any other language.  
We offer:  
•Competitive compensation & benefits package. 
•Continuous training. 
•Enjoyable and stable working environment. 
•Leading-edge technology.  
Send your cv to this e-mail: curriculum@mni.gr

Συνεργάτης Μηχανικός  
(κωδ. Σ.Μ.Α.)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής/Τ.Ε.Ι.  
(Αρχιτέκτονα/Πολιτικού/Μηχανολόγου/ 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού) 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στη διαχείριση 
έργων & προγραμμάτων 
•Εμπειρία στη διαχείριση χωροταξικών,  
πολεοδομικών και τεχνικών θεμάτων 
•Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office. 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Περιγραφή Θέσης: Σύνταξη, υποβολή  
προτάσεων υπαγωγής στο επενδυτικό νόμο  
και σε προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. Διοίκηση  

& διαχείριση ενταγμένων επενδυτικών έργων  
σε επιδοτούμενα προγράμματα, συμμετοχή 
 σε επιτόπιους και διοικητικούς ελέγχους.  
Πολύ καλή χρήση του πληροφοριακού  
συστήματος κρατικών ενισχύσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται  
να αποστείλουν βιογραφικά σημειώματα  
στην ακόλουθη διεύθυνση (θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεμύθεια): E-mail: infoathens@noisisdev.gr

Noisis σύμβουλοι επιχειρησιακής  
στρατηγικής & ανάπτυξης Α.Ε. Μαιάνδρου 19, 
Ιλίσια 115 28, Fax: 210 7250812,  
υπόψη: κ. Κωνσταντίνου Λυγούρα. 
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες με γνώση Google Adwards 
Internet Marketing και γνώσεις Αγγλικών για 
στελέχωση τμήματος Marketing-υποστήριξης πε-
λατών εταιρίας παροχής υπηρεσιών στο κέντρο 
Αθήνας. Ε-mail: hr@wastenwater.com, κωδ: IMR.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ανωτάτης σχολής ζητείται ως 
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων από Κέντρο Οι-
κουμενικός Ελληνισμός επίκεντρο στις Ελληνικές 
κοινότητες ομογένειας. Βιογραφικά στο e-mail: 
panousopoulos@gnl.gr, θέμα: ΘΕΣΗ Δ.Σ.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ εταιρία στο χώρο των καταναλωτικών 
προϊόντων ζητάει άτομο για τη θέση του Bοηθού 
Marketing με έδρα την Αττική. Bιογραφικά στο 
e-mail: lrsuccessacademy@gmail.com.

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ πολυεθνική στο χώρο της υγεί-
ας και ομορφιάς 30 χρόνια, αναζητά Συνεργάτες 
Marketing και Ανάπτυξης Δικτύου. Τηλ: 6906 
866550, κος Γεωργίου.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες Δικτυακού Marketing 
υπεύθυνοι /ες για δίκτυο. Μεγάλες αποδοχές, 
καριέρα, όχι ντήλερ, άμεσο ξεκίνημα. Βιογραφικά 
στο e-mail: christosliberis@gmail.com, τηλ: 6955 
745085, πληροφορίες μόνο κατόπιν ραντεβού.

Υπάλληλοι Λογιστηρίου- 
Λογιστές-Μηχανογράφηση
ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα στο Ωραιόκαστρο ζητά Στέ-
λεχος απόφοιτο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης 
για λογιστήριο. Άριστη γνώση Αγγλικών και 
Ιταλικών. Βιογραφικά στο e-mail: despina@
americangeneticsinc.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής πτυχιούχος τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης με πενταετή εμπειρία σε βιβλία Γ’ 
κατηγορίας, γνώση Singular Control (λογιστική - 
εμπορική διαχείριση), πτυχίο Proficiency Αγγλικών, 
γνώση word-excel. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
agrospecom.gr.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία αναζήτα άτομα για πρακτική 
άσκηση από ΙΕΚ ειδικότητας Διοίκησης Επιχειρή-
σεων, Διοίκησης και Οικονομίας, Γραμματειακής 
Υποστήριξης, Λογιστικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
human.resources.ath@gmail.com.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία Πληροφορικής με έδρα στη 
Θέρμη Θεσσαλονίκης αναζητά Βοηθό Λογίστρια με 
5ετή εμπειρία σε Γ' κατηγορίας, γνώση Αγγλικής 
γλώσσας, γνώση Η/Υ, κάτοχος ΙΧ. Βιογραφικά 
στο e-mail: patsalis@gmail.com.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου ζητείται με εμπειρία 
σε εργασίες εμπορικού τμήματος, τιμολόγηση, 
διεκπαιρέωση παραγγελιών κλπ, γνώσεις σε 
H/Y ΕRP, Office. Βιογραφικά στο e-mail: info@
epbooks.gr, fax: 210 2817127, ώρες επικοινω-
νίας: 10:00-16:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ συμβούλων επιχειρήσεων αναζητά Βοηθό 
Λογιστή. Απαραίτητα προσόντα: προϋπηρεσία του-
λάχιστον 1 έτους σε βιβλία Γ' κατηγορίας, άριστη 
γνώση Αγγλικών, καλή γνώση Excel. Βιογραφικά 
στο e-mail: a.korres@analog.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με απαραίτητη γνώση 
του ERP Εntersoft, πτυχίο Α' 5 έτη προϋπηρεσία 
Intrastat εισαγωγές τρίτων χωρών. Bιογραφικά 
στο e-mail: skrekis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με εμπειρία σε αντί-
στοιχη θέση και γνώσεις στην καταχώρηση βι-
βλίων Γ' κατηγορίας για λογιστική εταιρία στο 
κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: 
m.tomopoulou@sroussos.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου - Βοηθός Λογιστή με άριστη 
γνώση Η/Υ και Αγγλικών για τμήμα λογιστηρίου 
και λιανικών πωλήσεων ζητείται. Εκπληρωμένες 
οι στρατιωτικές υποχρεώσεις. Βιογραφικά στο 
e-mail: marketing@gianso.gr, τηλ: 210 5541161.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Λογιστηρίου από κατασκευ-
αστική εταιρία, με άριστη γνώση προγράμματος 
ERP Entersport Expert για εργασία ορισμένου 
χρόνου. Βιογραφικά στο e-mail: eirinimpimpa@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή - Υπάλληλος Γραφείου 
από λογιστικό γραφείο στη Νεάπολη Θεσσαλο-
νίκης για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 3 έτη. 
Διεύθυνση: Αλ. Μπινιώρη 29 Νεάπολη. Τηλ: 2310 
537633, 2310 634777.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για εμπορική 
επιχείρηση Β΄ κατηγορίας στη Νέα Ευκάρπια. 
Απαραίτητα: γνώσεις λογιστικής, πολύ καλά 
Αγγλικά και χρήση Η/Υ. Επιθυμητό δίπλωμα 
οδήγησης. Βιογραφικά στο e-mail: artem@hol.gr.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ, Βοηθός Λογιστή 
άνω των 25 με τουλάχιστον 2 έτη προϋπηρεσία 
σε λογιστήριο εταιρίας για γραφείο συμβούλων 
επιχειρήσεων στο Μετς ζητείται. Tηλ: 6972 271027.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Λογιστής από λογιστικό γραφείο 
με άριστη γνώση μισθοδοσίας - ασφάλισης και 
πολύ καλή γνώση τήρησης βιβλίων Γ' κατηγορίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: stvel7@in.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από ανώνυμη εταιρία 
με έδρα ΒΙΠΕΘ Σίνδου. Βιογραφικά στο e-mail: 
odosimansi@tee.gr, fax: 2310 797880.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από τουριστικό γραφείο 
στην Πάρο για απασχόληση από Απρίλιο ως Οκτώβριο 
2016. Απαραιτήτως γνώση Excel, Microsoft Office, 

Αγγλικών και προϋπηρεσία 2 ετών απαραίτητη σε 
αντίστοιχη θέση. E-mail: icounoupa@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με εμπειρία από μεταφορική 
εταιρία στο Καλοχώρι για πλήρης απασχόληση. 
Εμπειρία στην καταχώρηση παραστατικών βιβλίων 
Γ' κατηγορίας, γνώσεις Epsilonnet, Pylon, Κεφάλαιο 
5, μισθοδοσία, υπηρεσίες taxisnet. Eπιθυμητή κάρτα 
ανεργίας-επίδομα. E-mail: kourtgeo@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για Γραμματειακή Υποστήριξη σε 
εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Απαραίτητη 
γνώση εμπορικής διαχείρισης και τιμολόγησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: mercedes.service@gmail.
com, fax: 2310 770999.

ΝΕΟΣ/Α ΖΗΤΕΙΤΑΙ για πρακτική άσκηση σε λο-
γιστικό γραφείο. Τηλ: 210 7487839.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου - Λογιστηρίου 
απόφοιτος ΑΕΙ οικονομικών σπουδών για το 
τμήμα Γραμματείας-Λογιστηρίου κατασκευαστικής 
- εμπορικής εταιρίας για μόνιμη απασχόληση. 
Απαραίτητη γνώση Αγγλικών (Proficiency), χρή-
ση Η/Υ. Ε-mail: pantelidis@pantelidis.com, fax: 
2310 787821.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α΄ τάξης με γνώσεις singular control 
(εμπορική και λογιστική διαχείριση) και προγράμ-
ματος μισθοδοσίας ζητείται στη ΒΙΠΕ Μάνδρας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@demag.gr, τηλ: 
210 5555419.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για τηλεφωνική 
εξυπηρέτηση πελατών, χρήση Η/Υ (Word, Excel, 
Internet, E-mails) και χρήση ERP (τιμολόγηση, 
καρτέλες πελατών - προμηθευτών, αποθήκη), από 
κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών. E-mail: gbanos@
smart-tech.gr, ώρες επικοινωνίας καταστημάτων.

ΜΕΓΑΛΗ εμπορική εταιρία στο κέντρο ζητά Bοηθό 
Λογιστή. Aπολύτως απαραίτητη η γνώση του ERP 
Εntersoft, πτυχίο, 5έτη προϋπηρεσία σε Γ΄ βιβλία, 
μισθοδοσία, εμπορική διαχείριση, άριστη γνώση 
excel. E-mail: aggelia.hr@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ηλεκτρολογικού υλικού και φωτισμού 
αναζητά άτομο για την Υποστήριξη Πωλήσεων, 
με απαραίτητες γνώσεις λογιστηρίου (εμπορικό-
λογιστικό ΕRP), Η/Υ, Αγγλικά. Επιθυμητή προϋ-
πηρεσία 5 έτη. Βιογραφικά στο e-mail: admin.
thess@geko.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορίου σιδήρου επιθυμεί να προσλάβει 
Υπεύθυνη Τιμολόγησης και διακίνησης παραγ-
γελιών. Απαραίτητα προσόντα: γνώση μορφοσι-
δήρου-κοινού χάλυβα. Eμπειρία σε περιβάλλον 
ERP κατά προτίμηση Κεφάλαιο. E-mail: info@
xatzidavitidis.gr, fax: 210 6020134.

ΕΤΑΙΡΙΑ Επιχειρηματικών Συμβούλων Επιχει-
ρήσεων στα Βόρεια Προάστια ζητά να προσλάβει 
Στέλεχος με λογιστική εμπειρία απόφοιτο ανω-
τέρας ή ανωτάτης οικονομικής σχολής για πλήρη 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: hasiotou@
otenet.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου ή Γραμματέας με γνώσεις 
λογιστικής για την υποστήριξη της καθημερινής 
λειτουργίας της εταιρίας NEOX με τη χρήση CRM 
and ERP ζητείται. 6ωρη απασχόληση, ασφάλιση 
εξαιρετικό περιβάλλον. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@neox.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από τεχνική εταιρία. 
Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ, 3ετή προϋ-
πηρεσία σε ανάλογη θέση, άριστη γνώση Αγγλικών 
και επιθυμητή γνώση Ιταλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: sales@vpower.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Βοηθός Λογιστή για λογιστικό γρα-
φείο σε Επαρχία (17 χλμ από Λάρισα). Ασφάλεια, 
προϋπηρεσία σε Β’ και Γ’ κατηγορίας και μισθοδοσία, 
καταχώρηση εισαγωγών-εξαγωγών, δίπλωμα 
οδήγησης, Αγγλικά, πρόγραμμα excel. E-mail: 
jobs@melinasjobs.gr.

ΜΕΓΑΛΗ Α.Ε με ηγετική θέση στον κλάδο αναζητεί 
Σπουδαστή/απόφοιτο ΙΕΚ για πρακτική άσκηση 
από τις ειδικότητες: μηχανογραφημένου λογιστη-
ρίου - φοροτεχνικού γραφείου - διοίκησης και 
οικονομίας. Bιογραφικά στο e-mail: schelesa@
gmail.com.

Οικονομικά Στελέχη-  
Ελεγκτές-Φοροτεχνικοί
ΑΝΩΝΥΜΗ Τεχνική εταιρία ζητά νέο/α Απόφοιτο 
Οικονομικού ΠΕ,με υψηλό βαθμό πτυχίου. Άριστη 
γνώση Αγγλικών, Η/Υκαι όρεξη για εργασία, για 
άμεση και πλήρη απασχόληση. Συνεργασία στη 
Θεσσαλονίκη. E-mail: elikat@tee.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικονομολόγος πτυχιούχος τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης με πενταετή εμπειρία σε βιβλία Γ’ 
κατηγορίας, γνώση Singular Control (λογιστική - 
εμπορική διαχείριση), πτυχίο Proficiency Αγγλικών, 
γνώση word-excel. Bιογραφικά στο e-mail: hr@
agrospecom.gr.

ΝΕΑΡΟΙ Οικονομολόγοι ζητούνται για τη δημιουργία 
και στελέχωση νέου πολιτικού φορέα με οικειο-
θελή προσφορά συμμετοχής. Τηλ: 210 6533647, 
6974 127800.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου με γνώσεις Office και 
άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας ζητείται 
από φοροτεχνική εταιρία στην Αγία Παρασκευή. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@mifo.gr, fax: 210 
6615989.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο Μαρούσι ζητά να προσλάβει δύο 
απόφοιτους ανωτέρας ή ανωτάτης οικονομικής 
σχολής με τουλάχιστον ένα χρόνο εμπειρία για 
πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
pliakosc@otenet.gr.

ΜΕΓΑΛΗ Α.Ε με ηγετική θέση στον κλάδο αναζητεί 
Σπουδαστή/απόφοιτο ΙΕΚ για πρακτική άσκηση από 
τις ειδικότητες: μηχανογραφημένου λογιστηρίου - 
φοροτεχνικού γραφείου - διοίκησης και οικονομίας. 
Bιογραφικά στο e-mail: schelesa@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 δυναμικοί, πτυχιούχοι οικονομικής 
κατεύθυνσης με προϋπηρεσία από διεθνή όμιλο, 
για άμεση στελέχωση νευραλγικών θέσεων οι-
κονομικής κατεύθυνσης. Βιογραφικά στο e-mail: 
pappam100@gmail.com, κα Παππά.

ΕΤΑΙΡΙΑ Συμβούλων επιχειρήσεων στο Μαρούσι 
ζητά να προσλάβει δύο απόφοιτους ανωτέρας ή 
ανωτάτης οικονομικής σχολής με λογιστική εμπειρία 
για πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
uninetgr@gmail.com.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ κέντρο σπουδών στην Αθήνα 
αναζητά για άμεση συνεργασία Οικονομολόγους 
με μεταπτυχικό τίτλο σπουδών. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@oasep.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διοικητικά και Οικονομικά Στελέχη 
για διοικητική και οικονομική υποστήριξη κοινω-
φελούς οργανισμού. Προτιμούνται απόφοιτες ΑΕΙ. 
Βιογραφικά στο e-mail: gynaikes.fragistas@gmail.
com, τηλ: 6986 648515.

Χρηματοοικονομικά- 
Ασφαλιστικά-Real Estate
ΕΤΑΙΡΙΑ Real Estate αναζητεί έμπειρους Με-
σίτες για τις περιοχές των Νοτίων Προαστίων. 
Κάλυψη μηνιαίων εξόδων κίνησης-τηλέφωνο, 
υψηλές προμήθειες. Βιογραφικά στο e-mail: info@
thesisrealestate.gr, τηλ: 215 5053639.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά 4 άτομα για το τμήμα 
πωλήσεων, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 
(νόμος Κατσέλη). Παρέχονται: σταθερός μισθός, 
ασφάλιση, πλησίον μετρό Αμπελοκήπων (εύκολη 
πρόσβαση) Τηλ: 215 5402236, 210 6456304.

ΕΤΑΙΡΙΑ Real Estate αναζητεί Σύμβουλους 
Ακίνητης Περιουσίας για να διαχειριστούν το 
πελατολόγιο της εταιρίας. Συνεχής εκπαίδευση, 
σύγχρονα εργαλεία marketing-έτοιμο πελατο-
λόγιο-έτοιμο χαρτοφυλάκιο ακινήτων. Κάλυψη 
μηνιαίων εξόδων κίνησης-υψηλές προμήθειες. 
Ε-mail: golfinopoulou@novarealestate.gr, τηλ: 
6937 236090.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ γραφείο στο Κολωνάκι 
επιθυμεί συστέγαση ή και συνεργασία με Συμ-
βολαιογράφο ή υποψήφιο Συμβολαιογράφο. 
Βιογραφικά στο e-mail: papadopoulou.ioulia@
gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ με ισχυρή ανάπτυξη στην αγορά ακι-
νήτων στα Βόρεια προάστια αναζητά έμπειρους 
Κτηματομεσίτες - Σύμβουλους Ακινήτων για να 
αναλάβουν τη διαχείριση πελατολογίου. Βιογρα-
φικά στο e-mail: .fragos@novarealestate.gr, τηλ: 
6989 401945.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ της Flexiphasma δημιούργησε θέση 
εργασίας για Unit Manager. Δραστήριος, φιλόδο-
ξος, οργανωτικός και επικοινωνιακός. Δελεαστικό 
πακέτο αποδοχών και bonus. Πλήρης εχεμύθεια. 
Βιογραφικά στο e-mail: flexiphasma@gmail.com.

H MEDUSA GROUP ζητά Χρηματοοικονομικούς – 
Ασφαλιστικούς Συμβούλους για την εξυπηρέτηση 
και τη διαχείριση των πελατών της. Βιογραφικά 
στο e-mail: medusaservice@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι-
Εξωτερικοί Συνεργάτες για στελέχωση γραφείου 
πωλήσεων της Interamerican.Παρέχονται: ελ-
κυστικό πακέτο αποδοχών, ομαδική ασφάλιση 
υγείας, ιδανικό περιβάλλον εργασίας, προετοιμασία 
απόκτησης επαγγελματικής άδειας, τεχνικές πωλή-
σεων-συνεχή επιμόρφωση-προοπτικές ανέλιξης. 
E-mail: kostikas@agency.interamerican.gr, τηλ: 
2310 026782.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ γραφείο ζητεί άτομα για μόνιμη απα-
σχόληση, επιθυμητή προϋπηρεσία στον κλάδο των 
ακινήτων. Βιογραφικά στο e-mail: landbank@
andrianakos.gr, τηλ: 210 8020199.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ της Flexiphasma δημιούργησε 
θέσεις εργασίες για άτομα σε πωλήσεις χρημα-
τοοικονομικών-ασφαλιστικών προϊόντων από την 
Ιnteramerican για εργασία (πλήρους ή μερικής 
απασχόλησης) στης πωλήσεις χρηματοοικονο-
μικών και ασφαλιστικών προϊόντων. Ε-mail: 
flexiphasma@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Συνεργάτες - Σύμβουλοι Ακινήτων 
από την μεσιτική εταιρία Art.Home με απαραίτητη 
κατοχή μεταφορικού μέσου. Παρέχεται από την 
εταιρία ποσό για λειτουργικά έξοδα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@arthome-realestate.gr.

ΔΙΕΘΝΗΣ χρηματοοικονομικός όμιλος ζητά 5 
ενεργούς Ασφαλιστικούς Συμβούλους, με προ-
ϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών και πιστοποίηση 
από την τράπεζα της Ελλάδος. Τρόπος αμοιβής 
μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: mallidis100@
gmail.com, κος Μαλλίδης.

Η ΕΘΝΙΚΗ ασφαλιστική εταιρία του ομίλου της 

Εθνικής τράπεζας ζητά να προσλάβει 6 Aσφαλιστι-
κούς Σύμβουλους για τη στελέχωση του γραφείου 
(πωλήσεων). Υψηλές αποδοχές και σημαντικές 
προοπτικές καριέρας. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr.ateam.advisors@gmail.com.

ΔΙΕΘΝΗΣ όμιλος ζητά 8 πτυχιούχους Management 
– Marketing – Finance - Public Relations για στε-
λέχωση νέας μονάδας του. Ικανή προϋπηρεσία 
απαραίτητη. Bιογραφικά στο e-mail: mallas192@
yahoo.gr, κος Μάλλας.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι 
με διάθεση για δουλειά, φιλοδοξίες και αυτοπε-
ποίθηση. Παρέχονται: εκπαίδευση και ελκυστικές 
αμοιβές. Τηλ: 6931 183157, κα Λαούδη Χρύσα.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 Τραπεζικοί ή Οικονομολόγοι για 
καριέρα στο Financial Planning σε: επενδύσεις, 
διαχείριση κινδύνου, τραπεζικά. Προσόντα: τρα-
πεζικός ή απόφοιτος Πανεπιστημίου(ΑΕΙ-ΤΕΙ). 
Ποιοτική εκπαίδευση-εξέλιξη. Bιογραφικά στο 
e-mail: zoesnikos@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέα Στελέχη για μόνιμη απασχόληση 
στον τομέα ανάπτυξης στελεχών τραπεζικού ομίλου. 
Βιογραφικά στο e-mail: kopapanik2@yahoo.gr, 
θα υπάρξει πρόσκληση συνέντευξης για όλους.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ γραφείο ζητάει έμπειρους Συνεργάτες 
για τις περιοχές των Δυτικών Προαστίων. Υψηλές 
μηνιαίες αποδοχές, ωράριο ευέλικτο. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@thesisrealestate.gr, τηλ: 215 
5053639.

Η BEST BUY REAL ESTATE με γραφεία στο 
Ελληνικό (δίπλα σε μετρό) και στο Μαρούσι ζη-
τεί άτομα για υπόδειξη ακινήτων στην περιοχή 
κατοικίας τους σε έτοιμο πελατολόγιο. Μεγάλο 
πελατολόγιο-δωρεάν εκπαίδευση-δυνατότητα 
ημιαπασχόλησης. Τηλ: 210 8040505.

Η BEST BUY REAL ESTATE με γραφεία στο 
Ελληνικό (δίπλα σε μετρό) και στο Μαρούσι ζη-
τεί άτομα για υπόδειξη ακινήτων στην περιοχή 
κατοικίας τους σε έτοιμο πελατολόγιο. Μεγάλο 
πελατολόγιο-δωρεάν εκπαίδευση-δυνατότητα 
ημιαπασχόλησης. Τηλ: 210 8040505.

Η BEST BUY REAL ESTATE ζητά άτομο για Sales 
Assistant, με άνεση στην επικοινωνία, πτυχίο ανώ-
τερης σχολής, γνώση Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@bbhome.gr, τηλ: 210 8040505.

Τεχνικοί & Μηχανικοί Η/Υ-  
Δικτύων-Τηλεπικοινωνιών
ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητάει Τεχνικό Η/Υ με 
γνώσεις Linux. Προσφέρονται: βασικός μισθός 
και ασφάλεια. Βιογραφικά στο e-mail: microcvs@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Η/Υ έμπειρος για κατάστη-
μα σέρβις. Βιογραφικά στο e-mail: stavro.36@
hotmail.gr, τηλ: 215 5005656.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Η/Υ για υποστήριξη εταιρί-
ας χωρίς απαραίτητη προϋπηρεσία. Απαραίτητο 
πτυχίο ΙΕΚ ή ανώτερο. Βιογραφικά στο e-mail: 
tsd@mediaservices.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α με γνώση ηλεκτρονικών και 
εμπειρία σε κολλήσεις και Η/Υ για πληρη ή μερική 
απασχόληση στην Καισαριανή. Τηλ: 6976 791123.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σοβαρά και υπεύθυνα άτομα για 
εργασία σε ίντερνετ καφέ - διαδικτυακά τυχερά 
παιχνίδια με απαραίτητη προϋπηρεσία. Τηλ: 6948 
403280, ώρες επικοινωνίας: 10:00-20:00.

ΖΗΤΕIΤΑΙ Yπάλληλος με γνώσεις Tεχνικού και 
εμπειρία σε ανταλλακτικά κινητής τηλεφωνίας. 
Απαραίτητα προσόντα: προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση, οργανωτικός και επικοινωνιακός χαρακτή-
ρας, γνώση Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά στο 
e-mail: infoergasia9@gmail.com.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία στο Κορωπί ζητά Συνεργάτη ΙΤ 
για τεχνική εταιρία και δικτυακή υποστήριξη (help 
Desk), γνώσεις php, javascript, AspVB επιθυμη-
τές. Βιογραφικά στο e-mail: .hr@compupress.
gr, κωδ: IT1115.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ηλεκτρονικοί και Ηλεκτρολόγοι για 
εργασία ως Τεχνικοί σε βλάβες και επεκτάσεις 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων με έδρα τη Θεσ-
σαλονίκη και πρόθεση για εργασία σε όλη την 
Ελλάδα. Βιογραφικά στο e-mail: job@kmdkat.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τον Άλιμο ζητά Τεχνικό με εμπειρία 
σε εταιρικό δίκτυο Microsoft Server 2012 και στην 
υποστήριξη του προγράμματος singular, enterprise. 
Βιογραφικά στο e-mail: accounting@ariexpo.gr, 
fax: 210 9886258.

Προγραμματιστές-Αναλυτές- 
Ανάπτυξη Εφαρμογών Web
WEB DEVELOPER ζητείται για Php, Mysql, 
Javascript, Wordpress, Woocomerce σε εταιρία 
Πληροφορικής. Προαιρετική γνώση Photoshop 
ή Fireworks. Βιογραφικά στο e-mail: info@ibs.
gr, κωδ: DEVO1, τηλ: 210 4224242.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Pilot Beach Resort 5* στη Γε-
ωργιούπολη Χανίων ζητά Yπάλληλο με γνώσεις 
H/Y και με προϋπηρεσία. Bιογραφικά στο e-mail: 
hr@pilot-beach.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer με καλή γνώση 

JavaScript, HTML5, CSS3, jQuery, Ajax, Αγγλι-
κά, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, 
για εταιρεία οργάνωσης μεγάλων επιχειρήσεων 
στη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
datateam.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητά νέους Προγραμματι-
στές. Προσφέρονται: βασικός μισθός και ασφάλεια. 
Βιογραφικά στο e-mail: microcvs@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά για απασχόληση Προγραμματιστή 
/τρια για την δημιουργία ιστοσελίδων. Απαραίτη-
τη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
katrintravel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος /η Senior Web Developer για 
PHP, MySQL, JavaScript, Wordpress, WooComerce 
σε εταιρία Πληροφορικής. Προαιρετική γνώση 
Photoshop ή Fireworks. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@ibs.gr, κωδ: DEV01.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Διαχείρισης Ιστοσελίδας 
On-Site, γνώστης SEO, SMO, SEM, ανανέωσης, 
συντήρησης, αναβάθμισης υπαρχουσών ιστοσε-
λίδων, με πολύ καλή γνώση Aγγλικών. Πλήρες, 
πρωινό ωράριο. Ε-mail: anaplasi@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής με γνώσεις SQL, 
Joomla, WordPress για αναπτυσσόμενη εταιρία 
Πληροφορικής στο Ναύπλιο. Τηλ: 6936 995625, 
κος Μανώλης.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Digital Tempo ζητά Προγραμματιστή 
με γνώσεις και 3ετή εμπειρία σε Magento για την 
κατασκευή e-shop φαρμακείου. Καλή γνώση σε 
ανάπτυξη εφαρμογών PHP, HTML, CSS, Javascript, 
Jquery, MySql, μηχανών αναζήτησης sphinx-elastic. 
E-mail: info@digitaltempo, τηλ: 210 6082271.

ADWORDS Specialist ζητείται για 4ωρη εσωτε-
ρική ή 8ωρη εσωτερική απασχόληση. Παρέχονται: 
μισθός, ασφάλιση, απαραίτητη πιστοποίηση Google 
Certified Individual. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
aboutnet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής ή Web Designer για 
ιατρικές εφαρμογές. Περιοχή Αμπελοκήπων Αττικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: nosos@otenet.gr, τηλ: 
6976 654854, ώρες επικοινωνίας: 09:30-14:30.

ΕΤΑΙΡΙΑ internet - marketing ζητά Web Designer 
για part-time απασχόληση 9 ώρες την εβδομά-
δα. Bιογραφικά στο e-mail: info@globaltouch.
international.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής σε τεχνολογίες 
διαδικτύου για πρόσληψη σε εταιρία ανάπτυξης 
λογισμικού. Αξιολογούνται θετικά η προϋπηρεσία 
και οι γνώσεις σε php, js, mysql. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv@oceancube.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Galaxy Consultant o οποίος θα ασχο-
ληθεί με την υλοποίηση πληροφοριακών έργων 
για την εφαρμογή Galaxy της Singular Logic. Πολύ 
καλή γνώση εμπορικής – οικονομικής διαχείρι-
σης εταιριών. Bιογραφικά στο e-mail: software@
cbs.net.gr.

ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΗ εταιρία Πληροφορικής ζητείται 
Microsoft Net Developer για το τμήμα ανάπτυξης 
λογισμικού. Επιθυμητή εμπειρία σε WINFORMS, 
WPF, ASP.NET MVC, WCF, SQL SERVER. Bιο-
γραφικά στο e-mail: hr@noon.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer με γνώσεις Opencart, 
Joomla, Wordpress με 2ετή τουλάχιστον εμπειρία 
από μεγάλη εταιρία internet. Παρέχονται: μισθός 
(αναλόγως εμπειρίας και γνώσεων), ΙΚΑ για 
8ώρη ή 4ώρη εσωτερική απασχόληση. Ε-mail: 
hr@aboutnet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Πληροφορικής αναζητά Consultant 
εμπορολογιστικών εφαρμογών. Προϋπηρεσία 
απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: tioani75@
gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητά Consultants για 
εφαρμογή, υποστήριξη λογισμικού διαχείρισης 
επενδύσεων σε τράπεζες - ΑΕΠΕΥ. Απαραίτη-
τες γνώσεις χρηματοοικονομικών - Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: personnel@effect.gr.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ επιχείρηση που λειτουργεί με online 
κρατήσεις με έδρα το Βόλο ζητά Συνέταιρο Προ-
γραμματιστή με εμπειρία σε PHP, γνώσεις SEO 
και με μικρό κεφάλαιο για συνεργασία. Ε-mail: 
jimkavouris4@gmail.com, τηλ: 6976 159511.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer για σχεδιασμό, ανάπτυ-
ξη, κατασκευή, συντήρηση εφαρμοφών-σελίδων, 
επαγγελματική προϋπηρεσία σε HTML, CSS, Net, 
Joomla, Wordpress, τεχνολογίες jquery-javascript, 
developing (android, ios, windows, php, css, sms. 
Bιογραφικά στο e-mail: manager@cloudprint.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ειδικός σε Η/Υ και web συστήματα με 
επιθυμητές γνώσεις linux, παραμετροποίηση 
wordpress, drupal, ρυθμίσεις για seo κ.α. Αρχικά 
αφορά part time εργασία ή συνεργασία. Περιοχή 
Αθήνα. Τηλ: 210 3824164.

Η SYNERGIC αναζητά Mobile & Web Junior 
Developers για πλήρη απασχόληση με 12μηνη 
προϋπηρεσία και καλή γνώση: Javascript, HTML5/
CSS3, Java, SQL, NoSQL. Επιθυμητή γνώση CMS, 
MySQL, Oracle. E-mail: hr@synergic.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής στη Θεσσαλονίκη 
από επιχείρηση web, έμπειρος με άριστη γνώση 
joomla, drupal, php, html, jquery, javascript, css, 
mysql, ajax. Επιθυμητές γνώσεις linux webserver. 
Βιογραφικά και portfolio στο e-mail: hr@upmate.gr.



Career In Progress (www.careerinprogress.gr) is a company providing consulting services in the fields 
of Job Search, Career Guidance and Business Development. On behalf of Socialab, we are looking for a

Junior Web Developer 
Based in Athens, Socialab is the largest independent creative digital marketing agency in Greece in 
terms of personnel and revenue. Socialab engages with all different aspects of digital marketing – 
e.g. web, social, search, display, affiliate management, mobile, and digital PR. Its Clientele since 2009 
includes more than 100 national and international brands.

Description: We are looking for a sharp, competent mind to complement the development team. The new 
member of our team will engage with the whole range of the company’s development tasks. Among the 
most common of them is developing with the facebook API and creating websites based on Wordpress.

Requirements: 
•2 years’ experience in a similar position 
•Frontend: CSS3, Javascript & jQuery, HTML5 
•Backend: PHP & MySQL 
•Being able to demonstrate a portfolio of completed tasks 
•Having development experience with Wordpress or with the facebook API will be considered  
an asset

Desirable candidate profile: The ideal candidate should be highly motivated, quality results oriented, 
with the ability to work both independently and in a team, being able to work under pressure and have 
the constant need to strive for improvement and excellence.

Benefits: Salary according to qualifications and the pleasure of working in a vivid, cutting-edge, 
growing environment.  
Please send your cv at jobs@careerinprogress.gr, quoting reference: (Jr_Web_Dev)

Το ξενοδοχείο St. George Lycabettus 5* αναζητά:

Ηλεκτρολόγο συντηρητή

H Modern Line (www.modernline.gr) είναι εισαγωγική εταιρεία με επιτυχή παρουσία 25 ετών στο χώρο 
των εσωρούχων. Εισάγει και διανέμει εσώρουχα, πυτζάμες και μαγιο, γυναικεία, ανδρικά, παιδικά (guy 
laroche, byblos, s.nautica italiana κ.α) σε καταστήματα εσωρούχων και ρούχων σε ολόκληρη την Ελλάδα. 
Για να καλύψουμε τη θέση ενος πωλητή χονδρικής ο οποίος θα διατηρήσει αλλά και θα επεκτείνει το 
πελατολόγιο μας σε Αθήνα και επαρχία. Ζητάμε:

Πωλητή Χονδρικής

iRepair Careers: iRepair is coming to Santorini! We are currently looking for experienced and talented 
electronics and computer Technicians. Are you a technology fanatic? Are you happiest replacing a 
laptop screen, iPhone screen or soldering a power jack on a laptop? Does joining a team of like minded 
individuals with the love of all thing technology sound like the perfect job for you? You might be able 
to make your dream come true with a job at iRepair. We began in a small service centre in Glyfada with 
3 technicians and have grown and now have 11 locations and 66 technicians in Greece. We are always 
looking for the brightest, friendly and hardest working technicians that we can find!

Qualities we look for in our Technicians

Amazing customer service: You need to talk with customers every day and be able to explain all repairs 
and technical language to them in easy to understand language. You must keep customers informed 
of their repairs and complete repairs as fast as possible with the highest possible repair standards.

Strong technical background: We only hire the best! You don’t have to know everything about every 
repair that we do, we can train you for what you don’t know, but you must be an expert in most repairs 
that we offer. A minimum of 3 years experience in a similar job is a must.

Fast, high quality repairs: We demand our technicians provide the best quality and fastest service 
to our customers. Our customers expect the best from us, and that is what we try to give them 100% 
of the time.

If you are a technology expert who enjoys working in a fun, team environment send us a cv this e-mail: 
jobs@irepair.gr Questions? Contact us on our live chat, call us at 210 9606860 or visit one of our 
stores for any queries. 

Ιατρικοί Επισκέπτες
Location: Θεσσαλονίκη

Η φαρμακευτική εταιρεία Galenica S.A. στο πλαίσιο της αναπτυξιακής  της πορείας, ζητά να προσλάβει: 

Ιατρικούς Επισκέπτες
Προφίλ υποψηφίων: 
•Κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ (κατά προτίμηση Βιολογίας-Χημείας- Φαρμακοποιού) 
•Ελάχιστη προυπηρεσία 2 χρόνων σε αντίστοιχο περιβάλλον 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης, ευελιξίας και ομαδικού πνεύματος 
•Ανάληψη πρωτοβουλιών και προσανατολισμού στην επίτευξη αποτελεσμάτων 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Δυνατότητα για ταξίδια-μετακινήσεις  
Παροχές εταιρείας: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Δυνατότητες εξέλιξης σε ένα σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: pharma@galenica.gr

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο αντίστοιχης Σχολής 
•Απαραίτητα άδεια άσκησης επαγγέλματος 
•Εργασιακή εμπειρία (3-5) έτη σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχεία 
•Γνώση αγγλικών 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 

•Διάθεση για εξυπηρέτηση  
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στο 
e-mail: mirka@sgl.gr υπ’ όψιν Ρουσιώτη Μίρκας. 

Οι προϋποθέσεις για τη συγκεκριμένη θέση 
είναι οι εξης: 
•O υποψήφιος πρέπει να έχει ηλικία 28-32 ετών 
και εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Να έχει πτυχίο ΤΕΙ ή ΙΕΚ 
•Να είναι κάτοικος Αθηνών (στο βιογραφικό 
πρέπει να αναγράφεται η τωρινή διεύθυνση  
κατοικίας) 
•Να εχει τη δυνατοτητα ταξιδιων στην επαρχια 
•Να ειναι ενθουσιώδης, επικοινωνιακός,  
σοβαρός, οργανωτικός, να έχει επαγγελματικούς 

στόχους και επιθυμία για μακροχρόνια  
συνεργασία 
•Η προϋπηρεσία στις πωλήσεις χονδρικής  
θα αξιολογηθεί θετικά  
Προσφερονται: 
•Ικανοποιητικός μισθός, μηνιαίες προμήθειες, 
ετήσιο bonus 
•Αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@modernline.
gr. Η έδρα τηε εταιρείας είναι στην Μεταμόρφωση 
Αττικής

Η Κωτσόβολος, η Νο 1 αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ει-
δών, με παρουσία σε όλη την Ελλάδα και μέλος του διεθνούς ομίλου Dixons, ζητά για το κατάστημα στα 
Βριλήσσια: 

Πωλητή /τρια μικροσυσκευών-λευκών συσκευών
Είστε άνθρωπος που επικε-
ντρώνεται στην άριστη εξυπη-
ρέτηση του πελάτη; Διακρίνεστε 
για το πάθος σας στον τομέα της 
τεχνολογίας;

Έχετε προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 2 χρόνια  
σε πώληση προϊόντων  
Μικροσυσκευών/Λευκών  
Συσκευών;  
Αν ναι και:  
•Διαθέτετε ευχέρεια  
στην επικοινωνία και σας  
αρέσει να βοηθάτε τους  
πελάτες με τις γνώσεις σας 
•Σας κινητοποιεί η επίτευξη 
των στόχων πωλήσεων 
•Αναζητάτε συνεχώς ευκαιρίες 
για μάθηση και εξέλιξη  
Τότε θα χαρούμε να σας  
γνωρίσουμε από κοντά. 
Η εταιρεία θα σας στηρίξει σε 
κάθε βήμα σας προσφέροντας:
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Ασφάλιση & Bonus 
•Σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης 
και ανάπτυξης 

Απαιτούμενα προσόντα:  
•Γνώσεις-Χρήση Η/Υ 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις (οι άνδρες) 
•Πρόσθετο προσόν  
θα θεωρηθεί η κατοχή πτυχίου 
ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΤΕΛ ή άλλης σχολής 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Σχετικά με την εταιρεία Κωτσό-
βολος: Η Κωτσόβολος είναι η 
Νο 1 αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών 
στην Ελλάδα. Η εταιρεία Κωτσό-
βολος ξεκίνησε το 1950 από ένα 
απλό μαγαζί στην Αθήνα. Σήμερα 
λειτουργεί 97 καταστήματα και 
απασχολεί πάνω από 1.700 εργα-
ζομένους. Από το Σεπτέμβριο του 
2004, κάτοχος της πλειονότητας 
του μεριδίου ιδιοκτησίας της 
εταιρίας είναι ο Όμιλος Dixons. 
Επιπλέον, η δυναμική ανάπτυξη 
της Κωτσόβολος τα τελευταία 
χρόνια την έχει καταστήσει κυ-
ρίαρχο στην αγορά των ηλεκτρι-
κών ειδών στην Ελλάδα. Η εται-
ρεία εξειδικεύεται στην πώληση 
ηλεκτρονικών προϊόντων υψη-

λής τεχνολογίας, ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, οικιακών συσκευ-
ών, φωτογραφικού εξοπλισμού, 
τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, 
καθώς και στις υπηρεσίες συντή-
ρησης μετά την πώληση.

Σχετικά με τον όμιλο Dixons 
plc: Η Dixons plc είναι ένας από 
τους κορυφαίους Ευρωπαϊκούς 
ομίλους στην πώληση ηλεκτρι-
κών ειδών. Ο όμιλος εφαρμόζει 
μια πολιτική πολλαπλών κανα-
λιών στη λιανική πώληση και το 
εμπόριο ηλεκτρικών ειδών, με 
περισσότερα από 1.300 καταστή-
ματα και ηλεκτρονικά καταστή-
ματα σε 28 χώρες, ενώ απασχο-
λεί περίπου 40.000 εργαζόμε-
νους. Κάθε χρόνο, περισσότεροι 
από 100 εκατομμύρια πελάτες 
πραγματοποιούν τις αγορές τους 
online και μέσα από τα καταστή-
ματα του ομίλου Dixons.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλού-
νται να στέλνουν το βιογραφικό 
τους μέσω της ιστοσελίδας.  
[www.kotsovolos-careers.gr]

Η Agrology ABEE που δραστηριοποιείται πετυχημένα εδώ και 30 χρόνια στον κλάδο των γεωργικών 
εφοδίων, αναζητά άμεσα: 

Γεωπόνο
Για την θέση του πωλητή Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, με έδρα τις Σέρρες ή την Καβάλα για 
να ενισχύσει το δυναμικό της.

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



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer Software Engineer με 
3ετή προϋπηρεσία προγραμματισμού για συγκρότηση 
πυρήνα ανάπτυξης-συντήρησης εφαρμογών web. 
Απαραίτητα άριστη γνώση PHP-MySql-javascript-
jQuery-Front-End-Development-HTML5-CSS και 
CMS, Αγγλικά, διάθεση για εργασία. Ε-mail-portfolio: 
jobslinks1@gmail.com, θέση: Wsk.

Η CICICOM LTD ζητά Program Development με 
τα παρακάτω προσόντα: ASP.NET, C#, Javascript/
JQuery, Java, Objective-C, βάση δεδομένων MS 
SQL Server. Βιογραφικά στο e-mail: hr@cicicom.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer για πλήρη απασχόληση 
με γνώσεις-εμπειρία σε wordpress, photoShop-
HTML/HTML5, CSS/CSS3, Cpanel WHM, εξαι-
ρετική γνώση Αγγλικών-Office. Αρμοδιότητες: 
ανανέωση περιεχομένου, διαχείριση server: e- 
mail management etc. E-mail: selectivebrand@
gmail.com.

H VIDAVO αναζητά PHP Web Developer (php, 
java) με άριστη γνώση php, mysql, oracle, ccs3, 
jquery, html5, καλή γνώση Responsive Design, 
PHP frameworks, διασύνδεση με ΑPI. Ε-mail: 
it@vidavo.eu.

H VIDAVO αναζητά PHP Web Developer (php, 
java) με άριστη γνώση php, mysql, oracle, ccs3, 
jquery, html5, καλή γνώση Responsive Design, 
PHP frameworks, διασύνδεση με ΑPI. Ε-mail: 
it@vidavo.eu.

H VIDAVO αναζητά SW Engineer Mhealth εφαρ-
μογών (native / cross platform), με άριστη γνώση 
σε java, android sdk και εμπειρία σε χρήση βάσεων 
δεδομένων (MySQL, NoSQL, Database). E-mail: 
it@vidavo.eu.

H VIDAVO αναζητά SW Engineer Mhealth εφαρ-
μογών (native / cross platform), με άριστη γνώση 
σε java, android sdk και εμπειρία σε χρήση βάσεων 
δεδομένων (MySQL, NoSQL, Database). E-mail: 
it@vidavo.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής – Κατασκευαστής 
site, έμπειρος, τελειόφοιτος Πανεπιστημίου και 
να διαμένει υποχρεωτικά στην περιοχή Αμπε-
λοκήπων - Ψυχικού – Μαρούσι (εγγύς Βόρεια 
Προάστια), για μερική πρωινή απασχόληση. E-mail: 
nosos@otenet.gr.

Γραφίστες-Διακόσμηση- 
Τέχνες-Δημιουργικό
ΖΗΤΕΙΤΑΙ απόφοιτος ΤΕΙ Μηχανολόγος με καλή 
γνώση 3D CAD και γνώση μηχανουργικών μηχα-
νημάτων, προκειμένου να αναλάβει θέση Υπευ-
θύνου Σχεδίασης σε βιομηχανία στο Θριάσιο. 
Προτιμητέα η εμπειρία σε Solid Works. E-mail: 
info@mavelec.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστρια για τιμολόγηση από φαρμα-
καποθήκη με γνώσεις εμπορικού προγράμματος. 
Βιογραφικά απαραίτητα με φωτογραφία και μόνο 
στο e-mail: hr@pethealth.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα να εργασθούν ως Φωτογρά-
φοι. Παρέχoνται: εξοπλισμός, εκπαίδευση. Τηλ: 
6948 110980.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διακοσμητής με εμπειρία στα υλικά 
ειδών υγιεινής και πλακιδίων για λιανική πώληση. 
Επιθυμητή γνώση Αγγλικών, Ιταλικών ή Γερμα-
νικών. Βιογραφικά στο e-mail: bathroomplus@
bathroomplus.gr.

LOOKING for Junior Designer for epub magazines 
and educational publications. Skills: graphic design 
degree, adobe Indesign, Twixl for epub and a 
good grasp of the English language. Europass 
CVs: g.theodoropoulos@hyphen.gr.

ΚΑΦΕ - BAR στο Νέο Ηράκλειο ζητεί DJ που να 
ειδικεύονται στα εξής: jazz, soul, funk, reggae, 
ethnic, αλλά και έντεχνο-παραδοσιακό ελληνικό. 
Τηλ: 6980 342668, ώρες επικοινωνίας: 14:00-22:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες Φωτογράφοι με ψηφιακό 
εξοπλισμό για φωτογραφική κάλυψη παιδικών 
εκδηλώσεων από εταιρία. Τηλ: 210 9637950.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά Γραφίστα με εμπειρία 
προγραμμάτων Photoshop, Corel Draw-Illustrator, 
γνώσης χρήσης Plotter και περιοχή Γέρακας για 
μόνιμη απασχόληση. Παρέχονται: μισθός, ΙΚΑ. Βι-
ογραφικά στο e-mail: athensmontana@gmail.
com, τηλ: 210 6654211.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας /τρια για εξωτερική συνερ-
γασία με πολύ καλή γνώση σελιδοποίησης και 
σχεδιασμού μακέτας. Βιογραφικά με απαραίτητο 
portfolio στο e-mail: r.art.cv@gmail.com.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ ζητείται για επιδιορθώσεις ενδυ-
μάτων (αντρικά, γυναικεία) στη Νέα Ιωνία. Τηλ: 
210 2753250.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής εκτυπώσεων ζητά Υπεύθυνο 
/η για την εξυπηρέτηση των πελατών της. Απα-
ραίτητα: προηγούμενη ανάλογη προϋπηρεσία και 
καλή γνώση γραφιστικής και γραφικών τεχνών. 
Πρωινό ωράριο. Τηλ: 210 2775714.

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ πρακτικής άσκησης ζητείται νέα για 
να ποζάρει σε φωτογραφήσεις. Συνεργασία ενός 
χρόνου, αμοιβή κατόπιν συνεννόησης. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: praktikifotogr@yahoo.gr.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ οίκος στον Πειραιά αναζητά Γραφίστα 

για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητες γνώσεις: 
σελιδοποίηση κειμένων και προγράμματα Adobe 
Suite. Βιογραφικά με δείγματα δουλειάς στο e-mail: 
publications2@poukamisas.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Διασκεδαστές και άτομα 
για Facepainting για την κάλυψη εκδηλώσεων τα 
Χριστούγεννα. Tηλ: 6977 621570, κα Φωτεινή.

ΤΥΠΩΤΗΣ - Βοηθός με εμπειρία στο διαφημιστι-
κό δώρο (Τ-shirt, μπουφάν, στυλό, αναπτήρα κα) 
ζητείται. Fax: 210 5758504, τηλ: 210 5758500.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ πεπειραμένη κατά προτίμηση με 
γνώσεις από την αρχή σε ραψίματα πατρόν για 
εργασία στο χώρο της ζητείται. Περιοχή Αιγάλεω. 
Τηλ: 210 5908906, 6948 180535.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα εμφανίσιμη Παρουσιάστρια με 
δημιουργικότητα, χιούμορ και όρεξη για δου-
λειά σε νέα εκπομπή. Τηλ: 6984 100348, ώρες 
επικοινωνίας 12:00-22:00, κα Σακαλή.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας /τρια από την εταιρία Photo 
Murals 4You στη Θεσσαλονίκη.Απαραίτητα: άρι-
στη γνώση Photoshop-Illustrator, περιβάλλον 
Macintosh, καλή γνώση Corel Draw. Πλήρης 
απασχόληση-εξωτερική συνεργασία. E-mail: 
photomurals4you@gmail.com, ώρες επικοι-
νωνίας: 09:00-15:00.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ζητά Γραφίστες. Απαραίτητες γνώσεις: 
Quark X-press, Photoshop και Illustrator σε πε-
ριβάλλον PC, προϋπηρεσία 2 χρόνια σε αντίστοιχη 
θέση. Βιογραφικά στο e-mail: personnelstr@gmail.
com, κωδ: grf.

ΚΑΦΕΝΕΙΟ παραδοσιακό ζητά Ερασιτέχνες 
Μουσικούς. Τηλ: 6984 232228.

ΗΘΟΠΟΙΟΣ με καλές γνώσεις Αγγλικών ζητείται 
από νηπιαγωγείο στα Νότια Προάστια. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@peterpanschool.gr, τηλ: 
210 8954480.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας από την εταιρία Lazaridis 
Digital Printing Services στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. 
Απαραίτητα προσόντα: περιβάλλον Macintosh, άριστη 
γνώση Photoshop και Illustrator, καλή γνώση 
Corel Draw. Πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@dplazaridis.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για διοργάνωση party και 
events από κεντρικό cafe - bar στο Χαλάνδρι. Τηλ: 
6957 259766, ώρες επικοινωνίας μετά τις 14:00.

Η ΑΝΩΤΕΡΑ δραματική σχολή Βασίλη Διαμαντό-
πουλου ζητά να προσλάβει Καθηγητές για όλη 
τη γκάμα των μαθημάτων της. Βιογραφικά στο 
e-mail: thess@iasmos.net, τηλ: 2310 530660, 
διεύθυνση: Εγνατίας 45 Θεσσαλονίκη.

ΜΟΔΙΣΤΡΕΣ ζητούνται για ραφή εργατικών ρού-
χων στο χώρο τους. Περιοχή Περιστέρι. Τηλ: 210 
5712567, 6944 755393.

ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ με πολύ καλές γνώσεις Photoshop 
και Illustrator ζητείται. Απαραίτητη εμπειρία στην 
επεξεργασία εικόνας και σχεδιασμού οχημάτων. 
Βιογραφικά στο e-mail: decol@cmyk.com.gr, fax: 
210 7489411.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ /τρια ζητείται από εταιρία τυπωμά-
των σε ρούχα, περιβάλλον mac άριστη γνώση 
προγραμμάτων Photoshop - Illustrator και χρήση 
γραφίδας Wacom. Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία. 
Τηλ: 210 2589873, 211 1823430.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας για part time απασχόληση 
με απαραίτητες γνώσεις Corel και επαγγελματική 
εμπειρία. Τηλ: 6932 410820.

ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ The Island ζητείται Μουσικό 
Duo (ζευγάρι) με ξένο / ελληνικό ποικίλο μουσικό 
ρεπερτόριο για μόνιμη εποχική απασχόληση. Προ-
σφέρονται: μισθός, διαμονή, διατροφή. Βιογραφικά 
στο e-mail: theisland@theislandhotel.eu.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες /οι από τις πόλεις των Τρικάλων 
και Καρδίτσας για να εργαστούν ως Φωτογράφοι 
σε αίθουσες δεξιώσεων. Εκπαίδευση και εξο-
πλισμός παρέχονται. Βιογραφικά στο e-mail: 
gkatsarelis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Τυπογράφος - Χειριστής 
Κυλινδρικής Φλεξογραφικής ετικετοποιητικής 
μηχανής. 5θήμερη πρωινή εργασία συν bonus 
παραγωγικότητας. Κάτοικος Β/Α Αττικής, συστάσεις 
- βιογραφικό. Τηλ: 210 6034354, 6947 812842, 
ώρες επικοινωνίας: 09:00-14:00.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ζητείται εκτυπωτικών μηχανημάτων 
και γραφιστικών προγραμάτων, περιοχή Χαλάνδρι. 
Βιογραφικά στο e-mail: technocopy@gmail.com, 
τηλ: 210 6833131, ώρες επικοινωνίας: 09:00-16:00.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ έμπειρη ζητείται για επιδιορθώσεις 
ρούχων. Τηλ: 6983 586529.

ΔΑΣΚΑΛΑ Χορού ζητείται από παιδικό εργαστήρι 
στον Καρέα - Βύρωνα. Τηλ: 210 7651179.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Πωλητής - Διακοσμητής Επίπλων 
από μεγάλη εταιρία του χώρου. Προϋποθέσεις: 
άριστη γνώση Αγγλικών και άριστη γνώση Η/Υ 
(excel). Βιογραφικά στο e-mail: makismaidis@
maidis.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Πληροφορικής My Company στη Θεσ-
σσαλονίκη ζητάει Γραφίστα /τρια με αντικείμενο 
σχεδιασμό/δημιουργία γραφιστικού περιεχο-
μένου με τη χρήση Photoshop. Βιογραφικά με 
αναλυτικό portfolio στο e-mail: cv@mycompany.

com.gr, θέμα GRAPHIC_DESIGNER_THESS.

ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ μουσικό ζητά Χορευτές. Τηλ: 
6944 782108.

ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ πτυχιούχος ζητείται σε Boutique 
εταιριών. Ωράριο 8ωρο καταστημάτων, πόστο που 
απαιτεί, άριστη γνώση γραφιστικής, ικανότητα 
στις πωλήσεις, ευγενής διαχείριση ποιοτικού 
πελατολογίου και ωριμότητα. Βιογραφικά στο 
e-mail: elenatgc@gmail.com.

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη 
αναζητεί Σχεδιαστή - Γραφίστα με αντικείμενο 
σχεδιασμό προϊόντων licensing. Απαιτούνται: πτυ-
χίο γραφιστικής, καλή γνώση Αγγλικών, άριστη 
γνώση Illustrator, Photoshop και επιθυμητή γνώ-
ση In Design σε περιβάλλον Macintosh. E-mail: 
ep_al@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μουσικός, πλήκτρα ή κιθάρα που να 
τραγουδάει, κατά προτίμηση νέα με ρεπερτόριο 
έντεχνο - λαϊκό - τουριστικό, για μόνιμη πλήρη 
εργασία στη Σαντορίνη. Τηλ: 6939 695337, 213 
0311750, κος Μιχάλης.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Cream Team αναζητά Γραφίστα /τρια 
με: γνώσεις illustrator, photoshop, corel draw, 
εξοικείωση με social media, 1-3 χρόνια προϋπη-
ρεσία, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, 
γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά με portfolio στο 
e-mail: creative@dustandcream.gr.

ΜΟΝΤΕΛΙΣΤ - Πατρονίστ για part time εργασία 
ζητείται. Bιογραφικά στο e-mail: kaitiriz@gmail.com.

ΜΟΥΣΙΚΟΙ μπουζούκι - κιθάρα με μικροφωνική 
ζητούνται από τσιπουράδικο στη Νέα Ιωνία για 
Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή μεσημέρι. Τηλ: 
210 2139345, 6977 339160.

ART DIRECTOR ζητείται από διαφημιστική εταιρία. 
Απαραίτητα: Mac, CS5, Αγγλικά, 2-3 έτη προϋπη-
ρεσία σε αντίστοιχη θέση. Bιογραφικά στο e-mail: 
info@adrenalin.gr, κωδ: ART02.

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ με γνώσεις Autocad και 3D Studio 
MAX, για εκπόνηση κατασκευαστικών σχεδίων 
για εκθεσιακά περίπτερα. Απαραίτητη εμπειρία 
στον τομέα κατασκευής και γνώση Αγγλικών. 
Δυνατότητα ταξιδίων για επίβλεψη κατασκευής. 
E-mail: catb@lineupdesign.de.

ΕΤΑΙΡΙΑ που πραγματοποιεί ανακαινίσεις ακινήτων 
στην Ελλάδα και Εξωτερικό αναζητά Αρχιτέκτονα/
Διακοσμητή Εσωτερικού Χώρου με εμπειρία 2-5 
έτη. Απαραίτητη γνώση σχεδιαστικού προγράμ-
ματας (3DS max ή ισοδύναμου). Βιογραφικά στο 
e-mail: mitsoskouras@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χορευτής /τρια που να μπορεί να κόψει 
δικές του αποδείξεις, για συνεργασία με καλλιτε-
χνικό εργαστήρι στην Τούμπα. Τηλ: 6947 680797.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας /τρια για δημιουργία και 
εκτύπωση αρχείων του τμήματος ψηφιακών εκτυ-
πώσεων των Galonis Print Shops. Βιογραφικά 
στο e-mail: galonis-delfon@otenet.gr.

Call Center-Τηλεπωλήσεις- 
Εξυπηρέτηση Πελατών
BESEDO MARKET leader in protecting and assisting 
users online, is hiring Fluent German Speakers 
with good English skills for its growing operations 
within Malta office. CVs: careers@besedo.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ανώνυμη ζητά άτομα για τμήμα πωλήσεων 
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Παρέχονται: 
σταθερός μισθός, ασφάλιση, εύκολη πρόσβαση 
πλησίον μετρό Αμπελοκήπων. Τηλ: 215 5402236, 
210 6456304.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ερευνητές από εταιρία έρευνας αγοράς 
για τηλεφωνική συμπλήρωση ερωτηματολογίων 
σε δημοσκοπήσεις. Περιοχή Χαλάνδρι (Πλησίον 
μετρό /Προαστιακού Δουκίσσης Πλακεντίας). Αμοιβή 
βάσει απόδσης. Βιογραφικά στο e-mail: info@
threesixtyone.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εταιρία για πλήρη ή με-
ρική απασχόληση με εμπειρία στην τηλεφωνική 
επικοινωνία. Άμεση πρόσληψη, μισθός σταθερός. 
Μετρό Αμπελοκήπων. Τηλ: 215 5402236, 210 
6456304.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Τηλεφωνικοί Πωλητές /
τριες για προώθηση γνωστών συμπληρωμάτων 
διατροφής. Ευέλικτο ωράριο πρωινής ή απογευ-
ματινής απασχόλησης. Βιογραφικά στο e-mail: 
marianatzamtzi@gmail.com, τηλ: 2311 261199, 
ώρες επικοινωνίας: 10:00-14:00.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για τηλεφωνική απασχόληση, 
για ενημέρωση σε προγράμματα υπηρεσιών υγείας 
(κάρτα υγείας). Σταθερός μισθός, ασφάλιση και 
bonus για ημιαπασχόληση. Πλησίον ΗΣΑΠ Άνω 
Πατησίων. Τηλ: 210 2284460, 6936 000207.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ /τριες για εργασία από το χώρο 
τους ζητούνται για μεγάλο εβδομαδιαίο περιοδικό. 
Μισθός, bonus. Τηλ: 210 7516328.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα 2 άτομα για στελέχωση πρωινού 
τμήματος για τηλεφωνικές πωλήσεις προώθη-
σης κάρτας υγείας. Μισθός σταθερός και bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: hermes_co@hotmail.gr, 
τηλ: 215 5151881.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Sales Represantative για τηλεφωνική 
προώθηση προϊόντων Vodafone/HOL-Forthnet/

Nova στον Κεραμεικό.Άμεση πρόσληψη, βασικός 
μισθός-χρηματικά bonus, σύμβαση αορίστου. Απα-
ραίτητα: προϋπηρεσία: 0-3 μήνες, δυναμισμός. 
Ευελιξία στο ωράριο (9:30-14:30, 16:00-21:00), 
θέληση για εργασία. E-mail: callcenterkariera@
gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης σεμιναρίων και συνεδριών 
ζητά έμπειρους Πωλητές με προϋπηρεσία στην 
τηλεφωνική πώληση υπηρεσιών. Τηλ: 6945 411215.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου από τηλεφωνικό 
κέντρο για προώθηση ανταγωνιστικών πακέτων 
τηλεφωνίας. Προσφέρονται υψηλές αποδοχές. 
Βιογραφικά στο e-mail: .focusepe.hr@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από Call Center με σκοπό την προ-
ώθηση των ανταγωνιστικών πακέτων κινητής 
τηλεφωνίας Wind Πωλητές /τριες. Το πακέτο 
αποδοχών είναι άκρως ικανοποιητικό. Βιογρα-
φικά στο e-mail: net.telepromotion@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Tηλεφωνήτριες /τες με ευχέρεια 
λόγου από τηλεφωνικό κέντρο, για προώθηση 
πακέτων σταθερής τηλεφωνίας, ίντερνετ, συνδρο-
μητικής τηλεόρασης. Σταθερός μισθός, ασφάλιση, 
bonus, προϋπηρεσία, μετρό Ανθούπολης. Τηλ: 
211 1031600, ώρες επικοινωνίας: 10:00-20:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Στελέχη Τηλεπικοινωνιών με επικοι-
νωνιακές ικανότητες για στελέχωση νεοσύστατου 
τμήματος ανάπτυξης πελατολογίου με επιθυμητή 
προϋπηρεσία. Προσφέρονται: υψηλές αποδοχές, ΙΚΑ 
και προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: 
hrdpt@icomm-plus.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνητές /τριες με προϋπηρεσία 
σε σταθερή, κινητή τηλεφωνία, για 5ωρη εργασία. 
Ωράριο: 9:30-14:30. Μισθός, ασφάλιση ΙΚΑ, bonus 
απόδοσης, 10 λεπτά από ΗΣΑΠ Ηρακλείου. Ε-mail: 
info@cms.gr, τηλ: 210 2850800.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για τηλεφωνικές πωλήσεις 
cyta σταθερή - κινητή, 6ωρο, 5ήμερη εργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: worldphones20@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Tηλεφωνήτριες με προϋπηρεσία 
μόνο στον Πειραιά για απογευματινή 4ωρη ή 8ωρη 
εργασία. Πολύ καλές απολαβές, μόνιμη συνερ-
γασία. Απαραίτητα προσόντα: ευχέρεια λόγου, 
προϋπηρεσία στις πωλήσεις. Τηλ: 210 4180906.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ με προϋπηρεσία ζητούνται για 
εταιρία στον Πειραιά. Πολύ καλές απολαβές, μόνιμη 
εργασία. Τηλ: 6975 105656, κα Παπανδρέου.

ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης σεμιναρίων και συνεδρί-
ων ζητεί έμπειρους Πωλητές με προϋπηρεσία 
στις τηλεφωνικές πωλήσεις. Παροχές: μισθός, 
ασφάλιση, ποσοστά, συνεχής εκπαίδευση και 
προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: 
telesales@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες για τηλεφωνι-
κή προώθηση υαλουρονικού οξέος και αλόης 
vital. Προσφέρονται: εξαιρετικά ικανοποιητικές 
αποδοχές (πληρωμή ανά 15 ημέρες). Περιοχή 
κέντρο Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr.hyaluronic@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για απασχόληση σε τηλε-
φωνική προώθηση ασφαλιστικών συμβολαίων 
αυτοκινήτου. Μερική απασχόληση σε πρωινές 
και απογευματινές βάρδιες, απαραίτητη γνώση 
χρήσης Η/Υ και Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@mondial-assistance.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο Περιστέρι ζητά 4 άτομα για στελέ-
χωση τηλεφωνικού κέντρου σταθερής και κινητής 
τηλεφωνίας. Πρωινή - απογευματινή εργασία, 
μισθός, bonus και ασφάλιση, 4ωρο. Τηλ: 213 
0226116, 6973 899038.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών προσλαμβάνει 10 άτομα με βασικό 
μισθό, εμπειρία στην τηλεφωνική απασχόληση. 
Επιπλέον παροχές: ασφάλιση και bonus, προο-
πτικές εξέλιξης. Πλησίον ΗΣΑΠ Άνω Πατησίων. 
Τηλ: 211 4115060, 6936 000207.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από εκδοτική εταιρία για στε-
λέχωση τηλεφωνικού κέντρου προώθησης υπη-
ρεσιών. Απαραίτητα προσόντα: ευφράδεια λόγου, 
ευχάριστος χαρακτήρας, δυνατότητα part time. Τηλ: 
6972 713768, ώρες επικοινωνίας: 09:00-16:00.

ΑΛΥΣΙΔΑ Αθηναϊκής εταιρίας ζητά 2 άτομα για 
εσωτερική θέση γραφείου. Απαραίτητα: εμπει-
ρία σε σταθερή και κινητή τηλεφωνία. Βασικός 
μισθός, ασφάλιση, ΙΚΑ, bonus. Βιογραφικά στο 
e-mail: a.metaxatos.callcenter@gmail.com, τηλ: 
211 1086902.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά άμεσα επικοινω-
νιακούς νέους /ες για προώθηση φοιτητικού 
προγράμματος κινητής τηλεφωνίας για εργασία 
5θήμερη, 6ώρη. Παρέχονται: μισθός, ασφάλιση 
και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: hr@chapter5.
gr, τηλ: 210 9525255, ώρες επικοινωνίας: 09:00-
15:00, κωδ: VO.

ΜΕΓΑΛΗ εξαγωγική εταιρία ζητά Στελέχη Eξυ-
πηρέτησης Πελατών. Απόφοιτος/η ΑΕΙ-ΑΤΕΙ 
ή Λυκείου, άριστη γνώση ΙταλικώνΓαλλικών, 
Αγγλικών-Γερμανικών θεωρούνται προσόν, 
ευχέρεια επικοινωνίας, άριστη γνώση χειρισμού 
Η/Υ-Microsoft Office. Προηγούμενη εμπειρία στο 
αντικείμενο. Ε-mail με φωτογραφία: fmpatras@
gmail.com.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία προσλαμβάνει Υπάλληλο για 
νομική διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών, με 

εξερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις. Απαραίτητη 
σχετική προϋπηρεσία-πενθήμερo, 8ωρo. Παρέχο-
νται: σταθερός μισθός-ΙΚΑ, bonus. Ε-mail: human.
resources.ath@gmail.com, αναγράφοντας «Υπάλληλος 
Νομικής Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών».

ΟΜΙΛΟΣ Αθηναϊκός ζητά άτομα με εμπειρία στο 
telemarketing για τμήμα ενημέρωσης συνδρομητών. 
Πενθήμερη πρωινή εργασία. Τηλ: 210 3630271.

ΓΝΩΣΤΗ μεγάλη εταιρία στον κλάδο πετρελαιο-
ειδών και υπηρεσιών κτηρίων ζητά Υπαλλήλους 
Εξερχομένων Κλήσεων τηλεφωνικού κέντρου, 
για 4ωρη εργασία. Μισθός και bonus. Βιογραφικά 
στο e-mail: sales@thermoil.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για τηλεφωνική 
εξυπηρέτηση πελατών, χρήση Η/Υ (Word, Excel, 
Internet, E-mails) και χρήση ERP (τιμολόγηση, 
καρτέλες πελατών - προμηθευτών, αποθήκη), από 
κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών. E-mail: gbanos@
smart-tech.gr, ώρες επικοινωνίας καταστημάτων.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρες /οι Τηλεφωνήτριες /τες για 
στελέχωση τηλεφωνικού κέντρου με σκοπό την 
προώθηση υαλουρονικού οξέος. Δεκαπενθήμερη 
εκκαθάριση και πληρωμή, αποδοχές εξαιρετικά 
ικανοποιητικές. Κέντρο Θεσσαλονίκης. E-mail: 
hr.hyaluronic@gmail.com, τηλ: 2311 207475.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες - Τηλεφω-
νήτριες για τηλεφωνική προώθηση καλλυντικών 
από το χώρο τους. Βιογραφικά στο e-mail: sales.
kk.office@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στο χώρο των 
συμπληρωμάτων διατροφής ζητά άτομα για ημια-
πασχόληση στην τηλεφωνική προώθηση προϊόντων 
στην Ξάνθη. Προσφέρονται: μισθός, ασφάλιση και 
bonus. Σχετική προϋπηρεσία επιθυμητή. Βιογραφικά 
στo e-mail: healthylpc@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 12 άτομα για εργασία σε τηλεφωνικές 
πωλήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Μισθός 
σταθερός, δίπλα σε ΗΣΑΠ. Τηλ: 6936 882372.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟ κατάστημα στην Ανατολική Θεσ-
σαλονίκη ζητείται άτομο για θέση Γραμματέως 
- Τηλεφωνήτριας πλήρους απογευματινής απα-
σχόλησης. Απαραίτητα: προϋπηρεσία και γνώ-
ση Αγγλικών Defacto. Bιογραφικά στο e-mail: 
hr.detect@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ 2 ζητούνται με δυνατότητα 3 ημερήσιων 
ταξιδιών εκτός Αττικής την εβδομάδα, με μετα-
φορικό μέσο για την ενημέρωση δραστηριοτήτων 
συλλόγου. Τηλ: 210 5248002.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από εταιρία παραγωγής εκπαιδευ-
τικών ταινιών για τηλεφωνική προώθηση σε σχο-
λεία. Επιθυμητά προσόντα: άνεση επικοινωνίας, 
ομαδικότητα, πρωινή εργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: ekpaideysi@gmail.com, τηλ: 210 3413890.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για πωλήσεις μέσω τηλεφώνου 
στη Δυτική Θεσσαλονίκη, 6 ωρο, 5 ήμερη εργασία 
μισθός, bonus και ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: 
worldphones20@gmail.com, διεύθυνση Καραολή 
και Δημητρίου 20.

Προωθητές-Merchandisers- 
Πωλήσεις Ex-Van
ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ Συνεργάτη Επικοινωνίας. Η θέση 
είναι πλήρους απασχόλησης και αφορά αναπλήρωση 
συνεργάτη σε άδεια μητρότητας. Πληροφορίες 
και αιτήσεις ως 31/12/2015. Βιογραφικά στο 
e-mail: v.markolefa@wwf.gr, τηλ: 210 3314893.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Promoters για προώθηση προϊόντων 
και παρουσία σε events. Βιογραφικά στο e-mail: 
promoters.gr1@gmail.com.

ΝΕΑ εταιρία προωθήσεως ζητά νέους-ες ως 
Promoters. Πρώτη συνέντευξη μέσω skype. Βιο-
γραφικά με φωτογραφία στο e-mail: promoters.
gr1@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής από εταιρία κινητής 
τηλεφωνίας για κινητή και σταθερή. Πολύ καλά 
ποσοστά, επιθυμητή προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: attiagaidartzis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για Promotion εκτός καταστήματος 
από αρωματοπωλείο στη Γλυφάδα - Πειραιάς. 
Τηλ: 6946 597199.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για Promotion εκτός καταστήματος 
από αρωματοπωλείο στη Γλυφάδα - Πειραιάς. 
Τηλ: 6946 597199.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής Χονδρικής Β2Β 
για Θεσσαλονίκη και Επαρχία, με εμπειρία στην 
προώθηση ηλεκτρονικών ειδών και μικροσυσκευών. 
Απαραίτητη γνώση Η/Υ. Προσφέρονται: μισθός, 
bonus, αυτοκίνητο, κινητό. Βιογραφικά στο e-mail: 
infosound2014@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής Χονδρικής Β2Β 
για Αθήνα και Επαρχία, με εμπειρία στην προώ-
θηση ηλεκτρονικών ειδών και μικροσυσκευών. 
Απαραίτητη γνώση Η/Υ. Προσφέρονται: μισθός, 
bonus, αυτοκίνητο, κινητό. Βιογραφικά στο e-mail: 
infosound2014@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής Χονδρικής για 
Αθήνα και Επαρχία με εμπειρία στην προώθη-
ση ηλεκτρονικών ειδών και μικροσυσκευών. 
Απαραίτητη γνώση Η/Υ. Προσφέρονται: μισθός, 
bonus, αυτοκίνητο, κινητό. Bιογραφικά στο 
e-mail: info2013s@gmail.com.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής Χονδρικής για 
Θεσσαλονίκη και Επαρχία με εμπειρία στην προ-
ώθηση ηλεκτρονικών ειδών και μικροσυσκευών. 
Απαραίτητη γνώση Η/Υ. Προσφέρονται: μισθός, 
bonus, αυτοκίνητο, κινητό. Βιογραφικά στο e-mail: 
info2013s@gmail.com.

Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία Kick αναζητά εμφανίσιμες 
νέες Promoters με διαθεσιμότητα για καθημερινή 
full time απασχόληση σε προωθητικές ενέργειες 
της Nespresso. Παρέχονται: ικανοποιητικός μισθός 
και ασφάλιση. Τηλ: 210 2852911 -13.

ΠΩΛΗΤΗΣ - Προωθητής Προϊόντων ζητείται από 
εταιρία στη ΒΙΠΕ Λάρισας, με αντικείμενο την επε-
ξεργασία και τυποποίηση κρέατος για εργασία στην 
Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: e.mpalamoti@
gmail.com, τηλ: 6978 338943.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για δειγματισμό αρωμάτων και 
προϊόντα. Υψηλές αποδοχές, μόνιμη συνεργασία. 
Τηλ: 6987 112453.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Πωλητές στο χώρο των 
τροφίμων (Horeca & Retail). Να διαθέτουν δικό 
τους πελατολόγιο, να έχουν δικό τους αυτοκίνητο 
και θα λαμβάνουν χλμ και βενζίνης αποζημίωση. 
Βιογραφικά στο e-mail: yannis@agrobalkan.mark.

Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία Guarantee ζητά για 
την πόλη των Αθηνών Πωλητές /τριες Λαχείων 
και Σκράτς. Εργασία πενθήμερη και τετράωρη. 
Βιογραφικά στο e-mail: nbardakou@guarantee.
gr, τηλ: 210 9351024 054.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές για προώθηση ηλεκτρο-
νικών υπηρεσιών και μηχανογράφησης. Πολύ 
καλή αμοιβή. Απαιτούνται: βασικές γνώσεις 
Πληροφορικής. Βιογραφικά στο e-mail: info@
yourchoice.gr, τηλ: 210 7792995, ώρες επικοι-
νωνίας: 10:00-14:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άεργοι από εταιρία θεραπευτικών 
προϊόντων διατροφής για την σύσταση τους σε 
ιδιώτες. Ανεξάρτητη επ΄ αορίστου συνεργασία, 
πληρωμές, bonus, εξέλιξη. Bιογραφικά στο e-mail: 
healthdxn2u@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αντιπρόσωποι για να αναλάβουν την 
πώληση - προώθηση χονδρικής και λιανικής καφέ 
σε ιδιώτες. Ενδιαφερόμενοι εκτός Θεσσαλονίκης, 
οπωσδήποτε πλατφόρμα skype για επικοινωνία. 
Βιογραφικά στο e-mail: sakisgj@gmail.com, κος 
Γιουβανούδης Θανασης.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Mr Grill - Barbeque που εδρεύει στον 
Πειραιά αναζητά νέα για ημιαπασχόληση με καλή 
γνώση Γερμανικών για την προώθηση των προϊ-
όντων στη Γερμανική αγορά. Τηλ: 216 7002700, 
ώρες επικοινωνίας: 9:00-15:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα Πτυχιούχοι ΙΕΚ, ΤΕΙ για νέο 
προϊόν. Βασική αμοιβή συν bonus. Τηλ: 210 9011255.

ΕΤΑΙΡΙΑ αναζητά Συνεργάτες που θέλουν να δη-
μιουργήσουν τη δική τους εργασία από το σπίτι, 
με προϊόντα καθημερινής χρήσης που προάγουν 
την υγεία. E-mail: info.fdiatrofh@gmail.com, τηλ: 
6985 126982, ώρες επικοινωνίας: 09:00-21:00.

H S&S (RECOR) παράγει μπαταρίες οχημάτων και 
ενδιαφέρεται να προσλάβει Υπεύθυνο Πωλητή 
Ex-Van με έδρα την Κομοτηνή. Εμπειρία και δί-
πλωμα οδήγησης απαραίτητα. Παρέχονται: μισθός, 
ασφάλεια, bonus. E-mail: chris@recorbatteries.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα εμφανίσιμες νέες για την 
προώθηση πωλήσεων προϊόντων μεγάλης 
καπνοβιομηχανίας - τσιγάρων για την πόλη της 
Κοζάνης. Τηλ: 2310 513000.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ εταιρία με ταχεία ανάπτυξη στο 
χώρο του φαρμακείου ζητά νέες Promoters στα 
φαρμακεία της Ατικής. Μισθός και bonus. Bιο-
γραφικά στο e-mail: irini@collazen.eu.

ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων νεανικών ενδυμάτων 
ζητεί νέα για τη θέση της Visual Merchandiser, 
ολική ή μερική αποσχόληση για την Ερμού. Bιο-
γραφικά στο e-mail: maria@tectus.gr.

ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων νεανικών ενδυμάτων 
ζητεί νέα για τη θέση της Visual Merchandiser για 
την Ερμού. Bιογραφικά στο e-mail: owtwoathens@
gmail.com, τηλ: 210 3210722, ώρες επικοινωνίας: 
11:00-21:00.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ εταιρία με αντικείμενο την οικονομία 
στην κατανάλωση βενζίνης και πετρελαίου, ζητεί 
Συνεργάτες ή Αντιπροσώπους στην Ελλάδα. Τηλ: 
6994 807710, ώρες επικοινωνίας: 18:00-21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δραστήρια άτομα να ασχοληθούν στο 
χώρο της διατροφής και της κοσμετολογίας για 
μερική ή πλήρης απασχόληση. Προσόντα: εργα-
τικότητα, χαμόγελο, όνειρα. Τηλ: 6983 308807.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία πετρελαιοειδών και συσ-
σωρευτών ζητεί Εξωτερικό Πωλητή με προϋπη-
ρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: info@e-motus.
gr, κωδ: W485A.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στις πωλήσεις ζητά 
Εξωτερικούς Πωλητές /τριες. Παρέχονται: πολύ 
καλές αμοιβές και άριστο περιβάλλον εργασίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: ldaggelia@gmail.com, 
τηλ: 2310 491500.

ΠΩΛΗΤΗΣ Περιοδεύων ζητείται από εταιρία 
οπτικών ειδών με προϋπηρεσία 3 ετών, δίπλω-
μα οδήγησης, για περιοχές Αθήνας και Επαρχίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: optikabio@gmailcom, 
τηλ: 6944 452727.

ΕΤΑΙΡΙΑ επίσημος Συνεργάτης εταιρίας τηλε-
πικοινωνιών ζητά άτομα με εμπειρία ως Εξω-
τερικούς Πωλητές ενημέρωσης προγραμμάτων 
κινητής-σταθερής τηλεφωνίας. Υψηλά ποσοστά, 
αμοιβή, bonus. Πλησίον ΗΣΑΠ Άνω Πατησίων. 
Τηλ: 211 4115060, 6936 000207.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ζητά πεπειραμένες Πωλήτριες 
Bιβλίου. Ωράριο: πρωινό απογευματινό, μισθός, 
συν bonus για εξωτερική και εσωτερική εργασία. 
Τηλ: 210 3833002, 210 3832313.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για εταιρία φυτικών 
καλλυντικών με κέρδος έωs 60%, με προοπτική 
απόκτησης εταιρικού αυτοκινήτου και δωρεάν 
τηλέφωνο. Τηλ: 6948 002212.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες - Επιχειρηματίες υγείας 
και ευεξίας με όνειρα και όρεξη για δουλειά. 
Συνέντευξη κατόπιν ραντεβού. Βιογραφικά στο 
e-mail: gkoletta@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εταιρία σε δύο διαφορετικές 
απασχολήσεις στην περιοχή τους: παρουσίαση 
καλλυντικών σε προκαθορισμένα ραντεβού από 
την εταιρία, διαφήμιση επαγγελματιών. Απαραίτητο 
αυτοκίνητο, πολλά κέρδη. Τηλ: 2310 546410, 
69970 22113.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ με ανάλογη προϋπηρεσία ζητείται 
από κέντρο αδυνατίσματος στη Νέα Ιωνία. Τηλ: 
210 2718980, ώρες επικοινωνίας: 10:00-20:00 
εκτός Σαββατοκύριακο.

ΕΤΑΙΡΙΑ εξοπλισμών χώρου εστίασης ζητά 
άτομο ως Εξωτερικό Πωλητή για Αθήνα. Τηλ: 
210 3218588, 210 5712485.

ΠΩΛΗΤΗΣ /τρια ζητείται από εταιρία επεξερ-
γασίας και συσκευασίας ξηρών καρπών για 
χώρους εστίασης, καφέ, τροφίμων. Βιογρα-
φικά στο e-mail: giannos@giannos.gr, τηλ: 
210 9889790.

Στελέχη Λιανικής Πώλησης- 
Εμποροϋπάλληλοι
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κρεοπώλης με πτυχίο για εργασία 
στο Αιγίνιο. Τηλ: 6973 832562, κος Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Βιβλιοπωλείου στο Χρι-
στουγεννιάτικο Χωριό στον Κοπανό Νάουσας. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr5@nakasgroup.gr, 
κωδ: BR006.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια από το αρτοζαχαροπλαστείο 
CANDYS. Απαραίτητη η γνώση της παραγωγής 
καφέ. Παράδοση βιογραφικών, Δευτερα-Παρα-
σκευη από 21:00-22:00 στο κατάστημα Γεωργίου 
Παπανδρέου 23. Τηλ: 2310 852698.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Καταστήματος για κατάστημα 
αναλώσιμα εκτυπωτών με γνώσεις και εμπειρία 
σε τιμολόγηση και στην αγορά εκτυπωτών και 
αναλωσίμων. Περιοχή Καλλιθέα. Βιογραφικά 
στο e-mail: staff@tonerhellas.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια ως Υπεύθυνος Κατα-
στήματος. Απαραίτητες προϋποθέσεις να είναι 
επικοινωνιακός/η με προϋπηρεσία στο κλάδο 
των βιολογικών προϊόντων. Βιογραφικά στο 
e-mail: vdia32@gmail.com.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ Ζαχαροπλαστείου έμπειρη, με γνώσεις 
Αγγλικών ζητείται. Περιοχή Πειραιάς. Τηλ: 210 
4518528, ώρες επικοινωνίας: 10:00-12:00.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται για κατάστημα στη Γλυφάδα, 
για πρωινή εργασία part time. Τηλ: 6946 597199.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για ξεκοκάλισμα - Πωλητής από 
κρεωπολείο στον Άλιμο. Τηλ: 6936 981803.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Πωλήτρια για κατάστημα νυ-
φικών στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Τηλ: 
2310 737745, ώρες επικοινωνίας: 9:00-14:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος ως Εσωτερικός Πωλητής για 
κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στη Θεσσαλο-
νίκη, με προϋπηρεσία και άριστη γνώση Η/Υ 
για ημιαπασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
infosound2014@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια από γνωστή αλυσίδα γυ-
ναικείων ενδυμάτων στο εμπορικό κέντρο Metro 
Mall για full time. Τηλ: 210 9712675.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για εποχική ημιαπασχόληση Ταμίας 
σε κατάστημα λιανικής. Απαραίτητη αντίστοι-
χη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: cv@
celestino.gr.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από φούρνο στα Σπάτα. Τηλ: 
210 6630632, 6936 166400.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ζητά νέα για ταμείο - παραγγελειο-
ληψία με γνώσεις Η/Υ. Απαραίτητη προϋπηρεσία, 
μόνιμη απασχόληση. Περιοχή Χολαργός. Τηλ: 
210 6543065.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ με προϋπηρεσία σε κατάστημα 
ηλεκτρικών εργαλείων, χρωμάτων και σιδη-
ρικών ζητείται. Τηλ: 210 6082750.

ΠΩΛΗΤΗΣ /ΤΡΙΑ ζητείται από delicatessen για 
το τμήμα κρεοπωλείου, με προϋπηρεσία κατά 
προτίμηση κάτοικος Βορείων Προαστίων. Βι-
ογραφικά στο e-mail: finance@antoniasprive.
gr, fax: 210 8018924.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής κρητικών παραδοσιακών 
προϊόντων αναζητά Πωλήτρια για το υποκατά-

στημα Αθηνών. Μισθός συν ποσοστά. Τηλ: 69927 
30144, κος Χρήστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος με προϋπηρεσία και γνώ-
σεις Αγγλικών για τουριστικό κατάστημα στην 
περιοχή των Ματάλων για τη θερινή σεζόν του 
2016. Τηλ: 6987 852059.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ταμίες για πλήρη απασχόληση από 
γνωστή αλυσίδα εστίασης. Βιογραφικά στο e-mail: 
ba415@gfstores.gr, τηλ: 210 9423340.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για εργασία σε μανάβικο. 
Καλό θα ήταν να έχει προϋπηρεσία και δίπλωμα 
Γ́  κατηγορίας. Τηλ: 6972 394151.

ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων νεανικών ενδυμάτων 
ζητεί Πωλήτριες για την Ερμού. Βιογραφικά στο 
e-mail: maria@tectus.gr.

ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων νεανικών ενδυμάτων ζητεί 
Πωλήτριες για την Ερμού. Βιογραφικά στο e-mail: 
owtwoathens@gmail.com, τηλ: 210 3210722.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α Υπάλληλος Καφεκοπτείου για 
πώληση και παρασκευή ροφημάτων με προσεγ-
μένη εμφάνιση, ευγενικός /ή, επικοινωνιακός /ή. 
Θα προτιμηθούν κάτοικοι κοντινών περιοχών. 
Παρέχονται: ασφάλιση και βασικός μισθός. Tηλ: 
6979 441525.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ με γνώσεις Η/Υ ζητείται από κα-
τάστημα με υδραυλικά στα Άνω Πατήσια. Τηλ: 
210 2111883.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργατική με όρεξη για δουλειά για 
κρεοπωλείο στο Κερατσίνι. Απαραίτητη προϋ-
πηρεσία, ημιαπασχόληση. Τηλ: 6973 885854.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ έμπειρη ζητείται από φούρνο στη 
Νέα Σμύρνη. Τηλ: 6988 029002.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ έμπειρη, Υπεύθυνη Καταστήματος 
ρούχων στο Χαλάνδρι ζητείται. Τηλ: 6938 738163.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ έμπειρη ζητείται για μόνιμη εργασία 
από ζαχαροπλαστείο στα Νότια Προάστια. Τηλ: 
6977 299373, ώρες επικοινωνίας: 14:00-17:00.

ΕΚΘΕΣΗ παραδοσιακών επίπλων στον Άγιο Δη-
μήτριο ζητά Πωλήτρια με γνώσεις Η/Υ, πρόγραμμα 
Ορίζοντες. Τηλ: 210 9750280, ώρες επικοινωνίας, 
ωράριο καταστημάτων.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής από ηλεκτροχώρο στη Δράμα 
νέος φιλόδοξος και κοινωνικός. Προσφέρονται: 
καταξίωση στις πωλήσεις και προοπτικές εξέλιξης 
σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο δίκτυο κατα-
στημάτων. Bιογραφικά στο e-mail: ebiosend@
outlook.com, και στο κατάστημα επί Φιλίππου.

Στελέχη Πωλήσεων B2B-
Μηχανικοί Πωλήσεων
Η POWERSALES ζητάει για άμεση πρόσληψη 
Πωλητή κατά προτίμηση Τεχνικό Ηλεκτρολό-
γο-Ηλεκτρονικό, απόφοιτο με προϋπηρεσία σε 
πωλήσεις βιομηχανικών υλικών (συτστήματα 
UPS). Γνώσεις Η/Υ και Αγγλικών απαραίτητα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@powersales.gr, 
fax: 210 2848676.

Η ARCTIUM - Wellnessnow η οποία είναι εταιρία 
παροχής υπηρεσιών στο χώρο υγείας, ευεξίας, 
διατροφής, αναζητά άτομα για τη δυναμική ανά-
πτυξη του δικτύου πωλήσεων. Τηλ: 6932 309100, 
6986 219045. Προμηθειακή σχέση συνεργασίας.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 Πωλητές με εμπειρία και όρεξη 
με ηγετικές και οργανωτικές ικανότητες, για 
συνεργασία με κολλοσό εμπορική εταιρία για 
αυξανόμενο μηνιαίο εισόδημα. Μερική ή πλήρη 
απασχόληση. Λεπτομέρειες κατόπιν ραντεβού. 
Τηλ: 6944 209831.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής B2B με γνώσεις και προϋ-
πηρεσία στην αγορά αναλώσιμων εκτυπωτών 
από μεγάλη εταιρία του κλάδου. Βιογραφικά στο 
e-mail: staff@tonerehellas.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ μας ζητεί άτομα για ανάπτυξη του 
πελατολογίου της. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να 
διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης. Τα προϊόντα που 
διαθέτουμε προς πώληση είναι: φιάλες υγραερίου-
λιπαντικά αυτοκινήτων-είδη mini marketE-mail: 
gpoilhellas1@gmail.com.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ παραγωγής δομικών υλικών 
αναζητά Σύμβουλο Πωλήσεων με έδρα Αθήνα. 
Προϋπηρεσία στο κλάδο των δομικών υλικών. 
Δυνατότητα ταξιδίων μια εβδομάδα/μήνα. Κά-
τοχος διπλώματος οδήγησης. Παροχές: μισθός-
bonus επίτευξης αποτελεσμάτων-επαγγελματική 
εξέλιξη-αυτοκίνητο-κινητό τηλέφωνο. E-mail: 
calcit@gmail.com.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ασφαλιστική εταιρία ζητούνται 
Στελέχη Πωλήσεων, με σκοπό την επάνδρω-
ση γραφείου στα Νότια Προάστια. Εξαιρετική 
προοπτική καριέρας, άκρως ικανοποιητικά 
εισοδήματα, σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. 
Τηλ. 6933 167449.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Συνεργάτης από εταιρία 
επίπλων για την προώθηση των προϊόντων της. 
Αποδοχές ικανοποιητικές. Τηλ: 6977 995844.

ΑΤΟΜΟ με εμπειρία και μεγάλη εξειδίκευση στις 
εισαγωγές, πολύ καλή γνώση Aγγλικών, Η/Υ, 
γνώση προγραμμάτων Office και ERP ζητείται 
από εταιρία εισαγωγών προϊόντων. Bιογραφικά 

στο e-mail: gthanopoulos1@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για έκθεση επίπλων, για 4ωρη 
πρωινή απασχόληση. Περιοχή Νίκαια. Τηλ: 210 
4915049.

Η FBOS ΜΕΓΑΛΗ εταιρία βιολογικών προϊόντων 
αναζητά άτομα δυναμικά, επικοινωνιακά και με 
γνώσεις Η/Υ για Ανεξάρτητους Συνεργάτες. Ωρά-
ριο πλήρες ή μερικό. Βιογραφικά στο e-mail: 
elenibusiness93@yahoo.gr, τηλ: 6987 894049.

ΓΝΩΣΤΗ εταιρία στο χώρο ομορφιάς και ευεξίας 
ζητά Συνεργάτες - Πωλητές ανεξαρτήτου ηλικίας. 
Τηλ: 6936 572969.

ΑΠΟ ΑΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ υποδημάτων ζητείται 
Πωλητής για Αττική, Δωδεκάνησα, Κρήτη με 
προϋπηρεσία στις ως άνω περιοχές. Κάτοικος 
Αθηνών, κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινή-
του–μηχανής, γνώση χρήσης Η/Υ, επιθυμητή η 
γνώση ξένης γλώσσας. Ε-mail: izampetaki@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες Προϊόντων Ύπνου για 
εργασία σε γνωστή εταιρία λευκών ειδών - στρω-
μάτων σε Νότια και Δυτικά Ποάστια. Προϋπηρεσία 
θα εκτιμηθεί, πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: grammateia@bedandbath.gr, fax: 
210 5786522.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για Πωλήσεις - Διανομή με 
εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, 
δίπλωμα μηχανής και αυτοκινήτου με δικό του 
scooter από εταιρία καφέ. Μισθός και ποσοστά. 
Τηλ: 6976 863515, κος Γιάννης.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ Online κρατήσεων ξενοδοχείων 
ζητείται Στέλεχος Sales and Contracting με έδρα 
την Αθήνα. Απαραίτητη προϋπηρεσία στη συγκε-
κριμένη θέση, Αγγλική γλώσσα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@peopletravel.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά 4 άτομα για το τμήμα 
πωλήσεων, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 
(νόμος Κατσέλη). Παρέχονται: σταθερός μισθός, 
ασφάλιση, πλησίον μετρό Αμπελοκήπων (εύκολη 
πρόσβαση) Τηλ: 215 5402236, 210 6456304.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία διανομών με έδρα τις Αχαρνές 
ζητά Στελέχη Πωλήσεων. Τηλ: 6970 008154.

ΠΩΛΗΤΕΣ - Συνεργάτες ζητούνται πανελλα-
δικά για την προώθηση μεγάλης ηλεκτρονικής 
διαδικτυακής πλατφόρμας. Απαραίτητα προσό-
ντα: γνώσεις χειρισμού Η/Υ, άμεση δυνατότη-
τα εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: papers@
asteriasinvitations.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ συμβούλων επιχειρήσεων αναζητά 
Αssistant Manager. Απαραίτητα προσόντα: 
προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους σε βιβλία 
Γ' κατηγορίας, άριστη γνώση Αγγλικών, καλή 
γνώση Excel. Βιογραφικά στο e-mail: a.korres@
analog.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Πωλήσεων για εταιρία 
ηλετρολογικού υλικού, με προϋπηρεσία 3 έτη 
και πλέον απόφοιτος ΤΕΙ ηλεκτρολογίας, γνώσεις 
φωτισμού, ηλεκτρονικών και αυτοματισμών. Πε-
ριοχή Αιγάλεω. Βιογραφικά στο e-mail: skrekis@
gmail.com.

ΠΩΛΗΤΗΣ με προϋπηρεσία στο χώρο συστημάτων 
ασφαλείας ή χονδρικής πώλησης συναφών ειδών 
ζητείται από εταιρία με έδρα το Νέο Ηράκλειο 
Αττικής. Τηλ: 210 2813515, 6977 272778.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σύμβουλος Πωλήσεων με πιστοποίηση 
επιπέδου Α΄ για συνεργασία-γραφείο τραπε-
ζικού ομίλου. Εξαιρετικές συνθήκες εργασίας, 
30 έτη εμπειρίας, ιδανικό σύστημα αμοιβών, 
επιπρόσθετες παροχές-bonus. Eιδικές δυνα-
τότητες συνεργασίας-υποστήριξης σε ομάδες 
συμβούλων. E-mail: anaptigma@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια για προϊόντα Πλη-
ροφορικής και τηλεπικοινωνιών με επιθυμητή 
προηγούμενη εμπειρία και γνώση του χώρου. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@epexergasia.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής εκτυπώσεων ζητά Υπεύθυνο 
/η για την εξυπηρέτηση των πελατών της. Απα-
ραίτητα: προηγούμενη ανάλογη προϋπηρεσία και 
καλή γνώση γραφιστικής και γραφικών τεχνών. 
Πρωινό ωράριο. Τηλ: 210 2775714.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ (5) άτομα για κάλυψη οργανωτικών 
τμημάτων. Ελεύθερο ωράριο, στο χώρο τους, όχι 
ντίλερ-πλασιέ, ανεξάρτητη συνεργασία, ήμιαπα-
σχόληση, δυνατότητα καριέρας. Βιογραφικά στο 
e-mail: amesaatoma@gmail.com, τηλ: Πανελ-
λαδικά: 210 8012135, 6993 249856.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ μίσθωσης οχημάτων ζητείται 
Στέλεχος για την πλήρωση θέσης Υπεύθυνου 
Οργάνωσης και Διαχείρισης Στόλου. Προϋπη-
ρεσία σε εταιρίες πώλησης, μίσθωσης ή και 
διαχείρισης οχημάτων θεωρείται απαραίτητη. 
E-mail: hr@auto365.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Personal Assistant. Προσόντα: 1 έτος 
προϋπηρεσία, άριστη γνώση Αγγλικής, πολύ καλή 
γνώση Γαλλικής, γνώσεις Η/Υ από εταιρία κα-
τασκευής και εμπορίου ξύλινων κατασκευών. 
Τηλ: 210 2314962.

ΑΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Πωλητή /τρια με προϋπηρε-
σία σε πωλήσεις, δίπλωμα οδήγησης, γνώση 
Αγγλικής γλώσσας και MS Office, ευελιξία, 
επικοινωνιακές ικανότητες, ικανότητα σωστής 
έκφρασης σε γραπτό και προφορικό λόγο, έντο-

νη προσωπικότητα. E-mail: cs@euromat.gr.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ εσωτερικών και διεθνών μεταφο-
ρών ζητείται Εμπορικός Διευθυντής Πωλήσεων, 
τιμολόγησης, εσωτερικής μεταφοράς. Bιογρα-
φικά στο e-mail: transportation95@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά άτομο για τη θέση του Πωλητή 
στην Αττική για προώθηση προϊόντων και υπη-
ρεσιών. Προσόντα: ευχέρεια λόγου και άνεση 
στην επικοινωνία, ειδικότητα Μηχανικού δεκτή, 
εμπειρία σε πωλήσεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
tzovaras.sales2@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα σοβαρά από εμπορική εταιρία 
για την εξυπηρέτηση καταναλωτών. Πλήρης ή 
μερική απασχόληση. Τηλ: 6944 658178.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία κατασκευής παιδικών χα-
ρών Πωλητής /τρια - Υπεύθυνος Πωλήσεων με 
εμπειρία. Θα προτιμηθούν οι έχοντες τεχνικές 
γνώσεις. Προσόντα πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ Αγγλικά Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: manager@ermisltd.com.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ εταιρία ζητά 6 άτομα για τον 
κλάδο πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
ferderikomyk2013@gmail.com.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ που εδρεύει στο Νομό Κορνθίας 
ζητεί Εξωτερικό Πωλητή για να στελεχώσει το 
ανθρώπινο δυναμικό της.Προσφέρονται: αμοιβή 
επί των πωλήσεων, προοπτική εξέλιξης, άριστο 
περιβάλλον εργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
sales.korinthos@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής με γνώσεις Η/Υ, πώληση, 
Αγγλικά και internet social media για εργασία 
σε ανώνυμη εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: 
dreamc@otenet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Real Estate & Accommodation με έδρα 
στο Παλαιό Φάληρο και γραφεία στην Αθήνα - 
Μύκονο, ζητεί Operation και Sales Manager. Η θέση 
εργασίας είναι πλήρους απασχόλησης. Βιογραφικά 
στο e-mail: concierge@divineproperty.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ νεοσύστατη Αμερικάνικη που δραστηρι-
οποιείται στον τομέα της ένωσης της Ελληνικής 
αγοράς-άνοιγμα προς διεθνείς αγορές, ζητεί άτομο 
δραστήριο, επικοινωνιακό, με επιχειρηματικό 
μυαλό-δυνατότητα οργάνωσης για σοβαρή 
επαγγελματική πρόταση. Τηλ: 6984 243013, 
211 1846494.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές από εκδοτική εταιρία 
στη Μεταμόρφωση. Βασικός μισθός και bonus 
από την πρώτη ημέρα. Βιογραφικά στο e-mail: 
personnelstr@gmail.com, κωδ: pol.

ΜΕΣΙΤΙΚΗ εταιρία στο κέντρο της Κηφισιάς σε 
άριστο εργασιακό περιβάλλον, ζητεί Στελέχη 
Πωλήσεων. Βασικές προϋποθέσεις: απαραί-
τητη εμπειρία σε μεσιτικό γραφείο, κάτοχοι 
μεταφορικού μέσου. Παρέχονται: ποσοστά, 
προοπτικές εξέλιξης. E-mail: info@makben.
gr, τηλ: 210 8015270.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη Πωλήσεων ευπαρουσίαστη 
με πείρα και προυπηρεσία στην ανάπτυξη και 
οργάνωση εκδηλώσεων σε πολυτελές εστια-
τόριο. Βιογραφικά στο e-mail: 6975 680618 κα 
Τσικώνη Αγγελική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ τουριστική εταιρία αναζητά 
Πωλητή έμπειρο με απαραίτητη διετή προϋπη-
ρεσία στον κλάδο των τουριστικών και ξενοδο-
χειακών επιχειρήσεων για πλήρη απασχόληση. 
Απαραίτητα πολύ καλή γνώση Αγγλικών, χρήση 
Η/Υ και προϊόντων-υπηρεσιών internet. E-mail: 
info@net360.gr.

ΠΩΛΗΤΕΣ χονδρικής ζητούνται για διαχείριση, 
ανάπτυξη πελατολογίου με προϋπηρεσία στις 
ηλεκτρικές μικροσυσκευές Η/Υ, επιθυμητή γνώση 
Αγγλικών. Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο 
αποδοχών. Βιογραφικά στο e-mail: zdinamiko@
zazopoulossa.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής με μεγάλη εμπει-
ρία σε χρωματοπωλεία για Β2Β πωλήσεις σε 
Θεσσαλία - Ήπειρο. Απαιτήσεις: διαμονή: Λάρισα 
Τρίκαλα ή Καρδίτσα, 5ετή εμπειρία, διαπραγ-
ματευτική ικανότητα. Δίνονται: μισθός, bonus, 
κινητό, αυτοκίνητο. E-mail: cv.path.hr@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες-Πωλητές για τη Νέα 
Σμύρνη, οργανωτικοί, φιλόδοξοι, επαγγελματίες 
με προηγούμενη εμπειρία επιθυμητή. Προσφέ-
ρονται: υψηλές προμήθειες, διαρκής υψηλού 
επιπέδου εκπαίδευση, μοναδικό περιβάλλον 
εργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: neasmyrni@
aspis-realestate.gr, fax: 210 9402148.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για την περιοχή Ιλίσια Συνεργάτες 
Πωλήσεων οργανωτικοί, φιλόδοξοι, επαγγελματίες 
με προηγούμενη εμπειρία επιθυμητή. Προσφέ-
ρονται: υψηλές προμήθειες, διαρκής υψηλού 
επιπέδου εκπαίδευση, μοναδικό περιβάλλον 
εργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: zografou@
aspis-realestate.gr, fax: 210 7777944.

ΓΝΩΣΤΗ εταιρία παραγωγής και εμπορίας απορ-
ρυπαντικών Biocoral Hellas με έδρα τη Θεσσα-
λονίκη ζητά άμεσα Aνεξάρτητους Συνεργάτες επί 
προμήθεια για ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων. 
Παρέχονται: υψηλά ποσοστά. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@biocoral.gr.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ εταιρία ζητεί Στελέχη στα πλαίσια 
επέκτασής της στην Ελληνική αγορά. Υψηλές 
αποδοχές, καριέρα. Τηλ: 211 9966302.



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

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 201532

Ιατρικοί Επισκέπτες- 
Πωλητές Υγείας
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες και Ιατρικοί Επισκέπτες για 
προώθηση προϊόντων υγείας. Άμεση συνεργασία, 
άριστες αποδοχές, ευέλικτο ωράριο. Τηλ: 6951 
098111, κα Χαραλαμπίδου Δέσποινα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Εξωτερική Συνεργάτης πλήρους 
απασχόλησης με επαγγελματική εμφάνιση και 
συμπεριφορά, ευχέρεια λόγου, άνεση στις δη-
μόσιες σχέσεις για πωλήσεις ιατρικών βοηθη-
μάτων. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
hearathens@outlook.com, κωδ: 2016-SAL/10.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, εμφανίσιμη ως Ιατρικός Επισκέπτης 
με εμπειρία και προϋπηρεσία στην ογκολογία. 
Τηλ: 210 9650833.

ΕΤΑΙΡΙΑ στον ιατρικό χώρο ζητεί Υπάλληλο για 
Υποστήριξη Πωλήσεων (μεταφορά και παράδοση 
υλικών και εργαλείων) με επιθυμητή εμπειρία στο 
συγκεκριμένο κλάδο, πτυχίο και γνώσεις Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@orthosurgical.gr, 
fax: 210 7216717.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οπτικός για την αλυσίδα οπτικών κα-
ταστημάτων Optikon Xpress στη Θεσσαλονίκη. 
Βιογραφικά στο e-mail: optoimage@gmail.com, 
τηλ: 6972 916444.

Η ANATS AE εταιρία ιατροτεχνολογικών προϊό-
ντων ζητά Πωλητές Φαρμακείου με προϋπηρεσία. 
Δυνατότητα μετακίνησης, γνώση Η/Υ, Αγγλικών, 
μισθός και ποσοστά επί πωλήσεων. Βιογραφι-
κά στο e-mail: hr@anats.gr, fax: 210 7625077, 
κωδ: A153.

ΕΤΑΙΡΙΑ στον κλάδο του οδοντιατρικού εξοπλισμού 
αναζητά Ιατρικό Επισκέπτη για την περιοχή της 
Θεσσαλονίκης. Απαραίτητα προσόντα: επικοινωνι-
ακές, διαπραγματευτικές-οργανωτικές ικανότητες-
ομαδικό πνεύμα. Παρέχονται: εκπαίδευση, ευέλικτο 
ωράριο εργασίας, bonus βάσει αποτελεσμάτων. 
Ε-mail: info@dentomedica.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, εμφανίσιμη Ιατρικός Επισκέπτης 
με εμπειρία και προϋπηρεσία στην ογκολογία. 
Βιογραφικά στο e-mail: hermedsupp@gmail.
com, τηλ: 210 9650833.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ /ΤΡΙΑ με διευθυντική προϋπηρεσία 
ζητείται από δεματολογικό ιατρείο. Βιογραφικά 
στο e-mail: w.iatriko@gmail.com.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ Επισκέπτης ζητείται, περιοχή Ακρόπολη. 
Βιογραφικά στο e-mail: dimostenisflp@gmail.
com, τηλ: 211 4104034, ώρες επικοινωνίας: 
10:00-22:00.

ΑΠΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ κέντρο στο Περιστέρι ζητείται 
Εξωτερικός Αιμολήπτης για μερική (πρωινή) απα-
σχόληση. Προϋπηρεσία στο αντικείμενο, κάτοχος 
δικύκλου. Βιογραφικά στο e-mail: hr@magnitiki.
gr, τηλ: 210 6796141, κωδ ΕΑΠ15.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πτυχιούχοι ΑΕΙ (Βιολογίας-Χημεί-
ας) και ΤΕΙ Ιατρικοί Επισκέπτες-Επιστημονικοί 
Συνεργάτες βιοϊατρικής τεχνολογίας για τμήμα 
προώθησης εφαρμογών διαγνωστικών αντιδρα-
στηρίων μοριακής ανάλυσης-κυτταρομετρίας ροής. 
Απαιτείται άριστη γνώση Αγγλικών-προϋπηρεσία-
μεταπτυχιακές σπουδές θα συνεκτιμηθούν. E-mail: 
pzafiropoulossa@gmail.com, κωδ: S/R&D:146.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές Υγείας (Φαρμακευτικοί, 
Ιατρικοί) με εμπειρία στο χώρο, για ανεξάρτητη 
συνεργασία μερικής η πλήρους απασχόλησης. 
Παρέχονται: αμοιβή με υψηλά ποσοστά και 
bonus επί στόχων. Bιογραφικά στο e-mail: info@
thespotcommunication.com.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ εταιρία με ταχεία ανάπτυξη στο 
χώρο του φαρμάκου ζητά άμεσα Φαρμακευτικούς 
Επισκέπτες για την περιοχή του Πειραιά με 5ετή 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: irini@
collazen.eu.

ΙΑΤΡΟΣ ζητά Συνεργάτες νέους /ες που να έχουν 
ή όχι σχέση με τον ιατρικό τομέα. Επαγγελματική 
ευκαιρία, περιοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ: 6977 308721.

Ιατροί-Νοσηλευτές-Διασώστες 
-Υγεία-Φαρμακευτική
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Ιατρείου από ιατρείο Οφθαλμιά-
τρου στους Αμπελοκήπους Αθηνών, με γνώση Η/Υ 
και ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Προϋπηρεσία 
σε οφθαλμιατρείο ή φαρμακείο επιθυμητή. Τηλ: 
6972 434250.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών ζητά Νοσηλευτές /
τριες με ή χωρίς πτυχίο για εργασία σε ξενώνα 
ηλικιωμένων. Προσφέρονται: ασφάλιση και νόμιμος 
μισθός. Τηλ: 210 5777030.

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ αναζητά Νοσηλεύτρια-Βοηθό Καρ-
διολογικού Εργαστηρίου αρχικά για 4ωρη απασχό-
ληση. Επιθυμητά προσόντα: σχετική εργαστηριακή 
εμπειρία, συνταγογράφηση/παραγγελία εξετάσεων 
μέσω ΕΟΠΠΥ, αρχειοθέτηση/έκδοση αποτελεσμάτων, 
ευγένεια, πελατοκεντρική προσέγγιση/συμπεριφορά, 
ευχάριστη/φιλική προσωπικότητα. E-mail με πρό-
σφατη φωτογραφία: dps.kardiologos@gmail.com.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία παροχής υπηρεσιών καθαριότητας 
ζητά νέες για το τμήμα καθαρισμού στις περιοχές 
Παλλήνη, Πικέρμι, Μαρούσι. Άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@cowa.gr, τηλ: 210 
9324806.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρός Γενικής Ιατρικής χωρίς να αποκλεί-
ονται οι υπόλοιπες ειδικότητες για κάλυψη θέσης 
επιστημονικά Υπευθύνου σε εταιρία. Απαραίτητη 
προϋπόθεση ο/η Ιατρός να κατέχει τίτλο ειδικότητας 
τουλάχιστον δυο έτη. Τηλ: 6994 494572.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ /ΤΡΙΕΣ ΤΕΙ, ΔΕ και πρακτικές ζη-
τούνται από μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στη 
Βούλα. Τηλ: 210 8992200, 210 8958710.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φυσικοθεραπεύτριες από τα spa Prive. 
Tηλ: 2310 538176, ώρες επικοινωνίας μετά τις 
12:00 το μεσημέρι.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Care Assistant - Βοηθός Υγείας στην 
Αγγλία χωρίς να απαιτείται ιατρική εκπαίδευση για 
εργασία 12 ώρες την ημέρα α?ό 36 ώρες έως 72 την 
εβδομάδα. Βιογραφικά στο e-mail: psr.borisov12@
gmail.com, τηλ: 306980 455585.

ΙΑΤΡΙΚΗ εταιρία ζητά Ιατρούς Γενικής Ιατρικής, 
Ορθοπεδικούς, Παιδίατρους για στελέχωση πο-
λυιατρείων σε Ρόδο - Κω και άνευ ειδικότητας για 
τη σεζόν Μαρτίου - Νοεμβρίου 2016. Βιογραφικά 
στο e-mail: medlive@otenet.gr, τηλ: 6977 200960.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΕΣ – Κινησιοθεραπεύτριες 
για θεωρητική και πρακτική εξάσκηση στη φυσι-
κοθεραπεία, ηλεκτροθεραπεία, manual therapy, 
ζητούνται από ιατρικό φυσικοθεραπευτήριο πε-
ριοχής Αμπελοκήπων. Τηλ: 210 6469666, ώρες 
επικοινωνίας: απογεύματα 18:00-10:00.

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ κλινική Αριστοτέλειο Θεραπευτήριον 
που εδρέυει στο κέντρο της Αθήνας, στα πλαίσια 
της ανάπτυξής της αναζητεί Νοσηλευτές /τριες. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια. 
Tηλ: 6975 533764.

ΙΑΤΡΙΚΗ εταιρία ζητά Ιατρούς Νοσηλευτές και πα-
ρεμφερή παραϊατρικά επαγγέλματα για στελέχωση 
ομοιοπαθητικών ιατρείων και κέντρων ελέγχου του 
στρες. Προϋπηρεσία δεν απαιτείται. Βιογραφικά με 
έγχρωμη φωτογραφία στο e-mail: therap2012@
gmail.com, τηλ: 2810 243103.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ ζητείται από οίκο ευγηρίας με 
κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ. Τηλ: 210 9624122.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΕΣ και νέες με γνώσεις 
φυσιοθεραπευτικού μασάζ ζητούνται για μασάζ 
κατ́  οίκον για μόνιμη εργασία. Ελεύθερο ωράριο, 
ικανοποιητικές απολαβές. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@massage4you.gr, τηλ: 6987 077716.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αποκλειστική για νυχτερινή φροντίδα σε 
κυρία ασθενή. Τηλ: 6944 905811, κος Παπαγεωργίου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Φαρμακοποιού με 3ετή προϋ-
πηρεσία για εργασία σε φαρμακείο στο Μοσχάτο. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@pharmaxis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρός σε οδοντιατρείο 20ετούς λει-
τουργείας άλλης ειδικότητας για συστέγαση. Τηλ: 
6947 808725.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ κέντρο Δυτικών Προαστίων ζητά 
απόφοιτο ΤΕΙ Ακτινολογίας - Χειριστή Αξονικού 
Μαγνήτη με εμπειρία στο χειρισμό αξονικού και 
μαγνήτη. Βιογραφικά στο e-mail: diagnostiko33@
yahoo.gr.

ΟΠΤΙΚΟΣ νέα διπλωματούχος ή με εμπειρία στα 
οπτικά, ζητείται για κατάστημα οπτικών στη Νέα 
Πέραμο Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: orasioptics@
yahoo.gr, τηλ: 6977 205596.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ στο Νέο Ψυχικό ζητά Βοηθό 
Οδοντιάτρου με προϋπηρεσία στο αντικείμενο. 
Τηλ: 210 6727310.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ έμπειρο Νοσηλευτές /τριες ζητού-
νται από οίκο ευγηρίας. Περιοχή Κάτω Χαλάνδρι. 
Παρέχονται: βασικός μισθός, ασφάλιση. Τηλ: 6939 
301664, ώρες επικοινωνίας: 18:00-21:00.

ΒΟΗΘΟΣ Φαρμακείου με απαραίτητη προϋπηρεσία 
ζητείται από φαρμακείο στην Κερατέα. Τηλ: 6932 
370008.

ΙΑΤΡΙΚΟ μορφοδιατροφολογικό κέντρο στο Κο-
λωνάκι ζητά νέο /α Γενικό Ιατρό ή Διαιτολόγο ΑΕΙ, 
ΤΕΙ για συνεδρίες (λιπομέτρηση, διατροφολογικές 
συμβουλές). Παρέχονται: εκπαίδευση, ασφαλιστική 
κάλυψη, προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης. Τηλ: 
6983 425579, 210 3642505, ώρες επικοινωνίας: 
12:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κλινικός Ακουολόγος για διάγνωση, πα-
ρέμβαση διαταραχών ακοής, ισορροπίας, σε παιδιά 
και ενήλικες για ABR, VNG, εφαρμογή ακουστικών. 
Άριστα Αγγλικά, ευχάριστη προσωπικότητα. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@cyprusaudiology.com.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΕΣ ζητούνται για μασάζ 
από spa στην Κρήτη (Ρέθυμνο) για τη σεζόν 2016. 
Απαραίτητη η καλή γνώση Αγγλικών, Γαλλικών και 
βασικές γνώσεις Η/Υ. Bιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: bmoments@otenet.gr, τηλ: 6930 495000.

ΙΑΤΡΙΚΟ κέντρο στη Γλυφάδα και Άλιμο ζητά Ακτι-
νολόγο, Ουρολόγο, Νευρολόγο, Ενδοκρινολόγο και 
Γυναικολόγο. Τηλ: 210 8981624, 6944 242404.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Βοηθός ζητείται από μονάδα 
φροντίδας ηλικιωμένων στα Νότια Προάστια. 
Τηλ: 6983 225008.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ απόφοιτος από όλα τα παραϊατρικά 
επαγγέλματα ΤΕΙ, ΙΕΚ, ζητείται για το τμήμα επικοι-
νωνίας σε προγράμματα υγείας και προληπτικής 
ιατρικής. Μισθός και ΙΚΑ. Δεν αφορά πωλήσεις. 
Τηλ: 210 9237662.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φυσικοθεραπεύτρια απόφοιτος ΤΕΙ για 
συνεργασία με φυσικοθεραπευτήριο. Δεν απαιτείται 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά μόνο με φωτογραφία 
στο e-mail: kidstherapythessaloniki@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για το τμήμα των παραφαρμακευ-
τικών και καλλυντικών προϊόντων σε φαρμακείο 
στο Περιστέρι. Βιογραφικά στο e-mail: iridakg@
gmail.com, τηλ: 6980 504456.

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ ζητούνται από SOS Γιατρούς. 
Απαραίτητα: πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών και 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: sosiatroi@
sosiatroi.gr, fax: 210 8212611.

ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ ζητείται από SOS Γιατρούς. 
Απαραίτητα: πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών και 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: sosiatroi@
sosiatroi.gr, fax: 210 8212611.

ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ ζητούνται από SOS Γιατρούς. Απαραί-
τητα: πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών και προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: sosiatroi@sosiatroi.gr, fax: 
210 8212611.

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ζητείται από SOS Γιατρούς. 
Απαραίτητα: πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών και 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: sosiatroi@
sosiatroi.gr, fax: 210 8212611.

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ ζητούνται από SOS Γιατρούς. Απαραί-
τητα: πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών και προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: sosiatroi@sosiatroi.gr, fax: 
210 8212611.

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ ζητούνται από SOS Γιατρούς. Απαραί-
τητα: πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών και προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: sosiatroi@sosiatroi.gr, fax: 
210 8212611.

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ζητείται από SOS Γιατρούς. 
Απαραίτητα: πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών και προϋ-
πηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: sosiatroi@sosiatroi.
gr, fax: 210 8212611.

Η ΙΑΤΡΙΚΗ εταιρία Medusa ζητά Iατρούς για παρο-
χή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Απαραίτητες 
προϋποθέσεις: γνώση ξένων γλωσσών και ευχέρεια 
επικοινωνίας. Υψηλές αποδοχές. Bιογραφικά στο 
e-mail: medusaservice@gmail.com, τηλ: 6978 990352.

Δικηγόροι-Νομικές Υπηρεσίες 
-Διαχείριση Χρεών
ΑΝΩΝΥΜΗ τεχνική εταιρία ζητά νέο /α Δικηγόρο, 
με υψηλό βαθμό πτυχίου. Άριστη γνώση Αγγλικών, 
Η/Υ και όρεξη για εργασία, για άμεση και πλήρη 
απασχόληση. Συνεργασία στη Θεσσαλονίκη. E-mail: 
elikat@tee.gr.
ΝΕΑΡΟΙ Δικηγόροι ζητούνται για τη δημιουργία 
και στελέχωση νέου πολιτικού φορέα με οικειο-
θελή προσφορά συμμετοχής. Τηλ: 210 6533647, 
6974 127800.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Bοηθός Συμβολαιογράφου για πλήρη 
απασχόληση. Ωράριο: 09:00-17:00. Απαραίτητη 
η προϋπηρεσία στον ίδιο τομέα από γραφείο στο 
κέντρο της Γλυφάδας. Τηλ: 6944 758507.
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο έναντι Πρωτοδικείου Αθηνών 
ζητά Δικηγόρο με ειδίκευση στην είσπραξη εμπο-
ρικών απαιτήσεων και γενικά στο εμπορικό δίκαιο. 
Απαραίτητα: γνώσεις Η/Υ και πολυετή προϋπηρεσία 
σε δικηγορικό γραφείο. Τηλ: 6945 411215.
ΔΙΚΗΓΟΡΟ δραστήρια, άριστη γνώστρια Αγγλικών, 
εμφανίσιμη ζητά εταιρία παροχής υπηρεσιών, για 
συνεργασία σε θέματα Γραμματειακής και Νομικής 
Υποστήριξης πελατών της. Βιογραφικά στο e-mail: 
gr_epihirimatias@otenet.gr, τηλ: 210 4110221, 
6943 800161.
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο ζητά Δικηγόρο με πείρα 
20ετίας και άνω μάχιμη ή συνταξιούχο ενεργό για 
πρωινή σύνταξη δικόγραφων. Μισθός και ποσοστά. 
Βιογραφικά στο e-mail: ioannismaniadakis@live.
com, τηλ: 210 3608668.
ΝΟΜΙΚΗ εταιρία ζητά Δικηγόρο με ειδίκευση στο 
φορολογικό δίκαιο, αποδεδειγμένη οκταετή τουλά-
χιστον προϋπηρεσία, άριστη γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών-καλός 
βαθμός πτυχίου θα θεωρηθούν επιπλέον προσόντα. 
Άριστες προοπτικές εξέλιξης. E-mail: law.athens@
gmail.com.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ φορέας ζητά Συνεργάτη Δικηγόρο 
ειδικό για θέματα συνταξιοδότησης Υπαλλήλων 
ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Βιογραφικά με την 
ένδειξη ΣΙΔΤ στο e-mail: international1@forum-
training.gr, τηλ: 213 0716370.
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ μέλος του δικηγορικού συλλόγου 
Σπάρτης ζητούνται με πνευματικά - πολιτιστικά 
ενδιαφέροντα, για ανάληψη αστικών-ποινικών 
υποθέσεων μη κυβερνητικού-μη κερδοσκοπικού 
κοινωφελούς οργανισμού. Έδρα Σπάρτη. E-mail: 
sfs.lakonias@gmail.com, τηλ: 6986 648515.
TO ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο N. Σίνος και Συνεργά-
τες ζητά ασκούμενο /η Δικηγόρο για ουσιαστική 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: nsinos@ath.
forthnet.gr, fax: 210 6459014.
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία προσλαμβάνει Υπάλληλο για 
νομική διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών, με 
εξερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις. Απαραίτητη 
σχετική προϋπηρεσία-πενθήμερo, 8ωρo. Παρέχο-
νται: σταθερός μισθός-ΙΚΑ, bonus. Ε-mail: human.
resources.ath@gmail.com, αναγράφοντας «Υπάλληλος 
Νομικής Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών».

Εκπαίδευση-Θετικές & Ειδικές 
Επιστήμες-Μεταφράσεις
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ισπανικών ζητείται από φροντιστήριο 
ξένων γλωσσών στη Δάφνη. Τηλ: 210 9734024, 
ώρες επικοινωνίας: 17:00-20:00.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ /ΤΡΙΑ Αγγλικών με φροντιστηρια-
κή εμπειρία ζητείται από φροντιστήριο. Περιοχή 
Πειραιάς. Τηλ: 6983 292089, 6946 633389.

ΑΓΓΛΙΚΩΝ Καθηγητές /τριες ζητούνται από εκπαι-
δευτικό όμιλο για την περιοχή των Βριλησσίων. 
Άριστο περιβάλλον εργασίας. Τηλ: 215 5518960.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Δασκάλα για φύλαξη 2 παιδιών 
14 και 12 ετών με γνώσεις στην ειδική αγωγή. 
Ωράριο: 15:00-20:30 καθημερινά. Περιοχή Υμηττός. 
Τηλ: 6936 957947.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι-Γραμματείς 
για μεγάλο, ξενόγλωσσο οργανισμό Θεσσαλονίκης. 
Προσόντα: εμπειρία πωλήσεων, οργανωτικές, 
επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανό-
τητες, γνώση ξένων γλωσσών, πληροφορικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: eduschoolscv@gmail.
com, κωδ: HR.155.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δάσκαλος /α Υoga και Δάσκαλος /α 
Pilates με γνώσεις των μηχανημάτων της μεθόδου, 
από κέντρο αποκατάστασης-κινησιοθεραπείας 
στην περιοχή Πέραμα Αττικής. Τηλ: 210 4411820, 
καθημερινά 17:00-21:00.

ΚΛΑΔΙΚΟ site Τουρισμού ζητά Δημοσιογράφους 
για κάλυψη εκδηλώσεων, ερευνών αγοράς, εμπο-
ρικών αφιερωμάτων. Βιογραφικά στο e-mail: 
.hr@compupress.gr, κωδ: TA1215.

CARITAS HELLAS Charitable organization, is 
searching for: Social Workers for the winter 
accommodation project for vulnerable refugees, 
Athens. Paid position: Immediate to 04/2016. 
Cv's: caritas.gr.projectmanager@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης Διαχείρισης Προγράμματος 
Σίτισης Σχολείων. Περιοχές: Έβρου-Ξάνθης-Ροδόπης 
για part-time. Σπουδές σε διοίκηση επιχειρή-
σεων ή κοινωνικές επιστήμες ή εκπαίδευση-
μεταπτυχιακό προαιρετικό, άριστη γνώση Η/Υ. 
Απαραίτητα: άδεια οδήγησης-κατοχή ΙΧ. E-mail: 
m.peppas@prolepsis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνο άτομο με εμπειρία στην 
παραγωγή έντυπης διαφήμισης για περιοδικό 
γάμου και άλλες εκδόσεις της εταιρίας. Τρόπος 
συνεργασίας συζητήσιμος. Βιογραφικά στο e-mail: 
dyros.magazines@dyros.com.gr.

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ζητούνται για παιδότοπο 
στη Νίκαια. Τηλ: 210 4254083.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργοθεραπευτής /τρια από κέντρο 
λογοθεραπείας στην Καλαμαριά για συνεργασία - 
συστέγαση. Βιογραφικά στο e-mail: smaromat@
gmail.com, τηλ: 2310 431386.

EXECUTIVE Assistant-Educational Advisor ζη-
τούνται από τον εκπαιδευτικό όμιλο Αxon Global 
Education Network Συντριβανίου και Καμάρας 
Καθηγήτριες Αγγλικής με προϋπηρεσία στη δι-
δασκαλία-επιθυμητή προϋπηρεσία στη διοίκηση 
επιχειρήσεων/marketing/πωλήσεων-ικανότητα 
δημοσίων σχέσεων-δυνατότητα πραγματοποίησης 
ταξιδιών. E-mail: syntrivani@axon.gr.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Σύμβουλος για προώθηση 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων ζητείται από 
εκπαιδευτικό όμιλο. Πολύ καλές προοπτικές, 
μόνιμη εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
vitali.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το ΚΞΓ Σκούρα στο Νέο Κόσμο 
Καθηγήτρια Αγγλικών για δίωρη εβδομαδιαία 
απασχόληση. Τουλάχιστον διετής εμπειρία σε 
επίπεδα Junior Prejunior, πιστοποίηση C2, πτυ-
χίο ΑΕΙ. Βιογραφικά στο e-mail: hr@skouras-
languages.gr.

ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ γλωσσών στα Νότια Προάστια 
ζητούν Καθηγητές /τριες Αγγλικών με επάρκεια 
προσόντων και γνώσεις μεθοδολογίας. Βιογρα-
φικά στο e-mail: englishschools.cv@gmail.com.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικών Native Speaker σοβαρή 
ζητείται για παιδί 5 ετών. Ωράριο: 17:00-19:00 
Δευτέρα - Σάββατο, περιοχή Κηφισιά. Τηλ: 6970 
066609.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος ζητά άμεσα Καθηγή-
τρια Ονυχοπλαστικής με εμπειρία στο χώρο της 
εκπαίδευσης. Τηλ: 210 5246300.

ΕΤΑΙΡΙΑ συμβούλων επιχειρήσεων ζητά να προ-
σλάβει Υπάλληλο απόφοιτο οικονομικής σχολής 
με εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ 
για πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
uninetgr@gmail.com.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Μεταφράστρια, αποδοτική, διαθέσιμη 
τρίγλωσση με άριστη γνώση Αγγλικών, Γερμα-
νικών, Ρουμανικών ζητείται. Επιθυμητή η καλή 
γνώση και τέταρτης γλώσσας. Βιογραφικά στο 
e-mail: gr_epihirimatias@otenet.gr.

ΙΑΤΡΙΚΗ εταιρία ζητά Κοινωνικούς Λειτουργούς, 
Λογοθεραπευτές και παρεμφερή παραϊατρικά 
επαγγέλματα για στελέχωση ομοιοπαθητικών 
ιατρείων και κέντρων ελέγχου του στρες. Προϋ-
πηρεσία δεν απατείται. Βιογραφικά με έγχρωμη 
φωτογραφία στο e-mail: therap2012@gmail.
com, τηλ: 2810 243103.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κειμενογράφος με εξειδίκευση στα 
ιατρικά κείμενα και πλήρη δυνατότητα μετάφρασης 
από Ελληνικά σε Αγγλικά ιατρικών κειμένων, 
με επικοινωνιακές δυνατότητες γραπτού λόγου. 
Γνώση σε social media θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά 
στο e-mail: w.iatriko@gmail.com.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία αποδελτίωσης ζητά Δημοσιο-
γράφο για 6ήμερη πλήρη απασχόληση (κωδ.1) ή 
και 6ήμερη ημιαπασχόληση (κωδ.2). Απαραίτητα: 
άριστη γνώση Αγγλικών (Proficiency), άριστη γνώ-
ση ΗΥ, τυφλό σύστημα. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@clipnews.gr, (απαραίτητος κωδικός θέσης).

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές /τριες Ισπανικών με εμπει-
ρία στην περιοχή του Μοσχάτου. Βιογραφικά στο 
e-mail: mosxato@eurognosi.info.

ΜΕΓΑΛΗ εκδοτική εταιρία στη Μεταμόρφωση ζητά 
Δημοσιογράφους για μόνιμη απασχόληση (κείμε-
νο, σύνταξη, internet, social media). Βιογραφικά 
στο e-mail: personnelstr@gmail.com, κωδ: dim.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Γερμανικών, Ισπανικών, 
Αραβικών, άμεσα, καλό βιογραφικό, μεταδοτι-
κότητα, συνέπεια, ήθος, άριστη προφορά-γνώση 
της γλώσσας, για σταθερή συνεργασία με όμιλο 
πολυετούς λειτουργίας Νοτίων Προαστίων. Συστά-
σεις απαραίτητες, ΙΚΑ, μισθός. E-mail: elenisrc@
windowslive.com.

ΤΗΕ ΕUROGNOSI - Eurolab Geroskipou School 
in Paphos is recruiting an experienced English 
Teacher. Experience with Cambridge Exams, 
excellent communication skills in English-Greek 
are neccessary. CV and covering letter: eurognosi.
geroskipou@gmail.com.

ΔΙΕΘΝΗΣ όμιλος στον τομέα των επενδύσεων 
– διαχείρισης κινδύνου ζητά Απόφοιτους Θετι-
κών Επιστημών με εργασιακή εμπειρία. Ποιοτική 
εκπαίδευση - υποστήριξη - εξέλιξη - προοπτικές. 
Ε-mail: zoesnikos@gmail.com, κος Ζώης.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ έμπειρος και επικοινωνιακός 
ζητείται από κέντρο μελέτης για μαθητές Γυμνασίου 
στην Ηλιούπολη Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
ilioupoliselc@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογοθεραπευτής με προϋπηρεσία για 
συνεργασία με κέντρο λογοθεραπείας στη Δυτική 
Θεσσαλονίκη. Τηλ: 6983 630654.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής /τρια Αγγλικών με πτυχίο 
Αγγλικής φιλολογίας από εκπαιδευτήριο ξένων 
γλωσσών στη Βάρη Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
vari@soeasy.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ερευνών ζητά Ερευνητές /τριες για 
τα γραφεία της στην Αθήνα, απασχόληση εντός 
γραφείου για εργασία σχετική με τη διεξαγωγή 
συνεντεύξεων. Πρωινές - απογευματινές ώρες, 
ικανοποιητικές αποδοχές. Τηλ: 210 7252453, 
εσωτερικό 245.

ΑΓΓΛΙΚΩΝ Καθηγητές ζητούνται από κέντρο ξένων 
γλωσσών στο Χαλάνδρι. Βιογραφικά στο e-mail: 
passportpoly@gmail.com, τηλ: 6937 086063.

ΔΑΣΚΑΛΑ Θεατρικού Παιχνιδιού με καλές γνώ-
σεις Αγγλικών ζητείται από νηπιαγωγείο στα 
Νότια Προάστια. Βιογραφικά στο e-mail: info@
peterpanschool.gr, τηλ: 210 8954480.

ΔΑΣΚΑΛΑ ή Νηπιαγωγός ζητείται για παράλληλη 
στήριξη σε Δημοτικό, για παιδί με ΔΕΠΥ ειδική σε 
θέματα υπερκινητικότητας και συμπεριφοράς. 3ωρο 
με αμοιβή. Περιοχή Ελευσίνα. Τηλ: 6980 772984.

Η ΑΝΩΤΕΡΑ δραματική σχολή Βασίλη Διαμαντό-
πουλου ζητά να προσλάβει Καθηγητές για όλη 
τη γκάμα των μαθημάτων της. Βιογραφικά στο 
e-mail: thess@iasmos.net, τηλ: 2310 530660, 
διεύθυνση: Εγνατίας 45 Θεσσαλονίκη.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται 
για την αγορά επιχείρησης η οποία λειτουργεί 
ως φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης. Δυτικές 
συνοικίες. Τηλ: 6972 527525, 6977 986121.

LOOKING for Teacher of Chinese language by a 
central school of foreign languages in Thessaloniki. 
High salary and excellent working conditions 
are offered. CVs to sotiriou: 204@yahoo.gr, 
sotiriou204@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Πληροφορικής και 
Ηλεκτρολογίας - Μηχανολογίας με άδεια δι-
δασκαλίας και προϋπηρεσία από τον όμιλο So 
Easy - Αρειμάνιο στην περιοχή της Νέας Ιωνίας. 
Τηλ: 210 2791922.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ Καθηγητές /τριες ζητούνται από 
γνωστό εκπαιδευτικό όμιλο για την περιοχή των 
Βριλησσίων. Άριστο περιβάλλον εργασίας. Τηλ: 
215 5518960.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Στατιστικής ζητείται από φροντιστή-
ριο για το μάθημα Στατιστικές Μέθοδοι Ελέγχου 
Ποιότητας. Τηλ: 6972 953278.

ΕΙΔΙΚΗ Παιδαγωγός για παράλληλη στήριξη 
σε Δημοτικό για παιδάκι με ΔΑΔ, για 2-3 φορές 
την εβδομάδα ζητείται. Περιοχή Σχηματάρι. Τηλ: 
6948 079596.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με πτυχίο Δασκάλας για μελέτη 
παιδιού Ε΄ Δημοτικού. Περιοχή Πειραιάς. Τηλ: 
6988 254026, 213 0335065.

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ /τρια ζητείται από κέντρο 
αποκατάστασης. Περιοχή Κολωνός. Τηλ: 210 
5141681, 210 5141710.

συνέχεια στη σελ. 34
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Μηχανικοί-Τεχνολόγοι- 
Τεχνικοί-Τεχνίτες
ΒΟΗΘΟΙ - Ηλεκτρολόγοι ζητούνται με τουλάχιστον 
δύο χρόνια προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
aggelia86@gmail.com, τηλ: 210 8648654.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Συστημάτων Ασφαλείας ζητείται από 
εταιρία security στα Νότια Προάστια. Βιογραφικά 
στο e-mail: ibalance@otenet.gr, τηλ: 210 9633100.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στο χώρο του επίπλου ζητά 
Τεχνίτη Επιπλοποιό για μόνιμη απασχόληση. Βι-
ογραφικά στο e-mail: nikosalex4@gmail.com, τηλ: 
2310 715569, fax: 2310 815857.

Η POWERSALES ζητάει για άμεση πρόσληψη 
Πωλητή κατά προτίμηση Τεχνικό Ηλεκτρολόγο-
Ηλεκτρονικό, απόφοιτο με προϋπηρεσία σε πωλήσεις 
βιομηχανικών υλικών (συτστήματα UPS). Γνώσεις 
Η/Υ και Αγγλικών απαραίτητα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@powersales.gr, fax: 210 2848676.

ΣΙΔΕΡΑΣ έμπειρος ζητείται με άδεια Ηλεκτρο-
συγκολλητή από εταιρία προκατασκευασμένων 
σπιτιών στο Καβαλάρι Θεσσαλονίκης. Τηλ: 6944 
905607, κος Μάρκος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ απόφοιτος ΤΕΙ Μηχανολόγος με καλή 
γνώση 3D CAD και γνώση μηχανουργικών μηχανη-
μάτων, προκειμένου να αναλάβει θέση Υπευθύνου 
Σχεδίασης σε βιομηχανία στο Θριάσιο. Προτιμητέα η 
εμπειρία σε Solid Works. E-mail: info@mavelec.gr.

Η ΕΛ.ΒΙ.Ζ. Α.Ε. ζητάει Χειριστή Extruder για το 
εργοστάσιο της στο Πλατύ Ημαθίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@elviz.gr, τηλ: 2333 064000.

ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. ζητεί στη Θεσσαλονίκη, Εργάτες 
για 8ωρη εργασία κάθε Σάββατο.Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: eirini.kofinadeli@
ipirotiki.com.gr.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Συστημάτων Ασφάλειας ζητείται με 
προϋπηρεσία, μισθό ασφάλεια. Δεύτερα - Παρα-
σκευή 09:00-18:00. Βιογραφικά στο e-mail: cv@
somon.gr, fax: 2310 252522.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ σαλονιών στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης 
ζητά Γαζώτρια. Τηλ: 2394 025638, 6957 635396.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανειδίκευτος Εργάτης από βιομηχανία 
στη Σίνδο. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα εμπειρία στις 
βιομηχανικές κατασκευές. Βιογραφικά στο e-mail: 
contact@kavafakis.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ αυτόματων πορτών ζητά Τεχνικό με γνώ-
σεις Ηλεκτρονικού ή Ηλεκτρολόγου και γνώσεις 
ηλεκτροκόλλησης για εγκατάσταση και service. 
Απαραίτητα με ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης. 
Τηλ: 210 2581465.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρχιτέκτων Μηχανικός με εμπειρία στα 
υλικά ειδών υγιεινής και πλακιδίων για λιανική 
πώληση. Επιθυμητή γνώση Αγγλικών, Ιταλικών ή 
Γερμανικών. Βιογραφικά στο e-mail: bathroomplus@
bathroomplus.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για βιοτεχνία με είδη γάμου - βά-
πτισης, κατασκευή μπομπονιέρων - βαπτιστικά 
κ.α. Τηλ: 210 9739011.

ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ, Τεχνίτες, Εργάτες, Βοηθοί ζητούνται 
εντός Αττικής. Τηλ: 6970 996077.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ επίπλων ζητά Βοηθό Επιπλοποιού 
με απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, πε-
ριοχή Περιστέρι. Τηλ: 210 2440020, 6947 525487.

ΒΟΗΘΟΣ και Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος ζητούνται από 
εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: filippopoulospan@
gmail.com, τηλ: 210 6669462.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος Μηχανικός - Φανοποιός 
- Εργάτης με εμπειρία σε συνεργείο αυτοκινή-
των με δίπλωμα αυτοκινήτου και επαγγελματικό 
(προεραιτικά) σε περιοχές κοντά στην Ελευσίνα. 
Εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
E-mail: marketing@gianso.gr, τηλ: 210 5541161.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Manel Ιατρικά η οποία εξειδικεύεται 
στην κατασκευή ορθωτικών και προθετικών ειδών, 
ζητεί Τεχνίτη για εργασία εντός και εκτός εργα-
στηρίου με δικό του μεταφορικό μέσο (μηχανάκι). 
Βιογραφικά στο e-mail: info@manel.gr.

ΒΟΗΘΟΣ Μηχανικού με γνώσεις αμορτισέρ και 
ευθυγράμμισης ζητείται από κατάστημα ελαστικών 
στην Ηλιούπολη. Τηλ: 210 9761339.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ δερμάτινων ενδυμάτων ζητά έμπειρο 
Γαζωτή /τρια. Περιοχή Γκύζι. Τηλ: 210 6453730, 
6937 425166.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ ζητείται για επιδιορθώσεις ενδυ-
μάτων (αντρικά, γυναικεία) στη Νέα Ιωνία. Τηλ: 
210 2753250.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης Επιπλοποιός με εμπειρία σε 
ανάλογη θέση. Περιοχή: Εύοσμος. Πλήρης απα-
σχόληση. Bιογραφικά στο e-mail: woodetails@
yahoo.gr, τηλ: 2310 606328.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στο Μαρούσι ζητείται 
Μονταδόρος με εμπειρία στο έπιπλο για άμεση 
εργασία με σταθερό μισθό. Τηλ: 6937 348182.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Ταπετσέρης Επίπλων με 
απαιτούμενη γνώση κατασκευής σκελετών από 
την επιχείρηση Ηλέκτρα Equipment. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@electra.com.gr, fax: 2310 759477, 
τηλ: 2310 706341.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ Τροχών ζητείται με προϋπηρεσία από 

βουλκανιζατέρ στο Ελληνικό. Τηλ: 210 9618381.

ΠΑΤΩΜΑΤΖΗΔΕΣ ζητούνται από εταιρία κατα-
σκευής - εμπορίου και τοποθέτησης ξύλινων 
κατασκευών. Τηλ: 210 2314962.

ΒΟΗΘΟΣ Υδραυλικού με δίπλωμα αυτοκινήτου 
ζητείται για εγκαταστάσεις ηλιακών. Περιοχή 
Αχαρνές. Τηλ: 210 2525955.

ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ έμπειρος με δίπλωμα αυτοκι-
νήτου ζητείται από εργαστήριο στα Λιόσια. Τηλ: 
210 8222040.

ΤΟ ARRESANA SPA HOTEL ζητά Συντηρητή. 
Βιογραφικά στο e-mail: palamas@aressana.gr, 
τηλ: 6979 333124.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Tεχνίτης Επιπλοποιός. Τηλ: 2310 715569, 
fax: 2310 715695.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ έμπειρος ζητείται από επίσημη 
αντιπροσωπεία με απαραίτητη προϋπηρεσία σε 
Opel. Περιοχή Γέρακας. Βιογραφικά στο e-mail: 
vichou@kaltsounis.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής πλαστικών ζητεί Μηχανο-
λόγο-Μηχανικό-Τεχνικό Υπεύθυνο ΑΕΙ με 10 
έτη εμπειρία, άριστα Αγγλικά και Η/Υ, γνώσεις 
ISO9001-ISO14001-ΕΛΟΤ1801, συντήρηση οργά-
νωση, τεχνική υποστήριξη παραγωγής, προμήθεια 
ανταλλακτικών, ηγετικές, οργανωτικές ικανότητες. 
E-mail: viroplast1@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός για ξυλεμπορικό στη Σίνδο με 
άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας. Προϋπηρεσία σε 
ξυλουργείο επιθυμητή. Τηλ: 2310 795588.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Yπεύθυνος Yγιεινής και Aσφάλειας 
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος με γνώσεις συστη-
μάτων διαχείρισης ποιότητας, υγιεινής-ασφάλειας. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία, άριστη γνώση Αγγλικών, 
καλή γνώση Η/Υ, από εταιρία που εδρεύει στον 
Ασπρόπυργο Αττικής. E-mail: ac@anipsotiki.gr.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Αυτοκινήτων εξειδικευμένος σε 
flat, lancia, alfa romeo ζητείται, επίσης Βοηθός 
Μηχανικού με προϋπηρεσία 4 ετών και άνω. Τηλ: 
210 2523404, 210 2523734.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην Πελασγία Φθιώτιδας ζητεί 
Ηλεκτρολόγο ΤΕΙ. Απαραίτητα: βιομηχανική εμπειρία 
τουλάχιστον 2 ετών, Αγγλικά, Η/Υ, δυνατότητα 
εργασίας σε βάρδιες. Επιθυμητά: Ιταλικά, αυτο-
ματισμοί, εντοπιότητα. Βιογραφικά στο e-mail: 
sarantos@pako.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μηχανολόγοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ηλεκτρολό-
γοι ΑΕΙ, ΤΕΙ Π. Μηχανικοί Σχεδιαστές, Τεχνίτες 
Ηλεκτρολόγοι και Υδραυλικοί, με καλή γνώση 
Αγγλικών για εργασία στο Λονδίνο. Βιογραφικά 
στο e-mail: zitatech1@gmail.com.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ Λαμαρινάς με γνώσεις κατασκευής 
βιτρίνας ζητείται για την περιοχή του Ταύρου. Τηλ: 
210 3472366, 210 3472270.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ Ανοξειδωτάς με γνώσεις στράντζας, 
ψαλιδιού και dig ζητείται για την περιοχή του Ταύρου. 
Τηλ: 210 3472366, 210 3472270.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO στις Κυκλάδες ζητά Συντηρητή για 
όλο το χρόνο για άμεση πρόσληψη. Γνώση ηλε-
κτρολογικών, υδραυλικών, ψυκτικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@katrintravel.com.

Η MANAGEMENT FORCE ζητεί συνεργασία με 
Πολιτικό Μηχανικό για Σύμβουλο Διαχείρισης 
Ασφάλειας Τεχνικών Έργων. Απαραίτητα: τριε-
τής εμπειρία στην ασφάλεια, Αγγλικά. Επιθυμητά: 
πτυχίο στην ασφάλεια, 2η γλώσσα. Βιογραφικά στο 
e-mail: secretariat@mforsafety.com, κωδ: SESR.

Η MANAGEMENT FORCE ζητεί Πολιτικό Μηχανικό 
για Μηχανικό Ασφαλείας. Απαραίτητα προσόντα: 
Αγγλικά (Β2), καλή γνώση χρήσης Η/Υ, 3ετής εμπει-
ρία. Βιογραφικά στο e-mail: info@mforsafety.com, 
fax: 210 6109786, κωδ: ΠΜ_15.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής για μονάδα υψηλών προδι-
αγραφών στη Σέριφο με απαραίτητη πρoϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@serifos.cmhtls.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης Μετάλλου με προϋπηρεσία σε 
μεταλλικές κατασκευές για κατασκευή θυρών, 
θαλάμων, ανελκυστήρων. Τηλ: 2310 472655.

Στελέχη Παραγωγής-Μεταποίηση-
Ποιοτικός Έλεγχος
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ σαλονιών στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης 
ζητά Γαζώτρια. Τηλ: 2394 025638, 6957 635396.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για βιοτεχνία με είδη γάμου - βά-
πτισης, κατασκευή μπομπονιέρων - βαπτιστικά 
κ.α. Τηλ: 210 9739011.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ δερμάτινων ενδυμάτων ζητά 
έμπειρο Γαζωτή /τρια. Περιοχή Γκύζι. Τηλ: 210 
6453730, 6937 425166.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος με καλές γνώσεις Η/Υ και cad 
από βιομηχανία στον Ασπρόπυργο. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@sanlev.gr, τηλ: 210 5578278.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ επιγραφών-διαφημιστικών κατρα-
σκευών στο Γέρακα ζητά Υπεύθυνο Παραγωγής 
με ανάλογη εμπειρία και σπουδές, ικανότητα 
επίλυσης προβλημάτων, λήψης αποφάσεων, 
εμπειρία στη διαχείριση ομάδας εργαστηρίου. 
Πλήρης απασχόληση. E-mail: info@protasis-
signs.gr, τηλ: 210 6049248.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ πλαστικών ζητά Εργάτες με προη-
γούμενη εμπειρία στην παραγωγή πλαστικού φίλμ 
- τσαντών - σακουλών, περιοχή Άγιος Ιωάννης 
Ρέντη. Τηλ: 210 4918438, ώρες επικοινωνίας: 
13:00-15:00.

ΠΑΤΡΟΝΙΣΤ για Ελληνική εταιρία ενδύματος με 
γνώσεις σε σταθερό και ελαστικό ύφασμα ζητού-
νται. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η γνώση χειρισμού 
προγραμμάτων σχεδίασης πατρόν σε Η/Υ. Τηλ: 
210 3412088.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια σαλονιών, κρεβατιών, επί-
πλων από βιοτεχνία στο Περιστέρι. Απαραίτητη 
εμπειρία σε κόψιμο. Τηλ: 6973 534706.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ τροφίμων ζητά νέες ως Εργάτρι-
ες για βραδινή εργασία. Ωράριο: 22:00-18:00, 
περιοχή Γαλάτσι και γύρω. Τηλ: 210 2136406, 
ώρες επικοινωνίας: 10:00-12:00.

ΡΑΠΤΗΣ έμπειρος ζητείται από επώνυμο κατά-
στημα ανδρικών ενδυμάτων στο Κολωνάκι για 
συνεργασία. Τηλ: 210 3619470.

ΓΑΖΩΤΡΙΑ /της έμπειροι από εργοστάσιο σα-
λονιών ζητούνται με απαραίτητη προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση. Περιοχή Περιστέρι. Τηλ: 210 
2440020, 6947 525487.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί νέο Στέλεχος Παραγωγής απόφοιτος 
Γυμνασίου/Λυκείου με εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις, για πενθήμερη εργασία πλήρους 
απασχόλησης στο τμήμα παραγωγής απορρυπαντι-
κών. Βιογραφικά στο e-mail: info@prochimiki.gr.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ σαλονιών στη Μεταμόρφωση ζητά 
Βοηθούς και Γαζώτριες με απαραίτητη προϋπη-
ρεσία. Τηλ: 210 5135830, fax: 210 5157335.

ΑΤΟΜΟ έμπειρο ζητείται για ραφή βραδινών 
δειγμάτων. Τηλ: 210 8547505, 6932 675865.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ έμπειρη ζητείται για επιδιορθώσεις 
ρούχων. Τηλ: 6983 586529.

ΓΑΖΩΤΡΙΕΣ και Κοπτοράπτριες έμπειρες στο 
ελαστικό και φούτερ ζητούνται. Περιοχή Ίλιον. 
Τηλ: 6934 883189.

ΜΟΔΙΣΤΡΕΣ Εξωτερικές ζητούνται για βραδινό 
νυφικό από ατελιέ στην Αγία Παρασκευή. Τηλ: 
210 6011588.

ΑΠΟ ΑΕ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ζητούνται Πτυχιούχοι Τεχνο-
λόγοι Γεωπόνοι Ποιοτικού Ελέγχου, για υποκα-
ταστήματα στις πόλεις της Ξάνθης, Κομοτηνής, 
Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας. Βιογραφικά 
στο e-mail: thraki2015@gmail.com.

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ (Υπεύθυνος Παραγωγής) σε εργο-
στάσιο επίπλων ζητείται για μόνιμη απασχόληση. 
Περιοχή Καματερό. Τηλ: 210 2310888.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένη Συσκευάστρια σε βιοτε-
χνία παιδικών ενδυμάτων. Τηλ: 2310 532324, 
2310 524461.

ΜΟΝΤΕΛΙΣΤ - Πατρονίστ για part time εργα-
σία ζητείται. Bιογραφικά στο e-mail: kaitiriz@
gmail.com.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Υφασμάτων ζητείται από εξαγωγική 
βιοτεχνία μακό για προγραμματισμό παραγωγής 
πλεκτηρίου βαφείου βιοτεχνίας. Γνώση Αγγλικών, 
επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης θα ληφθεί 
σοβαρά υπόψη. E-mail: info@selected.gr, τηλ: 
2310 638085, fax: 2310 621159.

ΡΑΠΤΗΣ ζητείται για γαζωτική, δίγαζη και Κο-
πτοράπτης, από βιοτεχνία εργατικού ρούχου στη 
Μεταμόρφωση. Τηλ: 210 2847281.

ΓΑΖΩΤΡΙΑ για καναπέδες ζητείται από εργοστάσιο 
επίπλων στο Κορωπί. Απαραίτητη πολυετή εμπει-
ρία σε γάζωμα καναπέδων. Τηλ: 6974 011230.

ΓΑΖΩΤΗΣ /ΤΡΙΑ πεπειραμένος /η ζητείται από 
βιοτεχνία με αθλητικά είδη στο Παγκράτι. Τηλ: 
210 9025997, 6937 355776.

ΒΟΗΘΟΣ Γαζώτριας ζητείται από εργοστάσιο 
επίπλων στο Κορωπί. Τηλ: 6974 011230.

ΓΑΖΩΤΡΙΑ - Κοπτοραπτού ζητείται για βιοτεχνία 
στη Δάφνη. Τηλ: 211 4020194, 6906 864882.

ΦΑΣΟΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ για γυναικεία ενδύματα 
σταθερά και ελαστικά ζητείται. Περιοχή Μετα-
μόρφωση. Τηλ: 210 2844031, 210 2819049.

ΓΑΖΩΤΡΙΑ για την περιοχή της Νέας Μάκρης 
ζητείται, με γνώσεις ραφής κουρτινών και 
μεταποιήσεις ενδυμάτων. Τηλ: 22940 26541, 
6938 747596.

ΡΑΠΤΗΣ ζητείται για ανδρικό σακάκι και παραγ-
γελίες. Περιοχή Νέα Ιωνία. Τηλ: 210 2753250.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ ή Ράπτης για ράψιμο μαξιλαριών 
ζητούνται από βιοτεχνία επίπλων με εμπειρία 
και αισθητική άποψη. Περιοχή Πικέρμι. Τηλ: 210 
6036110, ώρες επικοινωνίας: 10:00-17:00.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ ή Γαζώτρια ζητείται με εμπειρία σε 
νυφικό, βραδινό από ατελιέ νυφικών. Περιοχή 
Περιστέρι. Τηλ: 210 5717260, ώρες επικοινω-
νίας: 10:00-21:00.

ΓΑΖΩΤΡΙΑ ζητείται. Περιοχή Περιστέρι. Τηλ: 
210 5138970.

ΔΑΣΚΑΛΑ ζητείται για ιδιαίτερα μαθήματα 
πατρόν ραπτικής (μαγιό και εσωρούχων). Τηλ: 
6982 796748.

Στελέχη & Μηχανικοί Ναυτιλίας-
Ναυτικοί-Marine
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α για ναυτιλιακή συμβουλευτική 
εταιρία στην Κηφισιά με προϋπηρεσία σε τμήμα 
Operations / Chartering. Κάτοχος πτυχίου Πανε-
πιστημίου ναυτιλιακών σπουδών και Proficiency 
με άριστη γνώση Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
captain@navigatorltd.gr, τηλ: 6937 029299.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 1 Κυβερνήτης με δίπλωμα κυβερνητικό 
Α' ή Άνθχος με κυβερνησίας και 1 Ναύτης. Τηλ: 
6987 490535.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ συνταξιούχος του Πολεμικού Ναυ-
τικού με προϋπηρεσία στα καράβια ζητείται για 
μόνιμη εργασία. Τηλ: 210 8982316, κα Νταγιάντα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χημικός Πετρελαίων - Λιπαντικών με 
εργαστηριακή πείρα στον τομέα των πετρελαιο-
ειδών. Απαραίτητη 2ετή τουλάχιστον πείρα, για 
εργασία στην Κύπρο με πολύ καλές απολαβές. 
Βιογραφικά στο e-mail: cp@laboil.com.cy.

Οδηγοί-Αποθηκάριοι- Logistics-
Μεταφορές-Αεροπορία
ΕΤΑΙΡΙΑ μαρμάρου επιθυμεί να προσλάβει Ερ-
γοδηγό με άριστη γνώση Αγγλικών, εμπειρία 
στο χώρο των κατασκευών, τεχνικές γνώσεις 
και ικανότητα χειρισμού Η/Υ για εργασία σε έργα 
της εταιρίας. Βιογραφικά στο e-mail: technical@
iktinosmarmaron.com.

ΤΟ ARESSANA SPA HOTEL ζητά Προσωπικό 
για τη θέση του Οδηγού. Βιογραφικά στο e-mail: 
palamas@aressana.gr, τηλ: 6979 333124.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Εκσκαφέα (FUCHS) με άδεια Χειριστή 
Μηχανημάτων Έργου ειδικότητας 1.1, 1.2, 1.8 (ιδανικά 
1.5) ζητείται από βιομηχανία στον Ασπρόπυργο. 
Βιογραφικά στο e-mail: infogreece@trenkwalder.
com, fax: 210 6124202, με την ένδειξη Χ.EF/11.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στο Μαρούσι ζητείται Οδη-
γός με εμπειρία στο έπιπλο για άμεση εργασία με 
σταθερό μισθό. Τηλ: 6937 348182.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Αποθηκάριος από εταιρία ηλε-
κτρικών ειδών για άμεση πρόσληψη. Απαραίτητα 
προσόντα: προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, εκ-
πληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, βασική 
γνώση Αγγλικών, δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@majar.gr.

Η VASTEECO Εvolution ζητά Οδηγούς Ε’ κατηγο-
ρίας στον Ασπρόπυργο Αττικής. Τυπικά προσόντα: 
δίπλωμα Ε’ κατηγορίας, πολύ καλή χρήση της 
Αγγλικής γλώσσας, απαραίτητη εμπειρία σε συρ-
ρόμενα/ανατρεπόμενα. E-mail: info@siakandaris.
gr, fax: 2262 057956.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οδηγοί Λεωφορείων Δ' κατηγορίας 
με Αγγλικά και εμπειρία στην Αγγλία. Βιογραφικά 
στα Αγγλικά στο e-mail: jobs@melinasjobs.gr.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ εταιρία - Διανομές Ηλεκτρικών 
Συσκευών ζητά Εργάτη με προϋπηρεσία, άμεση 
πρόσληψη, κάτοικος κατά προτίμηση Δυτικών 
Προαστίων. Τηλ: 210 8222387, 6944 344441.

ΟΔΗΓΟΣ για ολόκληρο taxi Scoda Rapid Euro 
6 ζητείται από 1/1/2016 για μόνιμη συνεργασία. 
Απαραίτητα: ΤΕΒΕ και εγγύηση. Τηλ: 6936 479020, 
210 2920381.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Οδηγός για εξωτερικές εργασίες, 
αποθήκη. Κάτοχος διπλώματος ΙΧ και μοτοσυ-
κλέτας, γνώση Η/Υ και Αγγλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv2015mail@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αποθηκάριος πλήρους απασχόλησης 
από εταιρία εισαγωγών στο κέντρο Θεσσαλονί-
κης. Καθήκοντα: συσκευασία, μεταφορά κιβωτίων 
και παλετών. Απαραίτητα: οργανωτικότητα και 
υπευθυνότητα. Βιογραφικά στο e-mail: info@
smarttrade.gr.

H PERSONAL Service Beratung Heitmuller PSB 
ζητάει επαγγελματίες Oδηγούς Αστικών Λεω-
φορείων για Γερμανία. Βιογραφικά στα e-mail: 
v.patsilas@psb-fahrerteam.de, pwsm66@yahoo.
gr, τηλ: (+49)15144565756, (+30)2311 290984, 
(+30)6986600466.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός για μεταφορά φαγητών σε 
εταιρία catering. Κατά προτίμηση με προϋπηρεσία 
στο χώρο της εστίασης. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@nefood.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Τaxi. Τηλ: 23310 71553, 6936 
905043.

ΟΔΗΓΟΣ Ε΄ κατηγορίας με προϋπηρεσία και άριστη 
γνώση χειρισμού τηλεσκοπικού γερανού (κάτο-
χος άδειας χρήσης γερανού) εμπειρία στην οδική 
βοήθεια, ζητείται για βιομηχανία στον Ασπρόπυρ-
γο. E-mail με την ένδειξη ΟΔ.Ε/15: infogreece@
trenk-walder.com, fax: 210 6124202.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Επαγγελματίας Οδηγός για τετραήμερη 
εργασία την εβδομάδα, κάτοχος διπλώματος Δ΄ 
κατηγορίας και ΠΕΙ για οδήγηση λεωφορείου. 
Άγαμος με 10 έτη εμπειρία οδήγησης υπεραστικού 
λεωφορείου. Τηλ: 6948 474385.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Oδηγοί Οδικής Βοήθειας με προϋ-
πηρεσία, βασικές τεχνικές γνώσεις και δίπλωμα 
φορτηγού ή και μηχανής απαραίτητα. Σταθερή 
εργασία, ασφάλιση, ικανοποιητικός μισθός. Τηλ: 
2310 330055, 6978 559935, fax: 2310 330056.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορίας υφασμάτων αναζητά άτομα 
για την αποθήκη. Τηλ: 210 5121661, κος Γιάννης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός για εργασία Παρασκευή και 
Σάββατο με δίπλωμα για μεταφορές και παρα-
δόσεις τροφίμων. Έδρα εταιρίας Ίλιον. Μισθός 
και ασφάλιση. Τηλ: 6932 764764, κος Δημήτρης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικός Οδηγός για Πρόεδρο 
ανώνυμης εταιρίας. Πλήρης απασχόληση με δι-
ακοπτόμενο ωράριο χωρίς υποχρεώσεις, υπευ-
θυνότητα, εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
inpa-gr.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για διανομή ανταλλακτικών και 
διαχείριση αποθήκης από εμπορική εταιρία. Εκ-
πληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, κάρτα 
ανεργίας, δίπλωμα αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας. 
Βιογραφικά στο e-mail: vts.parts2@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ ζητά Εργάτες για εργασία στην πε-
ριοχή της Θεσσαλονίκης. Απαραίτητα προσόντα: 
επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης Γ? κατηγορίας 
και Π.Ε.Ι (πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότη-
τας). E-mail με φωτογραφία: eirini.kofinadeli@
ipirotiki.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Αποθήκης με γνώση κυκλώ-
ματος μηχαν/μένης αποθήκης σε ERP περιβάλλον, 
προετοιμασία και ταξινόμηση παραγγελιών, κα-
θημερινή αναφορά για τις παραλαβές, αποστολές, 
έλεγχος ποσοτήτων (desirable-safety stock). 
Bιογραφικά στο e-mail: info@beda.gr.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά Εργάτη με εμπειρία 
στις φορτοεκφορτώσεις. Fax: 2190 3466031.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός (επαγγελματικό δίπλωμα) για 
διανομείς στην Αττική. Hμιαπασχόληση, επιθυ-
μητή προϋπηρεσία σε εφοδιασμό καταστημάτων 
εστίασης, ξενοδοχεία, καφετέριες. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@esperialand.gr.

ΟΔΗΓΟΣ γνώστης Αττικής ζητείται με επαγγελματικό 
δίπλωμα, από εταιρία με έδρα το βιομηχανικό πάρκο 
Άνω Λιοσίων. Βιογραφικά στο e-mail: rigasnut@
otenet.gr, fax: 210 5742667.

ΟΔΗΓΟΣ Ταξί ζητείται για ολόκληρο ταξί, περι-
οχή Αθήνα. Service και ασφάλεια αυτοκινήτου 
πληρωμένα από ιδιοκτήτη. Τηλ: 210 5155205.

ΟΔΗΓΟΣ - Συντηρητής με δίπλωμα Γ' κατηγο-
ρίας ζητείται από εταιρία χημικών τουαλετών. 
Εμπειρία 2 ετών με έδρα την Άνω Γλυφάδα. Τηλ: 
210 9646392, ώρες επικοινωνίας: 15:00-17:00.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ επίπλων στην Παλλήνη ζητάει νέο 
Εργάτη για εργασία Αποθηκάριου και Οδηγού Β' 
κατηγορίας διπλώματος για 8ωρη απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@karekla.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης για 4ωρη καθημερινή απα-
σχόληση στην περιοχή της Βάρης. Μόνο κοντινοί 
κάτοικοι (Κορωπί, Βάρη, Γλυφάδα, Βούλα κτλ). 
Βιογραφικά στο e-mail: chriadiam@hotmail.co.uk.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός από εταιρία τροφίμων που να 
γνωρίζει από τρόφιμα για εξαήμερη εργασία. Τηλ: 
6906 734220, ώρες επικοινωνίας μετά τις 17:00 
καθημερινά.

Τουρισμός-Ξενοδοχοϋπάλληλοι-
Τουριστικά Γραφεία
ΓΡΑΦΕΙΟ γενικού τουρισμού ζητά έμπειρους 
Υπάλληλους με γνώσεις αεροπορικού εισιτηρί-
ου (Sabre) ακτοπλοϊκού εισιτηρίου και Αγγλικής 
γλώσσας. Fax: 210 6120164.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για πρακτική εξάσκηση σε Reception 
Ξενοδοχείου 4* με προοπτική μονιμότητας. Tηλ: 
6978 995383.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια για ξενοδοχείο στα Καλά-
βρυτα. Προσφέρονται: διαμονή, φαγητό, μισθός, 
ΙΚΑ. Τηλ: 6980 857584.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Pilot Beach Resort 5* στη Γε-
ωργιούπολη Χανίων ζητά Yπάλληλο με γνώσεις 
H/Y και με προϋπηρεσία. Bιογραφικά στο e-mail: 
hr@pilot-beach.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στο Λιβάδι Αράχοβας ζητεί Kαμα-
ριέρα με αρμοδιότητες την καθαριότητα δωματί-
ων, κοινοχρήστων χώρων, κουζίνας, πλυντήρια. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@tagliresort.gr, τηλ: 
2267 032522, fax: 2267 029161.

ΟΜΙΛΟΣ ξενοδοχείων πολυτελείας στη Σαντορί-
νη Προσωπικό για τη στελέχωση της θέσης του 
Οικονομικού Διευθυντή. Βιογραφικά στο e-mail: 
santorinihotels2016@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για ρεσεψιόν με εμπειρία, Αγγλικά, 
Η/Υ και ευγένεια, σε ξενοδοχείο στα Καλάβρυτα. 
Προσφέρονται: διαμονή, φαγητό, μισθός, ΙΚΑ. Βι-
ογραφικά στο e-mail: 821.info@villa-oneiro.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα για ξενοδοχείο στα Καλά-
βρυτα. Προσφέρονται: διαμονή, φαγητό, μισθός, 
ΙΚΑ. Τηλ: 6980 857584.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ρεσεψιονίστ με άριστη γνώση προγράμ-
ματος Ερμής, ελάχιστη προϋπηρεσία 5ετής, άριστη 
γνώση Αγγλικών απόΑπρίλιο-Οκτώβριο. Καλός 
μισθός, φαγητό, ύπνος, ασφάλιση. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: fmos@outlook.com.gr.

ΤΟ ARESSANAr Spa Hotel Santorini ζητά Προ-
σωπικό για τη θέση του Οδηγού. Βιογραφικά στο 
e-mail: palamas@aressana.gr, τηλ: 6979 333124.
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ΤO ARESSANA Spa Hotel Santorini ζητά Προσωπικό 
για το Spa. Βιογραφικά στο e-mail: palamas@
aressana.gr, τηλ: 6979 333124.

ΤΟ ARESSANA Spa Hotel Santorini ζητά Bοηθό 
Yποδοχής. Βιογραφικά στο e-mail: palamas@
aressana.gr, τηλ: 6979 333124.

TO ZANTE BLUE BEACH 4* στον Άγιο Σώστη 
Ζακύνθου 140 δωματίων ζητά νέα, εμφανίσιμη 
Receptionist με γνώση Ρώσικων. Προϋπηρεσία 2 
ετών απαραίτητη. Προσφέρονται: διαμονή-διατροφή, 
απασχόληση 6 μηνών. E-mail με φωτογραφία: 
hotelmanager@zantebluebeachhotel.com.

ΤΟ ΖΑΝΤΕ BLUE BEACH 4* 140 δωματίων 
στον Άγιο Σώστη Ζάκυνθου ζητά Προϊσταμένη 
Housekeeping, απόφοιτο σχολής με προϋπηρε-
σία 2 ετών σε ξενοδοχεία Resort 3* ή 4* επιθυ-
μητή. E-mail με φωτογραφία: hotelmanager@
zantebluebeachhotel.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α από γραφείο στο κέντρο της 
Κηφισιάς με άριστη γνλώση Amadeus, Αγγλικών, 
Η/Υ και ακτοπλοϊκών εισητηρίων. Βιογραφικά 
στο e-mail: captain@navigatorltd.gr, τηλ: 6937 
029299.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για Reception Ξενοδοχείου στη 
Ζάκυνθο για προώθηση κρατήσεων του ξενοδο-
χείου. Άριστος χειριστής Η/Υ, Αγγλικά Proficiency. 
Βιογραφικά στο e-mail: captain@navigatorltd.
gr, τηλ: 6937 029299.

TO ARESSANA SPA HOTEL Santorini ζητά 
Προσωπικό για το spa. Bιογραφικά στο e-mail: 
palamas@aressana.gr, τηλ: 6979 333124.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες για ξενοδοχείο στη Μύ-
κονο 5* για τη σεζόν 2016. Παρέχονται: διαμονή, 
φαγητό, καλή αμοιβή και εκπαίδευση. Προϋπηρε-
σία δεν είναι απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
hrmykonos@outlook.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ παροχής υπηρεσιών ξενοδοχείων 
ζητεί Καμαριέρες για εργασία στη Θεσσαλονί-
κη. Επιθυμητή η προϋπηρεσία. Βιογραφικά δεκτά 
με φωτογραφία στο e-mail: eirini.kofinadeli@
ipirotiki.com.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στη Χαλκιδική αναζητά Υπεύθυνο 
Guest Relations με άπταιστη γνώση Αγγλικών 
και δεύτερη ξένη γλώσσα (Γερμανικά ή Ρωσικά). 
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βι-
ογραφικά στο e-mail: ionannidouefi@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου - Κρατήσεων για 
την καλοκαιρινή σεζόν από την Bellonias Travel. 
Τηλ: 22860 32026, 6974 633380.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Περίσσα Σαντορίνης ζητά 
Εποχικό Υπάλληλο Υποδοχής με τουλάχιστον 2 έτη 
προϋπηρεσία, ευκολία χειρισμού προγράμματος 
Ermis WIN και καλή γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: aquabluesan@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στη Χαλκιδική αναζητά Υπεύθυνο 
Guest Relations με άπταιστη γνώση Αγγλικών, 
δεύτερη ξένη γλώσσα (Γερμανικά ή Ρώσικα). 
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση: 1 χρόνος. 
E-mail: ioannidouefi@gmail.com.

ΜΕΓΑΛΟΣ ξενοδοχειακός όμιλος ζητά Κομμώτριες 
με προϋπηρεσία για εργασία σε spa ξενοδοχειακών 
μονάδων στη Ρόδο. Βιογραφικά στο e-mail: spa@
mitsishotels.com.

ΜΕΓΑΛΟΣ ξενοδοχειακός όμιλος ζητά νέους /
ες Φυσιοθεραπευτές, Αισθητικούς για εργασία 
σε spa ξενοδοχείων στα νησιά Ρόδος, Κως, 
Κέρκυρα, Κρήτη. Bιογραφικά στο e-mail: spa@
mitsishotels.com.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ Online κρατήσεων ξενοδοχείων 
ζητείται Στέλεχος Sales and Contracting με έδρα 
την Αθήνα. Απαραίτητη προϋπηρεσία στη συγκε-
κριμένη θέση, Αγγλική γλώσσα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@peopletravel.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στη Χαλκιδική αναζητά Υπάλληλο 
Υποδοχής με άπταιστη γνώση Αγγλικών-Γερμα-
νικών-Ρώσικων με πολύ καλή γνώση Η/Υ και 
PMS. Προσφέρoνται: διαμονή-διατροφή, πλήρης 
ασφάλιση και εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον. 
Bιογραφικά στο e-mail: ioannidouefi@gmail.com.

Εστίαση-Μάγειρες–  
Παρασκευαστές
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σεφ για ρακάδικο. Τηλ: 210 9425154.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες που θέλουν να γίνουν Αρτο-
ποιοί μέσο προγράμματος κατάρτισης στη Γερμανία. 
Δεν απαιτείται γνώση Γερμανικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@dialogos.net.gr, τηλ: 2313 053435.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κρεοπώλης με πτυχίο για εργασία στο 
Αιγίνιο. Τηλ: 6973 832562, κος Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος και γρήγορος Barista για άμεση 
πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: retailsolutions15@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες με προϋπηρεσία σε δίσκο ή σε 
παραγωγή καφέδων - ποτών, από cafe - bar στη 
Δυτική Θεσσαλονίκη. Ωράριο: πρωινό ή βραδινό. 
Τηλ: 6977 374110.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στο Λιβάδι Αράχοβας ζητεί εργαζό-
μενο για κουζίνα με αρμοδιότητες την παρασκευή 
πρωινού, κρύων πιάτων και καθαριότητα κουζίνας. 

Βιογραφικά στο e-mail: info@tagliresort.gr, fax: 
2267 029161.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σεφ και Σερβιτόρος από εστιατόριο 
μεσογειακής κουζίνας στη Σαντορίνη για την καλο-
καιρινή σεζόν. Τηλ: 6983 500953, κος Λεωνίδας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για service με προϋπηρεσία απαραί-
τητη. Βιογραφικά στο e-mail: lykdebull@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες για στελέχωση νέου κατα-
στήματος Coffee Island στην περιοχή Φάληρου 
Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: despina.
chaita@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μάγειρες για Αντίπαρο από Ιούνιο έως 
Αύγουστο. Διατροφή, διαμονή, ασφάλεια, προϋπη-
ρεσία. Βιογραφικά, συστατικών (2 τουλάχιστον), 
στο e-mail: ageri.info@gmail.com.

ΤΟ ARESSANA Spa Hotel Santorini – Ifestioni 
Restaurant ζητά Σερβιτόρους και Barmen. Βιο-
γραφικά στο e-mail: palamas@aressana.gr, τηλ: 
6979 333124.

ΤΟ ARESSANA Spa Hotel Santorini – Ifestioni 
Restaurant ζητά Maitre. Βιογραφικά στο e-mail: 
palamas@aressana.gr, τηλ: 6979 333124.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος με εμπειρία, πολύ καλή γνώση 
κρασιών, άριστη γνώση Αγγλικών, επιθυμητές και 
άλλες γλώσσες. Βιογραφικά στο e-mail: info@
moorings.gr, τηλ: 210 9670659, 6936 687942.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη ζητά 
νέα για το bar με προϋπηρεσία. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: restaurant.thess.new@
gmail.com.

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στο Σύνταγμα ζητά νέα με προϋπηρεσία, 
εμπειρία στην παρασκευή σάντουιτς και βασικές 
γνώσεις ζαχαροπλαστικής για ημιαπασχόληση. 
Ωράριο: 6:30-11:00, τηλ: 211 4113865, 6940 853385.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για εργασία σε πάμπ bar στην 
Ανατολική Θεσσαλονίκη. Τηλ: 6948 600655.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στη Χαλκιδική αναζητά έμπειρο 
Σερβιτόρο για την παραλία και το εστιατόριο με 
άριστη γνώση Αγγλικών και Γερμανικών ή Ρώσικων. 
Βιογραφικά στο e-mail: ionannidouefi@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στη Χαλκιδική αναζητά Barista - 
Bartender με άριστη γνώση Αγγλικών και δεύτερη 
ξένη γλώσσα (Γερμανικά / Ρώσικα). Απαραίτητη 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: ionannidouefi@
gmail.com.

ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ - Barman έμπειρος ζητείται από 
cafe - bar στο Νέο Ηράκλειο Αττικής. Τηλ: 210 
2840002.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες με γνώσεις μπουφέ και service 
για 4ήμερη πλήρη απασχόληση από καφέ στα Πα-
τήσια. Τηλ: 210 2235325.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος Α' από παραθαλάσσιο 
εστιατόριο στη Ζάκυνθο που άνοιξε το 2015 με 
εμπειρία και άριστη γνώση Αγγλικών. Περιλαμ-
βάνεται εστίαση. Βιογραφικά στο e-mail: sophia@
windmillhotelszante.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για ξεκοκάλισμα - Πωλητής από 
κρεωπολείο στον Άλιμο. Τηλ: 6936 981803.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι Σερβιτόροι με 3ετή εμπειρία για 
ξενοδοχείο στη Ζάκυνθο. Προτιμητέοι οι ομιλούντες 
Ρώσικα και Πολωνικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
captain@navigatorltd.gr, τηλ: 6937 029299.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για γυράδικο στον Τρίλοφο Θεσ-
σαλονίκης. Τηλ: 6942 406873.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία στην περιοχή Συ-
κιές με εμπειρία στην παραγωγή καφέ. Βιογραφικά 
στο e-mail: eyrikaradanas2gmail.com, τηλ: 6936 
650420, κος Ευριπίδης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πασαδόρος Κουζίνας για σαλάτες με 
προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 έτη για εστιατόριο 
στην Κω. Απαραίτητα προσόντα: καθαριότητα και 
ταχύτητα. Τηλ: 6944 356846, κος Πάνος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας - Ψήστης για εργασία σε 
Ελληνικό εστιατόριο στη Γερμανία. Τηλ: 0049 
7113701596, κος Λάκης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέο άτομο για ημιαπασχόληση με 
προϋπηρεσία στο χώρο του καφέ για εργασία σε 
αναψυκτήριο στους Αμπελόκηπους. Βιογραφικά 
στο e-mail: nikos.koutsioukis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας στη Σκιάθο για σεζόν από Μάϊο 
έως Άυγουστο. Τηλ: 6989 205459.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Chef από γνωστή ξενοδοχειακή εταιρία 
στη Σκόπελο για εποχική απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: gm.holidays@skopeloshotels.eu, τηλ: 
210 6919111.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με εξειδίκευση στο ψήσιμο, 
στην κοπή κρεάτων και στην παρασκευή κρεατο-
σκευασμάτων. Τηλ: 6944 140301.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Ανατολική Αττική ζητά για 
τη σεζόν 2016 Σερβιτόρους /ες κατά προτίμηση από 
την περιοχή, με γνώσεις Γαλλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: delnick90@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας με εμπειρία στο a la carte 
σε εστιατόριο στο κέντρο για μόνιμη απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@monorestaurant.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, εμφανίσιμη για εργασία σε cafe 
- ζαχαροπλαστείο με εμπειρία. Περιοχή Βάρη 

Αττικής. Τηλ: 210 8974030, ώρες επικοινωνίας 
μετά τις 15:00.

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Mongo Sushi Spot στο Κολω-
νάκι ζητά νέα /ο με προϋπηρεσία στο χώρο της 
εστίασης. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
hr@mongo.gr.

ΒΟΗΘΟΣ Μάγειρα για πρωινά, snacks και menu 
ζητείται από μικρή ξενοδοχειακή μονάδα η οποία 
ζητά ποιοτική γεύση. Βιογραφικά στο e-mail: info@
aquasuites.gr, τηλ: 6944 533222.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα εμφανίσιμη Barista εγγεγραμμέ-
νη στον ΟΑΕΔ με εμπειρία στην παρασκευή καφέ 
και ροφημάτων για πρωινή απασχόληση σε καφέ 
μπαρ στο Νέο Ηράκλειο. Τηλ: 6980 342668, ώρες 
επικοινωνίας: 14:00-22:00.

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ /τρια με γνώσεις decor, ζα-
χαρόπαστας και χειρισμού σοκολάτας ζητείται, για 
εργασία πλήρης και άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: pastrydecoration@
gmail.com.

ΒΟΗΘΟΣ Αρτεργάτη ζητείται από φούρνο στα Σπάτα. 
Τηλ: 210 6630632, 6936 166400.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ στα Βριλήσσια ζητά Τυλιχτή - Ψήστη. 
Τηλ: 210 8100080.

ΨΗΣΤΗΣ - Τυλιχτής έμπειρος ζητείται για ψητο-
πωλείο στην Άνω Γλυφάδα. Τηλ: 6985 012262.

ΨΗΣΤΗΣ με εμπειρία ζητείται από ταβέρνα στην 
Πάρνηθα. Τηλ: 210 2469525.

ΤΥΛΙΧΤΗΣ /τρια και Ψήστης έμπειροι ζητούνται 
από κεμπαπτζίδικο στη Νίκαια. Τηλ: 210 4934042, 
6995 363183.

ΤΥΛΙΧΤΗΣ ζητείται από ψητοπωλείο στην Καισα-
ριανή. Τηλ: 210 7243610.

ΣΕΦ ΕΠΩΝΥΜΟΣ στη Σαντορίνη ζητά άτομο ως 
Βοηθό Μάγειρα για εργασία όλο το χρόνο. Τηλ: 
6944 782108.

ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ μουσικό στη Σαντορίνη ζητά 
Μάγειρα Σχολής. Τηλ: 6944 782108.

Αγροτικά Εφόδια & Υπηρεσίες-
Γεωπόνοι-Ζωοτέχνες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος ή Χημικός Απόφοιτος ΑΕΙ 
ή ΤΕΙ, για εργασία σε εταιρία απεντομώσεων, 
με έδρα την Χαλκίδα. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@agrospecom.gr.

ΝΕΟΣ ΖΩΟΦΙΛΟΣ υπεύθυνος ζητείται για εργασία 
ένα έτος συνεχώς ως Εργάτης Κυνοτροφείου 
εσωτερικός και γενικών καθηκόντων για μόνιμη 
παραμονή εκτός μισθού. Παρέχονται: κατοικία, 
θέρμανση, υγραέριο. Όχι διατροφή, μόνο σοβαρά 
ενδιαφερόμενοι. Τηλ: 6972 007143.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Κηπουρού με γνώση από κη-
πουρικές δουλειές. Πολύ καλός μισθός. Τηλ: 
6944 371878.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζωοτροφών στην Αθήνα ζητά 
Ζωοτέχνη ή Χημικό Τροφίμων. Πτυχίο ζωϊκής 
παραγωγής, ή Χημικού, ή Τεχνολόγου Τροφίμων, 
άριστη γνώση Αγγλικών, δυνατότητα ταξιδιών 
(Εσωτερικό, Εξωτερικό). Βιογραφικά στο e-mail: 
mpekelisvasilis@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ απόφοιτος Φυτικής Αγωγής ή Γε-
ωπόνος - Τεχνολόγος Τροφίμων για εργασία 
σε επιχείρηση αγροτικών εφοδίων με έδρα την 
Τρίπολη. Βιογραφικά στο e-mail: info@arcafroz.
gr, υπόψιν κου Δημητρόπουλου Γεωργίου.

ΑΠΟ ΑΕ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ζητούνται Πτυχιούχοι Τεχνο-
λόγοι Γεωπόνοι Ποιοτικού Ελέγχου, για υποκα-
ταστήματα στις πόλεις της Ξάνθης, Κομοτηνής, 
Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας. Βιογραφικά 
στο e-mail: thraki2015@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚH μονάδα ζητά Εργάτες για αγρο-
τικές εργασίες. Τηλ: 27330 93342, 6975 733776.

Αισθητική-Μόδα-Ομορφιά-  
Γυμναστική-Ευεξία
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για επίδειξη υποδημάτων και 
παρεμφερών αξεσουάρ υπόδησης σε Showwroom 
στη Θεσσαλονίκη. Παρέχονται: πολύ καλή αμοιβή 
και άριστο περιβάλλον εργασίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: elitehunding@yahoo.gr, υπόψην κου Δαυίδ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός για μερική απασχόληση σε 
φαρμακείο στην πόλη των Σερρών. Βιογραφικά 
στο e-mail: pharmacyserres@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια ή Βοηθός Κομμώτριας για 
πλήρη απασχόληση στο Νέο Ηράκλειο από την B&F 
Fashion. Τηλ: 210 2825852.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Αράχωβα ζητά Αισθητικούς 
με γνώση μασάζ. Βιογραφικά στο e-mail: info@
tagliresort.gr, τηλ: 22670 32532.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Pilates Instructor Certified σε όλα τα 
όργανα Pilates (mat, reformer, cadillac, chair, barrels). 
Βιογραφικά στο e-mail: info@mindandbody.gr.

ΑΛΥΣΙΔΑ κομμωτηρίων ζητά για τη στελέχωση 
καταστημάτων της Τεχνικό Βαφείου με εμπειρία 
και απαραίτητη προϋπηρεσία. Παρέχονται: σταθε-
ρός μισθός, έξτρα bonus, ταξίδια στο Εξωτερικό, 
συνεχής εκπαίδευση. Τηλ: 210 6215266.

ΤΕΧΝΙΤΡΙΑ ζητείται για σαλόνι κομμωτηρίου, 
χτένισμα και βαφείο. Τηλ: 210 9638620.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Χαλάνδρι ζητά Βοηθό νέα. 
Παρέχονται: ασφάλιση, ευχάριστο περιβάλλον. 
Τηλ: 210 6800246, 6932 141922.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Γέρακα ζητά Τεχνίτη, Κομμωτή 
και Βοηθό εμφανίσιμο. Ευχάριστο περιβάλλον. Τηλ: 
210 6612094.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Γαλάτσι ζητά Κομμωτή /τρια με 
πλήρη εμπειρία σε όλο το αντικείμενο της δουλειάς 
καθώς και Βοηθό. Τηλ: 6936 510342, 210 2917238.

ΚΟΜΜΩΤΗΣ /ΤΡΙΑ με εμπειρία στο αντικείμενο 
και Τεχνίτρια manicure - pedicure ζητούνται από 
κομμωτήριο στα Σεπόλια. Πλήρης ή μερική απα-
σχόληση. Τηλ: 210 5151980.

TO ARESSANA SPA HOTEL Santorini ζητά Προσω-
πικό για το spa. Bιογραφικά στο e-mail: palamas@
aressana.gr, τηλ: 6979 333124.

ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ Κωνσταντίνος Χατζής 
Αεροδρομίου ζητούνται άμεσα για πρόσληψη 
έμπειροι Κομμωτές /τριες για κούρεμα, χτένι-
σμα, βαφείο. Προσφέρονται: υψηλές αποδοχές, 
πλήρης ασφάλιση, μεταφορικά. Προϋποθέσεις: 
Αγγλικά και επικοινωνιακές ικανότητες. E-mail: 
fotlazarou@gmail.com.

ΜΕΓΑΛΟΣ ξενοδοχειακός όμιλος ζητά Κομμώτριες 
με προϋπηρεσία για εργασία σε spa ξενοδοχειακών 
μονάδων στη Ρόδο. Βιογραφικά στο e-mail: spa@
mitsishotels.com.

ΜΕΓΑΛΟΣ ξενοδοχειακός όμιλος ζητά νέους /ες 
Φυσιοθεραπευτές, Αισθητικούς για εργασία σε spa 
ξενοδοχείων στα νησιά Ρόδος, Κως, Κέρκυρα, Κρήτη. 
Bιογραφικά στο e-mail: spa@mitsishotels.com.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ζήτα 
νέα που να έχει εμπειρία στο πιστολάκι. Ωράριο 
προσαρμοστικό. Τηλ: 2310 523622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός για πλήρη εργασία σε φαρ-
μακείο. Προϋπηρεσία στο χώρο του φαρμακείου θα 
εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: info@pharmaxis.gr.

ΚΟΜΜΩΤΗΣ /ΤΡΙΑ ζητείται με πολύ καλές γνώ-
σεις στο κούρεμα, βαφείο, χτένισμα για υπεύθυνη 
θέση. Περιοχή Πατήσια, πλησίον ΗΣΑΠ. Τηλ: 210 
2013139, 6947 808342.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Βύρωνα ζητά έμπειρη /ο 
Κομμωτή /τρια. Ικανοποιητικός μισθός. Τηλ: 210 
7657476, 6973 390341.

ΚΟΜΜΩΤΕΣ ζητούνται από ανδρικό κομμωτήριο, 
περιοχή Γλυφάδα. Τηλ: 210 8940233, 6939 733587, 
ώρες επικοινωνίας Τρίτη έως Σάββατο 09:00-16:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες Αισθητικοί, εμφανίσιμες από 
πολυτελές spa στο Κολωνάκι. Παρέχεται εκπαί-
δευση. Τηλ: 210 7663759.

ΚΟΜΜΩΤΕΣ /ΤΡΙΕΣ και Βοηθοί ζητούνται από 
κομμωτήριο στην Κηφισιά, δεκτοί και για part 
time. Τηλ: 210 8013885.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια με γνώση στο αντρικό 
κούρεμα σε αντρικό κομμωτήριο στους Αγίους 
Αναργύρους (Περιοχή Ανακάσας). Ικανοποιητικός 
μισθός, ένσημα, ευχάριστο περιβάλλον. Τηλ: 210 
2639634, 6982 012879.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ απόφοιτη με γνώσεις στην αισθητική 
προσώπου - σώματος, manicure - pedicure, αποτρί-
χωση και εμπειρία στις πωλήσεις ζητείται. Μισθός, 
ασφάλεια και bonus. Βιογραφικά με φωτογραφία 
απαραίτητη στο e-mail: spoilt1@windowslive.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για manicure - pedicure και απο-
τριχώσεις. Τηλ: 2310 851776, κα Νίκη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Τεχνίτρια Ονυχοπλαστικής που 
να γνωρίζει manicure - pedicure, τεχνητά, αποτρί-
χωση για στελέχωση Studio Nails σε νησί. Τηλ: 
6980 231565, 210 9029653.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος ζητά άμεσα Καθηγήτρια 
Ονυχοπλαστικής με εμπειρία στο χώρο της εκπαί-
δευσης. Τηλ: 210 5246300.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός με εμπειρία στο gel, τεχνητά, 
manicure - pedicure για 8ωρη εργασία στη Μπότσαρη 
Θεσσαλονίκης. Τηλ: 2314 008518.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γυμναστής /τρια για επίβλεψη οργάνων 
γυμναστικής σε γυμναστήριο στο Γέρακα. Απογευ-
ματινές ώρες. Τηλ: 210 6046277.

ΤΕΧΝΙΤΡΙΑ έμπειρη και Βοηθοί για σαλόνι και 
βαφείο ζητούνται για πλήρη απασχόληση από 
κομμωτήριο στη Νίκαια, άμεση πρόσλήψη. Τηλ: 
210 4911187.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΕΣ για πλήρη απασχόληση και Βοη-
θοί για πρακτική ζητούνται από κομμωτήριο στους 
Αμπελόκηπους. Έναρξη εργασίας από 2ο /2016. 
Τηλ: 6974 066891.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στον Κορυδαλλό ζητά Κομμωτή 
ή Κομμώτρια ή πεπειραμένο Βοηθό με άνεση στις 
δημόσιες σχέσεις, ευχέρεια λόγου, προσεγμένη 
εμφάνιση, υπεύθυνο. Μισθός συν δυνατότητα 
ταξιδίων. Τηλ: 210 4979696.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο κέντρο ζητά νέο για Βοηθό 
Κομμωτηρίου με ή χωρίς εμπειρία. Τηλ: 210 3623423.

ΒΟΗΘΟΣ Κομμώτριας ζητείται για περίοδο των 
εορτών. Τηλ: 210 5122068, ώρες επικοινωνίας: 
09:00-16:00 Τρίτη - Σάββατο, κα Λεφτάκη.

Καθαριότητα-Φύλαξη- 
Εξωτερικές Εργασίες-Διανομή
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Δασκάλα για φύλαξη 2 παιδιών 14 
και 12 ετών με γνώσεις στην ειδική αγωγή. Ωράριο: 
15:00-20:30 καθημερινά. Περιοχή Υμηττός. Τηλ: 
6936 957947.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια για ξενοδοχείο στα Καλά-
βρυτα. Προσφέρονται: διαμονή, φαγητό, μισθός, 
ΙΚΑ. Τηλ: 6980 857584.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στο Λιβάδι Αράχοβας ζητεί Καθα-
ρίστρια με αρμοδιότητες την καθαριότητα δωματί-
ων, κοινοχρήστων χώρων, κουζίνας, πλυντήρια. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@tagliresort.gr, τηλ: 
2267 032522, fax: 2267 029161.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διανομέας για μερική απασχόληση από το 
Simply Burgers στον Κορυδαλλό. Τηλ: 210 4960645.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διανομέας - Delivery από το Metropolis 
Sandwich, με απαραίτητη προϋπηρεσία και μηχανά-
κι. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: info@
metropolissandwich.gr, τηλ: 6937 216048 κος 
Φίλιππος Κολοκάς.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία παροχής υπηρεσιών καθαρι-
ότητας ζητά νέες για το τμήμα καθαρισμού στις 
περιοχές Παλλήνη, Πικέρμι, Μαρούσι. Άμεση 
πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: info@cowa.
gr, τηλ: 210 9324806.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για πωλήσεις - διανομή, με δίπλω-
μα μηχανής και αυτοκίνητου, με δικό του scooter. 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις από 
εταιρία καφέ. Μισθός και ποσοστά. Τηλ: 6976 
863515, κος Γιάννης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εξωτερικές εργασίες στη Θεσ-
σαλονίκη. Μισθός και ένσημα. Τηλ: 6975 105656.

ΕΤΑΙΡΙΑ μεγάλη στο χώρο των φυλάξεων ζητεί 
Προσωπικό Ασφαλείας για περιοχές: Άγιο Στέφανο, 
Κρυονέρι. Βιογραφικά στο e-mail: kakaroumpas@
europa.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γηροκόμος για φύλαξη ηλικιωμένης 
κυρίας με κινητικά προβλήματα (όχι κατάκοιτη) και 
άνοια. Βιογραφικά στο e-mail: 1957x@otenet.gr, 
τηλ: 6974 759156.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γηροκόμος για φροντίδα ηλικιωμένης 
κατ' οίκον για κυρία αυτοεξυπηρετούμενη. Απαραί-
τητες συστάσεις από προηγούμενους εργοδότες. 
Βιογραφικά στο e-mail: simonarrow@hotmail.
com, τηλ: 6986 726440.

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ζητείται από ψητοπωλείο. Τηλ: 210 
2445174.

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ζητούνται με δικό τους μηχανάκι από 
ψητοπωλείο στη Λυκόβρυση. Τηλ: 210 2815545.

ΑΤΟΜΟ για λάντζα σε εστιατόριο - cafe ζητείται 
στο κέντρο της Κηφισιάς. Τηλ: 210 6236737, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-13:00 Δευτέρα - Παρασκευή.

ΕΤΑΙΡΙΑ στον Πειραιά ζητά Εξωτερικό Υπάλληλο 
για πενθήμερη ημιαπασχόληση. Προσόντα: δίπλωμα 
για μηχανάκι και απολυτήριο στρατού. Τηλ: 210 
4119076, ώρες επικοινωνίας: 09:30-14:00.

ΑΤΟΜΟ με δίπλωμα αυτοκινήτου και μηχανής 
ζητείται για εξωτερικές εργασίες για πλήρης 
απασχόληση σε ναυτιλιακή εταιρία στην Καλλιθέα. 
Βιογραφικά στο e-mail: job@varietycruises.com, 
τηλ: 210 6919191.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται με δικό τους μεταφορικό Ι.Χ για 
εξωτερικές εργασίες. Βιογραφικά στο e-mail: efi.
dps.lamp@gmail.com, τηλ: 210 2384280.

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ζητείται για πλήρη σε μονάδα 
φροντίδας ηλικιωμένων, περιοχή Βούλα. Τηλ: 
210 8992200, 210 8958710.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ασφαλείας ζητείται με άδεια εργασίας 
security για το Νομό Αττικής. Τηλ: 6936 583304.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών φύλαξης (security) 
ζητά Φύλακες για την περιοχή του Βόλου. Απαραίτητη 
άδεια security. Τηλ: 210 6216201, 210 6216220, 
ώρες επικοινωνίας: 09:00-15:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώσεις Ελληνικών και απα-
ραίτητες συστάσεις ως Οικιακή Βοηθός, Δευτέρα 
- Παρασκευή και ωράριο: 07:30-17:00. Περιοχή 
Κηφισιά. Τηλ: 210 8075893.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται για καθημερινή εργασία σε 
κομμωτήριο manicure - pedicure στην Κηφισιά. 
Τηλ: 210 6230640.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία στο χώρο ζητεί Προσωπικό 
Ασφαλείας για τις περιοχές: Γέρακα και Παιανία. 
Τηλ: 210 4190305.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία στο χώρο ζητεί Προσωπικό 
Ασφαλείας για τις περιοχές: Γέρακα και Παιανία. 
Τηλ: 210 4190305.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Manel Ιατρικά η οποία εξειδικεύεται στην 
κατασκευή ορθωτικών και προθετικών ειδών, ζητεί 
άτομο για εξωτερικές εργασίες - διανομή εντός και 
εκτός εργαστηρίου με δικό του μεταφορικό μέσο 
(μηχανάκι). E-mail: info@manel.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Oceanic Security AE αναζητά Φύλακες 
ως Προσωπικό Ασφαλείας στην Αθήνα. Περιοχές: 
Ζωγράφου, Νέα Φιλαδέλφεια, Μαγούλα, Ελευσίνα, 
Σπάτα, Μελίσσια, Άγιο Στέφανο, Αττική. Απαραίτητη 
προϋπόθεση άδεια security. Ε-mail: mourtzi.theo@
gmail.com, τηλ: 6987 851764.
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Υποτροφίες Αγγελόπουλου-Clinton Global  
Initiative University
Η Γιάννα Αγγελοπούλου μαζί με το Clinton Global Initiative University, σε μια προσπάθεια 
ενίσχυσης της συμμετοχής Ελλήνων φοιτητών σε ενέργειες κοινωνικής δράσης και επιχειρημα-
τικής πρωτοβουλίας, στηρίζει για τέταρτη φέτος χρονιά συμμετοχές φοιτητών σε πρόγραμμα 
διεθνούς ευαισθητοποίησης και κατάρτισης για το 2016. H διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί 
στο πανεπιστήμιο Berkeley, στην Καλιφόρνια.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι στο τελευταίο έτος σπουδών τους ή σε μεταπτυχιακό επίπεδο (όχι 
επίπεδο διδακτορικού) σε ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ, σε γνωστικά αντικείμενα με συνάφεια προς 
τους στόχους που περιγράφονται στην συνέχεια και με πλήρη λειτουργική γνώση αγγλικών 
(καθώς οι εργασίες του προγράμματος είναι στα αγγλικά).
Το πρόγραμμα αφορά αυτή την φορά φοιτητές που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στους τομείς:
1. της στροφής προς τον πρωτογενή τομέα και καλλιέργειες πρότυπες ή/και περιβαλλοντικά 
φιλικές.
2. πρωτοβουλιών δημόσιας υγείας.
3. ανάδειξης και εφαρμογής καινοτομιών, με στόχο την επιχειρηματικότητα και την δημιουργία 
θέσεων εργασίας.
Σημειώνεται ότι η εμπειρία έχει δείξει πως τα προτεινόμενα σχέδια λειτουργούν καλύτερα 
όταν αναλαμβάνονται από ομάδες. Σημειώνεται επίσης ότι προτίμηση θα δοθεί σε εκείνες τις 
προτάσεις που περιλαμβάνουν το στοιχείο της βιωσιμότητας, καθώς και σε όσες επιδιώκουν 
την επίτευξη συνεργειών με άλλες δράσεις.
Προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής: 31 Δεκεμβρίου 2015.
Πληροφορίες: http://www.angelopouloscgiu.org/.

Δωρεάν μεταπτυχιακά 2016-2017: Προκήρυξη ΠΜΣ  
στις Πολιτικές Επιστήμες από το ΑΠΘ
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του τμήματος Πολιτικών Επιστημών του 
Α.Π.Θ. προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για την εισαγωγή τους στο 
νέο κύκλο του προγράμματος (2016-2017). Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί 
στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) σε τέσσερις κατευθύνσεις σπουδών:
1. Πολιτική Θεωρία και Φιλοσοφία
2. Πολιτική Ανάλυση
3. Πολιτική ιστορία και στρατηγικές σπουδές
4. Διακυβέρνηση
Η κατεύθυνση "Διακυβέρνηση" προσφέρεται φέτος για πρώτη φορά.
Κατηγορίες πτυχιούχων: Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος Πολιτικών 
Επιστημών του Αριστοτελείου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πα-
νεπιστημιακών τμημάτων της ημεδαπής καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής. Αριθμός εισακτέων: 80 άτομα (20 ανά κατεύθυνση). Διάρκεια σπουδών: 3 
εξάμηνα. Δίδακτρα: Δωρεάν. Επιλογή φοιτητών: Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών 
πραγματοποιείται μετά από τη συμμετοχή τους σε γραπτές εξετάσεις και συνέντευξη. Η γραπτή 
εξέταση είναι ξεχωριστή για κάθε κατεύθυνση σπουδών.
Υποβολή αιτήσεων: Από Δευτέρα 16 Νοεμβρίου μέχρι την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015.
Για το πρόγραμμα σπουδών μπείτε στο: https://www.eduguide.gr/grad/program/aristoteleio-
politikes-epistimes,577/curriculum. Για την προκήρυξη και την αναλυτική βιβλιογραφία μπείτε 
στο: https://www.eduguide.gr/grad/prokiryksi/aristoteleio-pms-politikes-epistimes,238.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Επιμορφωτικά προγράμματα 
για τη στελέχωση μη κερδοσκοπικών οργανώσεων
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιμορφωτικά προγράμματα 
προκηρύσσει το εξάμηνο πρόγραμμα «Εκπαίδευση ηγετών για τη στελέχωση εθνικών και 
διεθνών μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή οργανισμών παροχής ανθρωπιστικής - ψυχολο-
γικής βοήθειας, με έμφαση στις μεταναστευτικές ροές, στη φτώχεια, στη διαχείριση κρίσεων 
και στα περιβαλλοντικά ζητήματα» (60 ωρών).
Η στελέχωση και πολύ περισσότερο η άσκηση ηγεσίας σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς 
είναι απόφαση ζωής, που δεν καρποφορεί, εάν δεν συνεπικουρείται από τη γνώση και την 
κατάρτιση σε δεξιότητες και εμπειρίες απαραίτητες για την αποτελεσματικότητα της αρωγής 
και της παρέμβασης. Τα κίνητρα τις περισσότερες φορές δεν αρκούν, εάν ο υποψήφιος ηγέ-
της, αρχηγός ομάδας ή στέλεχος δεν εκπαιδευθεί σε ένα πλήθος διαφορετικών γνωστικών 
πεδίων, που εμπεριέχουν διαχείριση κρίσεων, άμεση ψυχολογική βοήθεια, διοικητικές και 
πρακτικές αποφάσεις, επείγουσα αποκατάσταση, διαχείριση τραύματος και καταστροφών, 
οικονομική υποστήριξη και αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων χωρίς επαρκείς πόρους. 
Επειδή τα κράτη πρόνοιας αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τις τεράστιες κοινωνικές μεταβολές, 
το βάρος θα πέσει στην ιδιωτική μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία, ενώ προβλέπονται διεθνείς 
χρηματοδοτήσεις για τη στήριξη τέτοιων οργανώσεων και οργανισμών. Ήδη οι προκηρύξεις 
εργασίας για εξειδικευμένα στελέχη αυξάνονται αλματωδώς
Το πρόγραμμα απευθύνεται: Σε κάθε πρόσωπο που ενδιαφέρεται να απασχοληθεί σε εθνι-
κούς και διεθνείς οργανισμούς παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, αντιμετώπισης κρίσεων 
κλπ. Σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και τους 
ενδιαφέρει να ταξιδεύουν για ανθρωπιστικούς λόγους.
Αιτήσεις: Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν: απόφοιτοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημε-
δαπής και της αλλοδαπής, απόφοιτοι λυκείου.
Εγγραφές-υποβολή αιτήσεων: Οι εγγραφές ξεκινούν με τη δημοσιοπtοίηση της παρούσας 
προκήρυξης και διαρκούν μέχρι 22 Ιανουαρίου 2016. Η έναρξη των μαθημάτων, σύμφωνα 
με το πρόγραμμα που θα αποσταλεί στους σπουδαστές, θα γίνει στις 22 Ιανουαρίου 2016.
Πληροφορίες-Αναλυτικότερα: http://www.news.gr.

Μεταδιδακτορικές υποτροφίες 2016-2017  
από το ίδρυμα Μποδοσάκη
Γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους ότι το ίδρυμα Μποδοσάκη για 9η συνεχή χρονιά θα 
χορηγήσει κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2016 – 2017 τέσσερις μεταδιδακτορικές υποτροφίες 
στα εξής πεδία:
Πεδία-τομείς υποτροφιών
1. Ενεργειακή τεχνολογία
2. Τεχνολογία και μηχανική περιβάλλοντος
3. Ανοσοβιολογία
4. Αναγεννητική ιατρική
5. Γενετική
6. Γονιδιωματική υπολογιστική
7. Καρκινογένεση
8. Νευροεπιστήμες
9. Φαρμακολογία
Ειδικότερα θα χορηγηθούν σε κατόχους διδακτορικού διπλώματος:
– Δύο υποτροφίες για έρευνα στην Ελλάδα
– Δύο υποτροφίες για έρευνα στο εξωτερικό
Διάρκεια: Η διάρκεια της υποτροφίας είναι διετής, με δυνατότητα παρατάσεως για ένα ακόμη 
έτος.
Ποσό υποτροφίας: Το ποσό της υποτροφίας θα ανέρχεται σε € 18.000 ετησίως για την Ελ-
λάδα και σε € 30.000 ετησίως για το εξωτερικό.
Υποβολή αιτήσεων: Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 31/12/2015.
Πληροφορίες: Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή άλλη πληροφορία, οι υποψήφιοι μπορούν 
να απευθύνονται στη γραμματεία του ιδρύματος τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10 έως 
12 π.μ. στα τηλέφωνα 210-3237973 και 210-3237804 και στο σχετικό αρχείο: http://www.
bodossaki.gr/.

Δωδεκανησιακό ίδρυμα υποτροφιών:  
3 μεταπτυχιακές υποτροφίες 2015
Το Δωδεκανησιακό ίδρυμα υποτροφιών προκήρυξε πως θα χορηγήσει υποτροφίες 2015 
για μεταπτυχιακές σπουδές σε υποψηφίους για απόκτηση τίτλου σε επίπεδο master που 
είναι δημότες δήμου Δωδεκανήσου και είναι πρωτοετείς του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013.
Απαραίτητα
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει ακόμα:
• Το αντικείμενο της εργασίας τους να αναφέρεται στη Δωδεκάνησο
• Να έχουν βαθμό λίαν καλώς στο πτυχίο τους
• Να μην παίρνουν άλλη υποτροφία
• Να δικαιολογείται η ενίσχυση τους από την οικονομική τους κατάσταση
• Θα συνεκτιμηθεί επίσης αν οι ενδιαφερόμενοι είναι τέκνα πολυμελούς οικογένειας, αν οι 
οικογένειες τους ζουν σε μικρά άγονα νησιά ή σε ορεινά χωριά και το γνωστικό αντικείμενο 
της εργασίας ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες της Δωδεκανήσου.
Υποβολή αιτήσεων: Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 30 Δεκεμβρίου 2015.
Πληροφορίες: Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην 
κα. Λαθουράκη στο τηλέφωνο 22410-44646.

Υποτροφίες 2016 από το ίδρυμα «Χρυσόστομος Βογιατζής»
Το ίδρυμα «Χρυσόστομος Βογιατζής» θα χορηγήσει 4 υποτροφίες 2016 για σπουδαστές στα 
ΑΕΙ καθώς και 1 για μεταπτυχιακές σπουδές σε ΑΕΙ του εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 
2015-2016.
Δικαίωμα υποτροφίας: Δικαίωμα υποτροφίας έχουν μόνον οι απόφοιτοι του Β΄ λυκείου 
Κιλκίς, που σπουδάζουν στα ΑΕΙ της χώρας ή που πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές 
στο εξωτερικό και διακρίνονται για την επιμέλειά τους, την υψηλή τους επίδοση και το ήθος 
τους, αλλά στερούνται οικονομικών πόρων.
Υποβολή αιτήσεων: Η υποβολή των αιτήσεων για τις υποτροφίες 2016, ολοκληρώνεται την 
Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016.
Πληροφορίες στον κ. Δημοσθένη Κουσκούκη. Τηλ.: 23410 22240.

Πρόγραμμα για μεταπτυχιακούς φοιτητές
Εγγραφή από Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015 έως Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης: Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016.
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι αναγνωρισμένων ελληνικών πανεπιστημίων ή πο-
λυτεχνικών σχολών. Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες χορη-
γούνται στους περισσότερους επιστημονικούς κλάδους. Οι αιτούντες πρέπει να έχουν υψηλή 
ακαδημαϊκή επίδοση στον κλάδο τους και σαφή επαγγελματικό προσανατολισμό. 
Αναλυτικές πληροφορίες στο: http://www.fulbright.gr/greek_graduate.html.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 
2016 στο τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
καλεί όσους ενδιαφέρονται να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στα παρακάτω θεματικά 
πεδία έρευνας, τα οποία εντάσσονται στα ερευνητικά ενδιαφέροντα μελών ΔΕΠ του Τμή-
ματος, να υποβάλουν αίτηση. Το διδακτορικό δίπλωμα του τμήματος ΟΔΕ απονέμεται για 
πρωτότυπη συμβολή σε μία από τις θεματικές περιοχές που θεραπεύει το τμήμα: Μάρκετινγκ, 
Μάνατζμεντ, Χρηματοοικονομική/Λογιστική, Επιστήμες Συμπεριφοράς, Ποσοτικές Μέθοδοι και 
Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν μεταπτυχιακό 
τίτλο σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο με μια τουλάχιστον από τις παραπάνω 
θεματικές περιοχές.
Υποβολή αιτήσεων: Η υποβολή αιτήσεων ξεκινάει στις 08/01/2016 μέχρι και τις 22/01/2016.
Πληροφορίες: Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:http://
www.uom.gr.
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15 Δεκεμβρίου
Το Artists' Cards είναι ένα πολυσυμμετοχικό πρότζεκτ όπου, 
οι καλλιτέχνες καλούνται να φτιάξουν ένα ή και περισσότερα 
έργα σε μορφή καρτ ποστάλ. Τα έργα είναι κυρίως πρωτότυπα 
(σχέδια, ακουαρέλες, κολάζ), ή/και πολλαπλά (φωτογραφί-
ες, μεταξοτυπίες). Από τις καρτ-ποστάλ του Fluxus μέχρι τη 
χρησιμοποίηση της συγκεκριμένης φόρμας από καλλιτέχνες 
όπως οι Gilbert and George και η Rachel Whiteread, η ενα-
σχόληση των καλλιτεχνών με την κάρτα, όπως και με τα πιο 
γνωστά artists' books, έχει τη δική της θέση στην ιστορία της 
σύγχρονης τέχνης.
Τοποθεσία: Elika Gallery, Ομήρου 27. Ώρα: 12:00-20:00.

16 Δεκεμβρίου
Η Ελληνοαμερικανική Ένω-
ση και το Hellenic American 
College (HAEC) σε συνεργα-
σία με το Ελληνικό Ίδρυμα 
Πολιτισμού παρουσιάζουν συζήτηση του αμερικανού συγ-
γραφέα και καθηγητή στο Northern Michigan University, 
Matthew Frank, με τον διδάσκοντα στο Hellenic American 
University, Βασίλη Μανουσάκη, την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου, 
στο θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Η εκδήλωση 
θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά.
Τοποθεσία: Θέατρο Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (2ος όρο-
φος), Μασσαλίας 22, Κολωνάκι. Ώρα: 19:30.

17 Δεκεμβρίου
Μετά την επιτυχημένη παρουσία της στο Ηράκλειο Κρήτης 
η έκθεση Αστροφωτογραφίας Εξώκοσμο Φως: «Το ορατό 
σύμπαν μέσα από τα τηλεσκόπια και τις κάμερες του αστε-
ροσκοπείου Σκίνακα» ταξιδεύει ως την Αθήνα και το ίδρυμα 
Ευγενίδου. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή έκθεση που προ-
τείνει σε όλους τους φίλους/φίλες της αστροφωτογραφίας μια 
θαυμαστή περιπλάνηση ανάμεσα στα Άστρα, τα ωραιότερα 
Αέρια Νεφελώματα, κοντινούς και μακρινούς γαλαξίες μέχρι 
και τις εσχατιές του Σύμπαντος. Αξίζει να τονιστεί ότι πολλές 
από τις εκτιθέμενες φωτογραφίες είναι από τις ωραιότερες 
και λεπτομερέστερες που έχουν μέχρι σήμερα διεθνώς δει το 

φως της δημοσιότητας. Κάθε φωτογραφία συνοδεύεται από 
περιγραφή στην ελληνική και αγγλική γλώσσα των ιδιαίτε-
ρων χαρακτηριστικών του απεικονιζόμενου αστρονομικού 
αντικειμένου.
Τοποθεσία: Ίδρυμα Ευγενίδου, Π. Φάληρο, Λεωφόρος Συγ-
γρού 387. Ώρα: 09:00-20:00.

18 Δεκεμβρίου
Το νέο διαδραστικό project του Zp87 
«Όλοι στη σκηνή!» μας προσκαλεί 
και προκαλεί να μπούμε κι εμείς στο 
παιχνίδι ανεβαίνοντας μαζί στη σκηνή 
με ένα τραγούδι, με ένα ποίημα, με 
έναν μουσικό ή θεατρικό αυτοσχεδι-
ασμό ή με οτιδήποτε άλλο θέλουμε 
να εκφράσουμε. Έτσι, με τη δική μας 
συμμετοχή και τους καλλιτέχνες-guests, 
όλοι μαζί θα φτιάχνουμε κάθε φορά 
μια καινούρια, μοναδική παράσταση! 
Τρεις νέοι δημιουργοί μαζί με τις κιθάρες 
τους παρουσιάζουν μια μουσική παράσταση, προσωπικών 
δημιουργιών από τους επερχόμενους δίσκους τους, μαζί με 
τραγούδια γνωστών καλλιτεχνών που τους έχουν σημαδέψει.
Τοποθεσία: Zp 87, Εξάρχεια, Ζωοδόχου Πηγής 87. Ώρα: 21:00.

19 Δεκεμβρίου
Στο κινηματοθέατρο ΕΦΗ του δήμου Περιστερίου διοργα-
νώνονται για το 2015 και το 2016 ξεχωριστές πολιτιστικές 
δράσεις και εκδηλώσεις. Το Σάββατο 19/12 θα προβληθεί 
η ταινία Ο «Κανόνας του παιχνιδιού», το αριστούργημα της 
καριέρας του μεγάλου δημιουργού Ζαν Ρενουάρ που εξακο-
λουθεί να αναγνωρίζεται ως ένα από τα πιο σημαντικά φιλμ 
όλων των εποχών.
Τοποθεσία: Βασιλικών 6, Κηπούπολη. Ώρα: 17:00.

20 Δεκεμβρίου
H Δραματική Σχολή Πέτρας του Δήμου Πετρούπολης και ο 
Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης & Προστασίας Κινηματο-
γραφικών Έργων "ΕΡΜΕΙΑΣ" θα παρουσιάσουν στη θεατρική 
σκηνή της Σχολής αφιέρωμα σε ταινίες του Σύγχρονου Ελ-
ληνικού Κινηματογράφου. Στις 20/12 θα προβληθεί η ταινία 
Γάμος στο περιθώριο του Κεσίσογλου Βασίλης
Τοποθεσία: Δραματική Σχολή Πέτρας, Πετρούπολη, 25ης 
Μαρτίου 80. Ώρα: 19:30.

21 Δεκεμβρίου
Οι «On The RoAd» παρουσιάζουν την παράσταση «Χαμέ-
νη Γενιά», εμπνευσμένο από το κλασικό θεατρικό έργο του 
Φέρντιναντ Μπρούκνερ «Η αρρώστια της νιότης». Πέντε νέοι 
φοιτητές Ιατρικής ζουν στα άκρα, έχοντας σαν άλλοθι την 
νιότη μιας χαμένης γενιάς, που εν αγνοία της φλερτάρει με 
το θάνατο. Τα ερωτικά παιχνίδια, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, 
και τα παιχνίδια εξουσίας αποτελούν μια επιλογή ζωής για 
τα πιο ευαίσθητα μέλη της χαμένης γενιάς, ενώ οι υπόλοιποι 
αμύνονται πίσω από τον κυνισμό και τον οπορτουνισμό τους. 
Οι ηθικές αρχές, τα όνειρα, οι φιλοσοφίες και τα κοινωνικά 
πρότυπα, αποκαλύπτουν την πλήρη ανεπάρκειά τους μετά 
τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, σπρώχνοντας μια ολόκληρη γενιά 
στην αυτοκαταστροφή. Καταρρέουν σαν πύργοι από άμμο κι 
αφήνουν πίσω ένα κενό που οδηγεί σε επικίνδυνα παιχνίδια–
για να γεμίσει την χωρίς νόημα ζωή, μιας γενιάς θύμα, ενός 
επιφανειακά πολιτισμένου κόσμου. Το έργο θυμίζει πολύ 
την παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα, μια χώρα που ζει στο 
περιθώριο και οδηγεί, χωρίς αναστολές, τη νέα γενιά σε ένα 
μέλλον δυσοίωνο. 
Τοποθεσία: Θέατρο Εμπρός (Ρήγα Παλαμήδη 2, Ψυρρή, 
Αθήνα). Ώρα: 21:30.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

15 Δεκεμβρίου
Όλες οι εκδηλώσεις της βιβλιοθήκης για τον 
μήνα Δεκέμβριο, είναι αφιερωμένες στον 
εορτασμό για τα 30 χρόνια λειτουργίας των 
βιβλιοθηκών, από την ίδρυση της πρώτης βι-
βλιοθήκης (κεντρικής) του δήμου Καλαμαριάς, 
το 1985. Στις 15/12 ελάτε να διαβάσουμε το 
παραμύθι «Οι καλικάντζαροι στο μύλο». Η 
αφήγηση θα πραγματοποιηθεί από την Ανθή 
Θάνου και η μουσική από τον Αλέξη Μακρή. 
Η εκδήλωση είναι για όλα τα παιδιά με τους 
γονείς τους.
Τοποθεσία: Δαήδειος παιδική βιβλιοθήκη, 
Καλαμαριά, Ελλήσποντου 15. Ώρα: 18:30.

16 Δεκεμβρίου
"Κάτω από το φως των 
αστεριών" στο δήμο 
Παύλου Μελά που θα 
πραγματοποιηθούν πα-
ραστάσεις κουκλοθέα-
τρου με επιτραπέζιες και μεγάλες κούκλες, 
παραστάσεις με καραγκιόζη, δραματοποίηση 
παραμυθιών με συνοδεία ζωντανής μουσικής, 
κλασική, χριστουγεννιάτικη μουσική και τρα-
γούδια σε πλατείες, σε δημοτικές Βιβλιοθήκες, 
σχολεία και πολιτιστικούς χώρους του δήμου. 
Στις 16/12 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με 
θέμα “Χριστουγεννιάτικα Μουσικοπαραμύθια” 
με συνοδεία ζωντανής μουσικής.
Τοποθεσία: Δημοτική βιβλιοθήκη Πολίχνης, 
Ίμβρου 2, Πολίχνη. Ώρα: 18:30.

17 Δεκεμβρίου
Στο πλαίσιο της φοιτητικής εβδομάδας του 
Α.Π.Θ., η ομάδα Co.Mv.o.S. σε συνεργασία 
με τις φοιτητικές ομάδες του ΑΠΘ, Β.Α.Τ., 
Path, AIESEC και IAESTE διοργανώνουν την 
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου μια σειρά προκλήσεων 
με γρίφους και δοκιμασίες (φυσικές ή καιρικές) 
που απαιτούν ομαδικότητα και συνεργασία, 
με στόχο την εύρεση του χαμένου θησαυρού 
μέσα στην στο Λαογραφικό Μουσείο & Αρχείο 
της Φιλοσοφικής σχολής του Α.Π.Θ. Σύμφωνα 
με τους διοργανωτές «οι συμμετέχοντες θα 
πρέπει να είναι γρήγοροι στη σκέψη και όχι 
στα πόδια..».
Τοποθεσία: Λαογραφικό Μουσείο & Αρχείο 
Α.Π.Θ. Ώρα: 14:00-18:00.

18 Δεκεμβρίου
Η Διεθνής Εταιρεία Φίλων Ν. Καζαντζάκη θα 
πραγματοποιήσει εκδήλωση με θέμα: «Ώσπερ 
ξένος και αλήτης». Ομιλητές θα είναι οι: Αθηνά 
Βουγιούκα, Δρ Παν/μιου Στρασβούργου, ειδ. 
μελετήτρια του καζαντζακικού έργου, Δημή-
τρης Χ. Γουνελάς, καθηγητής Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας Α.Π.Θ, Μαρία Χατζηαποστόλου, 
Θεολόγος-εκπαιδευτικός, (Διεθνές βραβείο 
Ν.Καζαντζάκη). Την εκδήλωση θα συντονίσει η 
Γιούλη Ιεραπετριτάκη, ιστορικός-αρχαιολόγος 
εκπρόσωπος Δ.Ε.Φ.Ν. Καζαντζάκη Θεσσαλονί-
κης-Χαλκιδικής. Παρακαλείστε και για την δική 
σας συμμετοχή στην ανθρωπιστική βοήθεια 
που οργανώνει η Τοπική Επιτροπή Δ.Ε.Φ.Ν. 
για τα προσφυγόπουλα στην Ειδομένη, κατά 
τη διάρκεια της εκδήλωσης. Για περισσότερες 

πληροφορίες, μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 
6996 442892.
Τοποθεσία: Πολυβιβλιοπωλεία Μαλλιάρης-
Παιδεία Ανατόλια, Δημητρίου Γούναρη 39. 
Ώρα: 19:00.

19 Δεκεμβρίου
Ένα μικρό διαφορετικό κορίτσι, μη μπορώντας 
να διαχειριστεί το θυμό του, έχασε τη χαρά 
του και μεγαλώνοντας μεταμορφώθηκε σε μία 
πολύ θυμωμένη μάγισσα, τη Θυμουέλα. «Η 
Χαμένη Χαρά της Μάγισσας Θυμουέλα» είναι 
ένα μαγικό χριστουγεννιάτικο παραμύθι, σε 
σενάριο και σκηνοθεσία της αν. καθηγήτρι-
ας ειδικής αγωγής του Α.Π.Θ., Παρασκευής 
Γιαγκάζογλου και θα παρουσιαστεί από τη 
θεατρική ομάδα του συλλόγου φοιτητών του 
ΤΕΦΑΑ Σερρών του Α.Π.Θ., στο πλαίσιο της 
φοιτητικής εβδομάδας του Α.Π.Θ.
Τοποθεσία: Πολιτιστικό κέντρο Εύοσμου, 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 57. Ώρα: 12:00.

20 Δεκεμβρίου
Μια σημαντική σύμπραξη τριών ευρωπαϊκών 
φορέων, η έκθεση «Faces. Το πορτρέτο στην 
ευρωπαϊκή φωτογραφία μετά το 1990», έρχεται 
στην Ελλάδα! Το Bozar-Palais des Beaux-Arts 
(Βρυξέλλες, Βέλγιο), το Nederlands Fotomuseum 
(Ρότερνταμ, Ολλανδία) και το μουσείο Φωτο-
γραφίας Θεσσαλονίκης, έχοντας συνεργαστεί 
τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζουν αυτήν τη 
μεγάλη, διεθνών προδιαγραφών, έκθεση, καθώς 
και τον κατάλογο που τη συνοδεύει. Πρόκειται 
για το αποτέλεσμα μιας σημαντικής συνέργειας, 

που ενισχύει το διεθνές προφίλ του μουσείου 
Φωτογραφίας και το εντάσσει στο ευρωπαϊκό 
δίκτυο πολιτιστικών φορέων, ενώ ταυτόχρονα 
προβάλει τη χώρα μας στο εξωτερικό.
Τοποθεσία: Λιμάνι Θεσσαλονίκης, προβλήτα 
1, Ναυάρχου Βότση. Ώρα: 11:00-19:00.

21 Δεκεμβρίου
Ένα χριστουγεννιάτικο υπερθέαμα διάρκειας 
72 λεπτών θα παρουσιάσει ο δημοσιογράφος 
Λευτέρης Κογκαλίδης, με υλικό από το προ-
σωπικό του αρχείο. Christmas Spectacular, 
όπως τιτλοφορείται αυτό το πρόγραμμα, εί-
ναι το αγαπημένο χριστουγεννιάτικο σώου 
των Αμερικανών που, εδώ και 80 περίπου 
χρόνια, έχει γοητεύσει 70.000.000 θεατές. Το 
εορταστικό αυτό πρόγραμμα παρουσιάζεται 
κάθε χρόνο για ένα μήνα στο Radio City Music 
Hall της Νέας Υόρκης, με πρωταγωνίστριες 
τις περίφημες Radio City Rockettes, διάση-
μες για τα υψηλά λακτίσματα, την κλασική 
ομορφιά και τις χορευτικές τους ικανότητες, 
σε εκπληκτικές χορογραφίες ακριβείας. Από 
το 1925 που δημιουργήθηκαν έως σήμερα, 
3.000 γυναίκες χόρεψαν ως Rockettes και κάθε 
χρόνο χιλιάδες γυναίκες περνούν από ακρόαση 
για μια θέση στο Χορευτικό Συγκρότημα που 
βασικά συγκροτούν 36 χορεύτριες. Κατά τη 
διάρκεια του προγράμματος, 1.300 κοστούμια 
χρησιμοποιούνται στην τεράστια σκηνή. Τα 
σκηνικά και τα διάφορα εφέ είναι φαντασμα-
γορικά. Όλη η παράσταση συνοδεύεται από 
χριστουγεννιάτικη μουσική.
Τοποθεσία: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 
25ης Μαρτίου και Μαρίας Κάλλας. Ώρα: 20:00.
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4 Δήμος Αθηναίων
Τηλέφωνο: 210 5210637  
E-mail: koin.ergasia@cityofathens.gr

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών  
Δήμου Αχαρνών
Διεύθυνση: Φιλαδελφείας & Μπόσδα.
Τηλ: 210 2415543

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Δήμου  
Αγίου Δημητρίου
Διεύθυνση: Αγ. Δημητρίου 55.
Τηλ: 210 9761680

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Δήμου  
Αργυρούπολης
Διεύθυνση: Κρήτης & Σπετσών 3.
Τηλ: 210 9956956, 210 9955671

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Δήμου Βούλας
Διεύθυνση: Ζέφυρου 2.
Τηλ: 210 8995423

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Δήμου Δάφνης
Διεύθυνση: Βύρωνος 65.
Τηλ: 210 9700300

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών  
Δήμου Κηφισίας
Διεύθυνση: Διονύσου 73 & Γορτυνίας.
Τηλ: 210 8019931

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Δήμου  
Λυκόβρυσης
Διεύθυνση: Ριμίνι 10
Τηλ: 210 2852945

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Δήμου  
Μαρκοπούλου 
Διεύθυνση: Πλ. Δ. Σωτηρίου 1.
Τηλ: 22990 20149

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Δήμου  
Μεταμόρφωσης
Διεύθυνση: Γκινοσάτη 86 & Πλαστήρα.
Τηλ: 210 2831133

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Δήμου  
Νέας Μάκρης
Διεύθυνση: Λ. Μαραθώνος 196, 19006. 
Τηλ: 22940 58921, 22940 58923

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Δήμου  
Υμηττού
Διεύθυνση: Υψηλάντου 5. Τηλ. 210 9704923

4 Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγείας  
Βύρωνα-Καισαριανής
Διεύθυνση: Δήλου 14, Καισαριανή.
Tηλ: 210 7640111, 210 7644705,  
210 7662247

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου
Διεύθυνση: Πλούτωνος 19 και Ηφαίστου, 
Περιστέρι.
Τηλ: 210 5756226, 210 5756401,  
210 5756664

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χαλανδρίου
Διεύθυνση: Μεσογείων και Ζαλόγγου 6,  
Αγ. Παρασκευή.
Τηλ: 210 6015079, 210 6016030

4 Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας  
Παγκρατίου Τμήμα Ενηλίκων
Διεύθυνση: Φερεκύδου 5, Παγκράτι.
Τηλ: 210 7016611

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αθηνών -  
Υπηρεσία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Ενηλίκων

Διεύθυνση: Ιουλιανού 18 και Μαυροματαίων, 
Aθήνα. Τηλ: 210 8210222

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αιγάλεω
Διεύθυνση: Σούτσου 4 - Πλατεία Δαβάκη, 
Αιγάλεω. Τηλ: 210 5449898

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Πειραιά
Διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 15, Πειραιάς.
Τηλ: 210 4170546

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Δραπετσώνας - 
Κερατσινίου
Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου και  
Ανδριανού 1, Δραπετσώνα.
Τηλ: 210 4630100, 210 4630134

4 Τμήμα Ψυχιατρικής Εφήβων και Νέων
Διεύθυνση: Μεσογείων 154.
Τηλ: 210 7480901

4 Κέντρο Ψυχοκοινωνικής  
Υποστήριξης Βοτανικού

Διεύθυνση: Ελασιδών 30 και  
Κωνσταντινουπόλεως, Βοτανικός.
Τηλ: 210 3424024

4 Κέντρα Ψυχολογικής και Κοινωνικής 
Υποστήριξης Μακροχρόνια ανέργων
Διεύθ.: Παπαναστασίου 22, Αιγάλεω
Διεύθ.: Αλκαμένους 8 & Χαρίσσης, Αθήνα  
Διεύθ.: Ζωσιμάδων 11 & Ελευθερίου  
Βενιζέλου, Πειραιάς. Τηλ: 210 8224674

4 Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 
Ζεφυρίου
Διεύθυνση: Εθν. Μακαρίου 2, Ζεφύρι.
Τηλ: 210 2682685, 210 2684194

4 Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης
Λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα έως  
Παρασκευή και ώρα 8.30 π.μ. έως 14.30 μ.μ. 
σε νέο χώρο επί της οδού Αλεξιουπόλεως 27, 
Αργυρούπολη στον Α΄ όροφο.  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 9961973.

4 Δήμος Ιλίου Αττικής
Διεύθυνση: Νέστορος 101, 131 22 Ίλιον,  
(2ος όροφος). Τηλέφωνα: 213 2030015,  
-016, -017, -018, -019, -029. 
Fax: 210 2696 898 - 
e-mail: koinoniki@ilion.gr 

4 Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής
Διεύθυνση: Ξενοφώντος 10.  
Τηλ - fax: 210 9754035, 210 9768565. 
E-mail: dadkoinyp@yahoo.gr

4 Δήμος Αγίων Αναργύρων Αττικής 
Το γραφείο της Κοινωνικής Υπηρεσίας  
λειτουργεί καθημερινά και παρέχει  
τις υπηρεσίες του δωρεάν σε δημότες και 
κατοίκους του Δήμου Αγίων Αναργύρων. 
Διεύθυνση: Χίου & Καλύμνου 
Τηλ./Fax: 210 2690852

4 Δήμος Αλίμου Αττικής
Διεύθυνση: Τσουκανέλη 7.  
Τηλ.: 210 9883140 - 210 9853580.  
Fax: 210 9853580. Ώρες εξυπηρέτησης  
του κοινού: 9:00 έως 14:00 μ.μ.

4 Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 2793916,  
210 2777198, 210 2723675.

4 Δήμος Κορυδαλλού Αττικής
Διεύθυνση: Ξενοφώντος 5 & Πελοπίδα,  
τ.κ. 18120, Κορυδαλλός.  
Τηλ.: 210 4963917. Fax: 210 4970518.

4Δήμος Ζωγράφου Αττικής-ΣΚΟ  
(Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογενειών)
Διεύθυνση: Ι. Μαράτου & Ευρυνόμης.  
Τηλ: 210 7793622, 210 7488382.

4 Δήμος Ζωγράφου Αττικής-Κέντρο  
Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής 
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
Διεύθυνση: Ανακρέοντος 60, τ.κ. 157 71, 
Ζωγράφου. Τηλ: 210 7473328 -9.

4 Δήμος Πεντέλης
Επικοινωνία κάθε Δευτέρα, Τετάρτη,  
Παρασκευή στα τηλέφωνα: 213 2140538 
ώρες 8:00 - 15:00, Τρίτη, Πέμπτη στα  
τηλέ-φωνα: 213 2140621, ώρες 8:00-15:00.

4 Δήμος Ηρακλείου Αττικής -  
Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης
Διεύθυνση: Στ. Καραγιώργη 2, 1ος όροφος. 
Τηλ.: 213 2000272

4 Δήμος Ηρακλείου Αττικής - Εργαστήριο 
Ψυχολογικής Συμβουλευτικής φοιτητών
Λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 
10:00 π.μ. έως 4:00 μ.μ. Τηλ: 210 7277553 
και 210 7277554.

4 Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 
Δήμου Αμαρουσίου
Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9, Μαρούσι  
Τ.Κ. 15124. Τηλ.: 213 2031923 -924.  
Fax: 213 2031938, e-mail: kpsy@maroussi.gr. 
Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 
8:00 έως 15:00.

4 Τμήμα Ψυχολoγικής Υποστήριξης  
Δήμου Ηλιούπολης
Τηλ: 210 9970053 -055.  
Καθημερινά: 9.00 π.μ.-2.00 μ.μ.

4 Συμβουλευτική και Ψυχολογική  
Υποστήριξη Δήμος Περιστερίου
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5747888  
(Δευτέρα & Τρίτη από 09:00-14:00) 

4 Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης  
Δήμου Ηρακλείου Αττικής
Διεύθυνση: Σαλαμίνος & Ελευσινίων.  
Τηλ.: 210 2840899

4 Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αιγάλεω
Διεύθυνση: Ιερά Οδός 364 & Κάλβου,  
Αιγάλεω. Τηλ: 213 2044800 - 210 5314771 - 
210 5315667 - 210 5315668.

Κέντρα ψυχολογικής & συμβουλευτικής υποστήριξης          σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη & υπόλοιπη Ελλάδα
ψυχολογικη υποστηριξη
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4 Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης  
Δήμου Αχαρνών
Διεύθυνση: Πλατεία Αγίου Νικολάου 2  
(Παλαιό Δημαρχείο), Αχαρναί.  
Τηλ.: 210 - 2445778, 2403182.

4 Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας  
Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου
Διεύθυνση: Κοραή 51, 1ος όροφος,  
Τ.Κ. 18345, Μοσχάτο. Τηλ.: 210 9418655.  
Ώρες εξυπηρέτησης: Δευτέρα - Παρασκευή: 
09:00 - 15:00

4 Γραφείο Υποστήριξης 
Δήμου Παλλήνης
Διεύθυνση: Ιθάκης 12 - 1ος όροφος  
(Δημαρχείο Γέρακα). Ώρες Λειτουργίας  
08.00 - 15.00 καθημερινά. Τηλέφωνο  
Κοινωνικής Υπηρεσίες & Ψυχολογικής  
Υποστήριξης: 210 6604659, 210 6604720.

4 Κέντρο Ημέρας «Γαλήνη»
Διεύθυνση: Γ. Παπανίκα 43-45, Αχαρναί.
Τηλ: 210 2478830

4 Διεπιστημονικό Κέντρο Ψυχολικής  
και Θεραπευτικής Υποστήριξης  
του Δήμου Καλλιθέας
Διεύθυνση: Αθηνάς 67, Καλλιθέα. 
Τηλ.: 211 7157423, 
e-mail: diepistimoniko@yahoo.com

4 Δήμος Πάτρας
Διεύθυνση: Γούναρη 76. Τηλ: 2610 390961, 
390975. Υπεύθυνη: Ολγα Δημητροπούλου

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Πάτρας
Διεύθυνση: Επιδαύρου 8 Αγιά - Πάτρα 
Τηλ: 2610-439569

4 Ψυχολογική Υποστήριξη  
στο Δήμο Θεσσαλονίκης
Η ψυχολογική στήριξη ασκείται 
από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, 
κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, 
στα τηλέφωνα: 2310 509040, 509038 
(Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας 
των Φύλων). Οι συναντήσεις θα 
πραγματοποιούνται στο χώρο  
του Πνευματικού Κέντρου «Πορτοκαλιάν» 
(Σπάρτης 6Α, περιοχή Ευζώνων).

4 Γραφείο Συμβουλευτικής - Ψυχολογικής 
Υποστήριξης Δήμου Καλαμαριάς
Τηλ: 2313 314505 -508.

4 Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης  
Δήμου Ωραιοκάστρου
Το κέντρο στεγάζεται στον όροφο του κτιρίου 
«Παύλος Μελάς», στο Παλαιόκαστρο  
(γωνία Καραϊσκάκη και Μακεδονικού  
Αγώνα). Η ψυχολόγος του Κέντρου δέχεται 
κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή,  
από τις 9.00 έως τις 14.00.  
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 
2310 809370 και 2313 304068.

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κεντρικού Τομέα 
Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Τσιμισκή και Κομνηνών 15
Τηλ: 2310 270036, 2310 268841

4 Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Δυτικού Τομέα 
Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Πατρ. Γρηγορίου Ε΄4,  
Αμπελόκηποι. Τηλ: 2310 726918

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βορειοδυτικού 
Τομέα Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Στ. Παπαδοπούλου 20, Συκιές.
Τηλ: 2310 629159, 2310 629310

4 Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Καυτατζόγλου 36 και Παπάφη.
Τηλ: 2310 845130-1, 2310 845900

4 Δήμος Θέρμης Θεσσαλονίκη-Γραφείο 
Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών 
Υπηρεσιών
Διεύθυνση: Ταβάκη 28, 1ος όροφος.  
Ημέρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή. 
Ώρες λειτουργίας: 08:00-16:00.  

Τηλέφωνο και fax: 2310 466691

4 Δήμος Παύλου Μελά-Θεσσαλονίκη
Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε 
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  
στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής  
του Δήμου Παύλου Μελά Λήμνου 2  
και Στ. Καζαντζίδη 56430 Σταυρούπολη
Τηλ: 2310 020179, 2310 020193.  
Fax: 2310 020191

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αλεξανδρούπολης
Διεύθυνση: Δήμητρας 19  
(Παλαιό Νοσοκομείο, 3 ος όροφος),  
Αλεξανδρούπολη.
Τηλ: 25510-20287, 25210-25845

4 Δήμος Κορδελιό Ευόσμου
Το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης  
του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου  
στεγάζεται επί της οδού Πυθαγόρα  
και Μαβίλη γωνία. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 
2310 558505, 2310 558506.

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Σερρών
Διεύθυνση: Ιπποκράτους 9 Ηλιούπολη,  
Σέρρες. Τηλ: 23210-51230

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Καβάλας
Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 10 Άγιος Λουκάς, 
Καβάλα. Τηλ: 2510-246233, 25210-243992, 
25510-246443

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων
Διεύθυνση: Βαλαωρίτου 35, Ιωάννινα. 
Τηλ: 26510-74227, 38919

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κατερίνης
Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 102, Κατερίνη.
Τηλ: 23510-20020, 23510-29655

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βόλου
Διεύθυνση: Νικοτσάρα 20, Βόλος. Τηλ: 
24210-36811, 24210-32431, 24210-31551

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Λάρισας
Διεύθυνση: Δημοκρατίας 119 Νεάπολη,  

Λάρισα. Τηλ: 2410-611002-3

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χαλκίδας
Διεύθυνση: Τσιριγώτη 29 Α, Χαλκίδα.
Τηλ: 22210-75991-3

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Τρίπολης
Διεύθυνση: Τσακοπούλου 2, Τρίπολη. 
Τηλ: 2710-232048

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χανίων
Διεύθυνση: Κροκιδά 25, Χανιά. 
Τηλ: 28210- 51364

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας  
Ηρακλείου Κρήτης
Διεύθυνση: Σπιναλλόγγας 1 Ηράκλειο. 
Τηλ: 2810-276441, 224256

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Σάμου
Διεύθυνση: Πλατεία Γρηγορίου 
Αυξεντίου, Σάμος. Τηλ: 22730-80953, 
22730-80060

Κέντρα ψυχολογικής & συμβουλευτικής υποστήριξης          σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη & υπόλοιπη Ελλάδα

. Γραμμές υποστήριξης
4 Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη - 
Τηλ.: 1034

4 Χαμόγελο του Παιδιού - Τηλ.:1056

4 Αν είστε γονιός ή εκπαιδευτικός -  
Τηλ.: 801 801 1177

4 Αν είσαι παιδί ή έφηβος -  
Τηλ.: 116 111

4 Κέντρο Κακοποιημένης Γυναίκας -  
Τηλ.: 210 5235318  
και 210 4112091 - 9 π.μ. - 6 μ.μ.  
Τηλ.: 210 3220900 - 6 μ.μ. - 10 μ.μ.

4 Γραμμή κατά της Οικογενειακής Βίας 
"ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ" - Τηλ.: 800 1188881, 
210 7786800. Πανελλαδική Γραμμή Άμεσης 
Βοήθειας από σταθερό χωρίς χρέωση.

4 Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών 
Πανεπιστημίου Αθηνών -  
Τηλέφωνο: 210 7277553 και 210 7277554  
Γραμμή Άμεσης Βοήθειας.

4 Υπηρεσία Συμβούλου Ψυχικής Υγείας  
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών -  
Τηλ.: 210 8203239

4 Συμβουλευτικό Κέντρο Πανεπιστημίου 
Πειραιά - Τηλ.: 210 4142042 και 210 
4142043 για επικοινωνία με φοιτητές.

4 Γραμμής SOS Αιγινητείου -  
Τηλ.: 210 7222333

4 Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής 
Βοήθειας (Ε.Κ.Κ.Α.) - Τηλέφωνο: 197 
Γραμμή Άμεσης Βοήθειας του Εθνικού 
Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

4 Γραμμή Μαζί για το Παιδί - Τηλ.: 115 25

4 Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας  
του Παιδιού και του Εφήβου - Γραμμή -  
σύνδεσμος για γονείς -  
Τηλ.: 801 8011177

4 Μονάδα Επείγουσας Τηλεφωνικής 
Βοήθειας - Τηλ.: 210 7222333

4 Κέντρο "Έλλη Λαμπέτη" Ελληνική 
Εταιρεία Μαστολογίας -  
Τηλ.: 210 7773112

4 ΟΚΑΝΑ - Οργανισμός Καταπολέμησης 
Ναρκωτικών - Γραμμή SOS: 1031

4 Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 
για Καρκινοπαθείς - Τηλ.: 210 6464598

4 Ανακουφιστική Συμπονετική 
Παρηγορητική Αγωγή Σωματείο 
"ΑΓΑΠΑΝ" για καρκινοπαθείς -  

Τηλ.: 210 7291079

4 Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης 
Ενηλίκων -  
Τηλ.: 116 123

4 Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων 
ατόμων (ΚΕΘΕΑ) -  
Τηλ. 210 3300058, 210 3820833

4 Ανοιχτό Πρόγραμμα Απεξάρτησης 
ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ
Τηλ: 210 8626761

4 Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης 
του Προγράμματος Απεξάρτησης ΚΕΘΕΑ 
ΔΙΑΒΑΣΗ – Τηλ : 210 8612604

4 Μονάδα Απεξάρτησης Τοξικομανών  
& Αλκοολικών 18 & άνω -  
Τηλ.: 210 3617089

4 Γραμμή για τον Τζόγο -  
Τηλ.: 800 1110401

4 Συνήγορος του Παιδιού -  
Τηλ.: 210 7289703

4 Ξενώνας Κακοποιημένων Γυναικών - 
Τηλ.: 210 5244657

4 Silver Alert Hellas - Γραμμή Ζωής - 
Γραμμή για καταγγελίες κακοποίησης 
- ψυχολογική υποστήριξη και αναγγελία 
απώλειας ηλικιωμένων - Τηλ.: 1065

4 Συμβουλευτική Γραμμή Σεξουαλικής 
Υγείας -  
Τηλ.: 210 7797979

4 Γραμμή για το Αλτσχάιμερ -  
Τηλ.: 210 3303678

4 Γιατροί SOS -Τηλ.: 1016

4 hoMed - Τηλ.: 1144

4 Γιατροί κατ’ οίκον - Τηλ.: 1151

4 Κέντρο Επιχειρήσεων ΚΕΕΛΠΝΟ -
Τηλ.: 210 5212000, 210 5212054

4 Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία -  
Τηλ.: 210 6401200, 210 6456713-15

4 Εθνική γραμμή υποστήριξης  
ανθρώπων που εμπλέκονται  
με τον καρκίνο -  
Τηλ.: 1069

4 Ανώνυμοι Ναρκομανείς -
Tηλ.: 210 3474777
4 Ανώνυμοι Αλκοολικοί -  
Τηλ.: 210 5220416, 210 4224142

4 Ενιαία Ευρωπαϊκή Γραμμή  

για την Εξαφάνιση των Παιδιών -  
Τηλ.: 116000

4 Ανοιχτή γραμμή απεξάρτησης ΙΑΣΩΝ -
Τηλ.: 210 8656600

4 Γραμμή για εξάρτηση από τυχερά 
παιχνίδια - Τηλ.: 800111-0401

4«Γραμμή Ελπίδας» της Αντικαρκινικής 
Εταιρείας - Τηλ.: 210 3802800

4 Γραμμή Βοήθειας για θέματα AIDS 
(Νοσοκ. Συγγρού) - Τηλ.: 210 7222222

4 Κέντρο Aμεσης Ψυχολογικής 
Υποστήριξης - Τηλ.: 210 8840712

4 Μονάδα Απεξάρτησης  
του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής - 
Τηλ.: 210 3617089

4 Ανοιχτή γραμμή οικογενειακής 
συμβουλευτικής & θεραπείας -  
Τηλ.: 210 5234737

4 Ανοιχτή γραμμή εφήβων και νέων -
Τηλ.: 210 3638833

4 Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων 
Ατόμων (ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ) -  
Τηλ.: 1145 

4 ΑΡΣΙΣ -Υποστήριξη νέων  
(έως 25 ετών) που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα αποκλεισμού - 
Τηλ.: 210 8259880, 2310 526150,  
2310 552813, 24210 23110

4 Γραμμή βοήθειας της Ελληνικής 
Εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ  
και Συγγενών Διαταραχών -  
Τηλ.: 2310 909000

4 Κέντρο Πρόληψης ΕΛΠΙΔΑ - 
Τηλ.: 2310 442044, 2310 442044

4 Δωρεάν ψυχολογική στήριξη  
παιδιών, εφήβων και οικογενειών,  
που η ζωή τους ανατρέπεται λόγω  
των απωλειών που έχουν βιώσει -  
Τηλ.: 2310 510010

4 Κέντρο Συμβουλευτικής και 
Ψυχολογικής Υποστήριξης του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης -
Τηλ.: 2310 992643-21.

4 Η γραμμή SOS - Τηλ.: 15900 

4 Γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης  
της ΙΘΑΚΗΣ -
Τηλ.: 2310 515150




